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KRISLAI
Dauguva, Nemunas, Visla.
Lietuviškas Mastas.
Bajoras Kolioja.
Susivienijimą Broliškumas.
Kodėl Jie Tyli?

Rašo R. MIZARA

Trys didžiulės upės įbėga j

munas ir Visla. Pirmoji Latvi
jos vyriausioji upė, antroji— 
Lietuvos, trečioji — Lenkijos.

Visas jas kitą nuo kitos ski
ria erdvūs sausžcmio plotai. 
Bet šiandien visų trijų upių pa
krantėmis eina kruvini mūšiai 
— raudonarmiečiai triuškina 
nacius, — ir sriaunieji Daugu
vos, Nemuno ir Vislos vande
nys neša Baltijos Jūron vokie
čių lavonus tūkstančiais!

Rytų fronte militarinės ope
racijos nūnai yra tokios dide
lės ir reikšmingos, kad viduti
niam žmogui’, nesančiam mili- 
tariniu ekspertu, sunku viską 
suvokti, sugaudyti ir Įvertinti.

Mums daug lengviau viską 
matuoti “lietuvišku mastu”:
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Amerikiečiai Atėmė iš Nacių
24 Miestus - Miestelius;

1 Sutriuškino Priešų Frontą
Franci ja, liep. 27. — A- 

Štai, išlaisvinti Panevėžys, Uk- merikos kariuomenė vakari- 
mergė, Vabalninkai; rytoj ar nįanie Francijos fronto ga- 
poryt bus laisvas Kaunas, Šiau
liai, Telšiai, Naumiestis, Mari
jampolė, Vilkaviškis, Seinai, 
Klaipėda, Tilžė, — visa Lietu
va. Ir mes norime, kad tatai 
greičiausiai Įvyktų.

Šitie miestai mums 
nomi, toki artimi!...

Tačiau tie žmonės, 
pavesta Raudonosios 
vadovybė, nemąsto 
kai.” Jų siekimas,
yra tokis: mušti priešą pir
miausiai ten, kur jam galima 
padaryti daugiausia nuostoliu. 

Todėl šiandien pasaulio akys 
yra vyriausiai nukreiptos į 
Lvovą, Varšavą, Brest-Litovs
ką, Kauną, Dvinską, Rygą. 
Tuose miestuose arba jų apy
linkėse tūkstančiu naciu lau
kia pražūtis.

toki ži-

kuriems
Armijos
‘lietuviš- 

jų tikslas

le nutrenkė vokiečius iki še
šių mylių atgal ir sutriuški
no drūčiausias nacių apsi
gynimo linijas per 40 mylių.

Per dvi paskutines dienas 
amerikiečiai atvadavo 24 
miestus, miestelius bei kai
mus. Be kitko, jie užėmė 
Marigny ir Canisy strategi
nius miestelius ir grūda hit
lerininkus toliau į pietus 
nuo Canisy.

Amerikos kovūnai pailgi
no savo frontą nuo Cau- 
monto iki pat jūros į va
karus.

Hitlerininkai Sušaudė ir 
Ministerį Šachtą

Andai Tėvynės redaktorius 
mane iškoliojo (piemeniškai) 
už tai, kam aš neprašytas vy
kau Į SLA seimą Philadelphi- 
joj. P-nas Bajoras skelbia, būk 
aš turįs “geras akis” ir dėl to 
galįs dalyvauti ne tik jų sei
me, bet net ir “privatiniuose 
pažmoniuose.”

Tiesa, vykau į SLA seimą 
niekeno neprašytas, — laik
raštininko jau tokia dalia. 
Suėjau ten daug pažįstamų,— 
profesionalų ir eilinių žmonių. 
Nesijaučiu jiems nieko blogo 
padaręs, — nepadarė jie nieko 
blogo ir man. Pasikalbėjome, 
pasidiskusavome, su kai ku
riais pasiginčijome. Tai visai 
natūralu! Rodosi, niekur ir pa
čiam Bajorui kelio neperžen
giau.

Kodėl p. Bajoras, besiskai- 
tąs dideliu fraternalistu, turėtų 
žmogų kolioti už tai, kad jis 
dalyvavo SLA seime?

Nuo 1920 metų retą kurį 
SLA seimą esu apleidęs, — 
vis tekdavo juose dalyvauti, 
arba kaipo delegatui arba 
kaip laikraštininkui. Bet nie
kad dėl to nesu buvęs Tėvynės' 
redakcijos užpultas.

Tiek galiu p. Bajorui pri
minti: tegu jis pats, arba SLA 
prezidentas p. Laukaitis, se
kretorius p. Vinikas ar kuris 
kitas SLA viršininkas atvyksta 
į busimąjį LDS seimą. Tegu
jie stebi jo eigą, tegu jie kai- V<L 
basi su jo delegatais ir visur 
jie bus džentelmoniškai priim
ti, kaip tinka fraternalės orga
nizacijos susivažiavimuose.

Daugiau: man rodosi, jau, 
pribrendo laikas, kada visi! 
trys lietuvių Susivienijimai į 
savo seimus turėtų pasikviesti 
kits kito broliškąsias delegaci
jas. Susivienijimai privalėtų 
tarpsavinius santykius švelnin
ti, o ne aštrinti.

(Tąsa 5-me pusi.)

kuriuos 
Hitlerio

London, liep. 27. — Šve
dijoj gauta žinia sako, jog 
naciu žandarai sušaudė dr. 
Hjalmarą Šachtą, buvusį 
savo ministerį be portfelio 
ir Vokietijos valstybės 
banko galvą.

Naciai nužudė dar eilę 
vokiečiu oficieriu 
nužiūrėjo kaip 
priešus.

Ne Visi Hitlerio Priešai 
Išravėti

Goebbels, nacių propagan
dos ministeris ir karinių 
pastangų mobilizuoto jas, 
kalbėdamas per radiją pri
pažino, jog dar ne visi tie 
suimti ir sušaudyti, kurie 
stengėsi nužudyt Hitlerį ir 
įkurt savo valdžią.

Latvijoj Sovietų kariuo
menė pasiekė punktus 60 
mylių nuo Rygos.

Naciai ‘Apleidę 
Bielostoką

Berlyno radijas ketvirta
dienį skelbė, kad jie, girdi, 
išsikraustę (išmušti) iš Bie- 
lostoko, didžios savo tvirtu
mos ir geležinkelių centro, 
vadinamo vartais Į Varsa-

Raud. Armija Netoli Šiaulių; 
Išlaisvino Krekenavą, Berčiūnus, 

Pustonis, Smilgius ir Kt.

Anglai Priversti Pasitraukt
Rytiniame Franci jos fron

to gale naciai subūrė tokias 
dideles tankų ir pėstininkų 
jėgas, kad anglai - kanadie
čiai tapo priversti pasi
traukt iš Tilly - La Cam- 
pagne, puspenktos mylios j 
pietų rytus nuo Caen mies
to, ir iš Esquay, pusseptin
tos mylios į pietų vakarus 
nuo jo.

tėra tik 20 mylių iki gele
žinkelio, kuris pro Šiaulius 
eina linkui šiaurių į Rygą, o 
linkui pietų į Kauną.

Kai Raudonoji Armija 
pasieks Šiaulius, tai vokie
čiams bus visiškai perkirs
tas susisiekimas geležinke
liais tarp šiaurinės ir pieti
nės Lietuvos.

Mūšiuose dėl Šeduvos na-

Sovietų Kariai Plačiu Frontu 
Persigrūmė per Vislų ir 

Žygiuoja Artyn Varšavos

Pulk. A. Fokryškin-- 
Didžiausias Talkinin

kų Lakūnų Tūzas
Didžiausias visų talkinin

kų oro tūzas yra Sovietų la
kūnų pulkininkas Aleksand
ras Pokryškinas. Jis nukir
to jau 59 nacių lėktuvus. 
Vien amerikiniu Bell Aira- 
cobra lėktuvu veikdamas, 
Pokryškinas nušovė 48 vo
kiečiu lėktuvus.

Be kitko, ir prez. Roose
veltas pagerbė Pokryškiną 
už žygius ore, suteikdamas 
jam Atsižymėjusiųjų Lakū
nų Kryžių. O nuo Sovietų 
vyriausybės pulk. Pokryški
nas yra gavęs pačią aukš
čiausią garbę — Sovietų Są
jungos Didvyrio titulą.

Apie Pokryškino žygius 
pranešė generolas L. G. Ru
denko, Sovietų ambasados 
narys Washingtone, rašyda
mas laišką L. D. Bell’ui, 
pirmininkui Bell Airacobra 
lėktuvų kompanijos Buffa
lo mieste, N. Y.

Gen. Rudenko savo laiš
ke paminėjo ir tūlus kitus 
pasižymėjusius sovietinius 
lakūnus: kap. Rečkalov nu
šovė 44 priešų lėktuvus, 
kap. Guliajev 36 ir t.t.

Smarkiausi Amerikos ir 
Anglijos lakūnai yra nukir- 

30tę po daugiau kaip po 
priešų lėktuvų.

Arti Čechoslovakijos
Maskva. — Sovietų 

riuomenė paėmė Maidan 
Gorišny miestelį 20 mylių 
nuo Čechoslovakijos.

ka-

Washington. — Maskvos 
radijas pranešė, jog Raudo
noji Armija į šiaurvakarius 
ir pietus nuo Panevėžio at
ėmė iš vokiečių per ofensy- 
vius mūšius dar virš 150 gy
venamųjų vietų.

Tarp vietovių, kurias da
bar sovietiniai kovūnai iš
laisvino, yra Šeduva, plentų 
ir vieškelių mazgas už poros 
tuzinų mylių nuo Šiaulių;
Pušalotas su geležinkelio cių tankai ir pėstininkai at- 
stočia, Rozalimas, Smilgiai, vejų atvejais kontr-atakavo 
Krekenava ir geležinkelių sovietines jėgas ir mėgino 
stotys Berčiūnai, Gustonys, pereiti į ofensyvo veiksmus. 
Dabšionai, Laba, Vaidunai Bet Raudonosios Armijos 
ir trys kitos. I kovūnai ištaškė priešų pa-

Nuo atvaduotos Šeduvos Įstangas ir šlavė juos atgal.

London, liep. 27. — Rau- tvirtumos miestą ir geležin- 
donoji Armija šturmu atė- kelių centrą, rytiniame Vis- 
mė iš vokiečių Narvą, mies- los upės šone, apie 56 my- 
tą - tvirtovę ir geležinkelio lios į pietų rytus nuo Varša- 
stotį Estijos Tarybų Res- vos. Kiek toliau j pietus 
publikoje, ir maršuodami L Raudonoji Armija atėmė iš 
vakarus, linkui Tallinno, nacių Plavy miestą 
Estijos sostinės, raudonai’- pačiame Vislos šone, 
miečiai išlaisvino dar 20 gy- Paskui L---------
venamųjų punktų.

Lenkijos fronte sovietinė metė iš rytinių Vislos kran- 
kariuomenė paėmė Debliną, tų į vakarinius, ir Sovietų 
——----------------------------- tankai, šarvuoti automobi-
Napiai Nioielrnlzcisi ie liai ir raitininkai užėmė po- HdUdl HclMIUKolg 15 zicijas jau arčiau kaip 50

tame

raudonarmiečiai
virš 30 mylių frontu persi-

RYTŲ FRONTE VOKIEČIAI 
NUKENTĖJO DIDŽIULIŲ 

NUOSTOLIŲ PER DIENAI
Maskva. — Mūšiuose, ku

riais Sovietai atėmė iš vo
kiečių Narvą, Estijoj, jie 
užmušė bei sunkiai sužeidė 
kelis tūkstančius nacių ka
reivių ir oficieriu; sunaiki
no 60 priešų kanuolių, 35 
minosvaidžius, vieną šar
vuotą traukinį ir suėmė kie
kius vokiečių ir jų pabūklų.

Paimdami Pulavy miestą 
rytinėje Vislos upės pakran
tėje, raudonarmiečiai pa
grobė 33 vokiečių kanuoles, 
23 garvežius ir 340 vagonų 
su kariniais kroviniais ir 
paėmė nelaisvėn 1,580 nacių 
kareivių ir oficieriu.

apie

37 MyL Nuo Varšuvos
London, liep. 27. — Sovie

tų kariuomenė atėmė iš vo
kiečių pozicijas jau tik 37 
mylios nuo Varšuvos.

Persigandę civiliai naciai 
bėga iš Varšavos, šūkauda
mi: “Rokossovsky kommt!” 
(Rokossovskis ateina I)

Amerikiečiai toliau laimi 
prieš japonus Guam ir Ti
nian salose.

Rytų Prūsijoj bruzda 
žmonės prieš Hitlerį.

Hitlerininkai žūt-būt sten
gėsi atlaikyti Biala Podlas- 
ka miestą, apie 24 mylios į 
vakarus nuo Brest-Litovs- 
ko, nes pro Biala Podlaska 
eina kelias, būtinai reikalin
gas naciams pasitraukti iš 
Brest-Litovsko į vakarus 
arba gauti pastiprinimų. — 
Raudonoji Armija jau kiek 
pirmiau nukirto vokiečiams 
visus geležinkelius 
Brest-Litovską.

Sovietų kariuomenė su
pliekė nacius, užmušė apie 
4,000 jų ir paėmė Biela Pod- 
laską.
APSUPTŲ NACIŲ NAIKI

NIMAS LVOVE
Lvove apsupti vokiečiai 

darė kartotinas kontr-ata- 
kas, bandydami prasiveržti 
iš apsupimo, bet sovietų ka
nuolių, minosvaidžių ir kul
kosvaidžių ugnis supleškino 
visus priešų bandymus. 
Raudonarmiečiai ima vieną 
hitlerininkų fortą po kito 
ir ravi juos iš namų ir skie
pų. Gatvės užterštos priešų 
lavonais.

Per dieną sovietiniai ka
riai Lvove pagrobė 150 na
cių kanuolių, daugius kitų 
ginklų; sudaužė 35 jų tan
kus ir suėmė 2,700 vokiečių 
kareivių ir oficieriu.

Naciai Neištrūksią iš
Kauno, Dvinsko, Brest- "'gS.ZiSXa. .=- 

litovsko, Bielostoko 1*1* X T 1* , * *7 T , iki Vokietijos.
(Tąsa 5-me pusi.)

London, liep. 27. — Asso- ----------------------------------- -
“e <S- i Argentina-Ašies Rėmė-

^ijbj), Brest-Litovske, Bie- j __ Porpiclzn MieII 
lostoke, Stanislave ir vei- ■ Ldicl5nc IIUJ
kiaušiai Kaune vokiečiai at-! --------
sidūrė tokiuose slastuose, Washington. — Jungtinių 
kad jie negalėsią ištrukti ir Valstijų valstybės sekreto- 
būsią sunaikinti bei suimti.

Hitlerio Tanky Naikinimas
Maskva. — Sovietinės jė- 

gos visuose frontuose liepos 
24 d. sunaikino bei išmušė 
iš veikimo 103 vokiečių tan-, 
kus ir nušovė 36 jų lėktu
vus.

Pittsburgh, Pa

rius Cordell Hull pasmerkė 
(fašistinę) Arge ntinos 
’’prezidento” Ed. Farrell’io 
valdžią. Hull sakė, jog Ar
gentinos valdovai remia 
Jungtinių Tautų priešus ir 
elgiasi kaip dezertyras, ku
ris pabėga nuo savo kaimy
nų kovotojų į priešų pusę.

(Kiek pirmiau Jungtinės 
Valstijos atšaukė savo am
basadorių iš Argentinos, o 
paskutinėmis dienomis Ar
gentina atšaukė savo amba
sadorių iš Jungtinių Valsti
jų-)

Mirė Jurgis Stasevičius
Laisvės Administracijai 

telefonu pranešė, kad Jur
gis Stasevičius, (George _______ ___ ____ _
Stossell) mirė liepos 27 d., jjią blofino, būk vokiečiai 
2 vai. ryto, nuo širdies h-|turį dar naujų slaptų pa-

Jo kunas^ pašarvotas i^klų prieš talkininkus ir 
galėsią laimėt.
R

Goebbels per Berlyno ra-

gos. < 
namuose, 1259 Ingham St.

Sekmadienio vakare, 8 v. I 
draugai - pažįstami prašo
mi sueiti po viršminėtu an
trašu ir atiduoti jam pasku
tinę pagarbą, nes anksti pir
madienį, liepos 31 d. įvyks 
privatinės laidotuvės.

Velionis Stasevičius pali
ko nuliūdime moterį Hat
tie, sūnus Joseph, Andrew, 
Leo ir dukterį Rose.

Jis buvo Laisvės skaity- , 
toj as nuo 1911 m.

Svarbi Žinia 
Iš Vilniaus

Laisvė gavo nepapras
tai įdomų ir svarbų pra
nešimą iš Vilniaus. Jis 
bus įtalpintas rytojaus 
Laisvėje. Būtinai perskai
tykite.

s------------------------------------------ 1

Lenkiu Ponai Milionais Amerikos Dolerių Kursto prieš Sovietus
I

n

Washington. — Yra suži- 
inota, kad emigraciniai val
dininkai Londone vartoja 
propagandai prieš Sovietų 
Sąjungą pinigus, kuriuos jie 
išgavo iš Amerikos, saky
dami, būk tais pinigais ko
vosią prieš nacius Lenkijoj.

Seniau buvęs londoniškės

lenkų valdžios ministeris 
pirmininkas, gen. Sikorskis 
(paskui žuvęs lėktuvo nelai
mėje), atvykęs tais laikais į 
Washingtoną, prašė prezid. 
Rooseveltą paskirt 20 milio- 
nų dolerių slaptai kovai 
prieš vokiečius Lenkijoje. 
Prez. Rooseveltas' sutiko

duoti $12,000,000 lenkų val
džiai Londone, ir pinigai 
turėjo būti diplomatiniais 
lenkų keliais persiųsti jai į 
Londoną. Tai buvo 50-dole- 
rinės ir 100-dolerinės.

Netrukus po to, į Ame
rikos bankus suplaukė tiek 
daug tų pačių 50 ir 100-do-

lerinių, kad Amerikos vy
riausybė pradėjo šį dalyką 
tyrinėti. Valstybės sekreto
rius Cordell Hull užklausė 
Ciechanovskį, lenkų amba
sadorių Washingtone, kodėl 
taip daugmeniškai tie pini
gai grįžta į Amerikos ban
kus. Ciechanovskis atsakė,

kad, girdi, slaptai veikiant riausybė priėmė tą paaiški- 
Lenkijoje, yra papirkinėja- nimą; bet greitai pastebėjo, 
mi nacių slaptosios polici- kad lenkų propagandos cen- 
jos - Gestapo agentai. Duo
ti $50 ar $100 paparką esą 
perdaug. Todėl, girdi, tie 
pinigai persiunčiami Ameri
kon iškeist smulkesniais.

Iš pradžios amerikinė vy-

trai leidžia tuzinus naujų 
savo laikraščių ir visi jie ar
šiausiai užsipuldinėja So
vietų Sąjungą, pikčiausiai 
kurstydami prieš ją.

(Tąsa 5-me pusi.)
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Prieš Galą
Keturi didžiausi “zdraicos” Vokietijo

je šiandien patapo josios oficialiais vieš
pačiais: Hitleris, Goeringas, Goebbelsas 
ir Himmleris. Kuris iš jų yra stipriau
sias, kuris iš jų daugiausiai Vokietijai 
galės žalos padaryti, kol kas nėra lengva 
pasakyti. Atrodo, kad Himmleriui teks 
didžiausio budelio unaras.

Vokietijoje skelbiama “visuotina mo
bilizacija.” Dar ir dar bus gramdoma, 
jieškoma nauji vyrai ir moterys, seni ir 
jauni frontui ir karo darbams. Ir toji 
mobilizacija skelbiama ne tik Vokietijo
je, bet ir pavergtuose jos kraštuose. Ga
limas daiktas, kad šitiems naciams gal
važudžiams dar pavyks koks milijonas 
žmonių sumedžioti. Bet kas iš to? Pa
statyti tie žmonės fabrikuose, nedirbs tų 
darbų, kuriuos dirbo iki šiol, sakysime, 
laukuose, gamindami maistą. Pasiųsti į 
frontą, tie žmonės lauks pirmos progos 
pasidavimui į nelaisvę! Atkirpdamas 
skverną užtapymui pažasties, švarko ne
pataisysi !

Tūlam laikui vokiečiai dar gali laiky
tis, “susitvarkyti.” Bet tik tūlam laikui, 
iki Raudonoji Armija atžygiuos prie 
Odero upės, prie Berlyno, iki talkininkų 
armijos atžygiuos į vakarinį Vokietijos 
pasienį.

Kad vokiečius laukia karo pralaimėji
mas, — gražiai paliudija ir tie 17-ka ge
nerolų (esančių Sovietų nelaisvėje), ku
rie šiomis dienomis išleido į Vokietijos 
kariuomenę atsišaukimą. Be to, reta toji 
diena, kurią Raudonoji Armija nepaima 
į nelaisvę kokio generolo, ar keletos kitų 
aukštesnių karininkų.

Už dienos-kitos pasaulis laukia Rytų 
fronte vokiečiams dar didesnių smūgių, 
labiau juos demoralizuojančių ir nešan
čių hftlerizmui pražūtį. Tegu tik bus 
paimti Dvinskas, Kaunas, Bielostokas, 
Brest-Litovsk, Lvovas, Varšava. Tegu 
tik pirmieji Raudonosios Armijos būriai 
įeis į Rygą, Klaipėdą, Tilžę!

Viskas rodo, kad nacizmui galas neto
li. Na, o prieš galą net ir “paprastas žvė
relis” spardosi, jei dar gali, rėkia ir 
kramtosi.

Trumparegiai, Tie Ponai
Pilsudskininkai

Rašydami aną dieną apie susiorgani- 
zavimą Lenkų Komiteto Tautai Vaduo
ti (arba Laisvinti), mes minėjome, kad 
dabar ir Amerikoje dėl “lenkų klausi
mo” bus nemažai rašyta, — rašyta “už” 
ir “prieš”, kaip ir paprastai esti.
- Atspėjome. Špaltų špaltas spaudoje 

matome tuo klausimu rašto ir per radi
ją girdime daug žodžių. Tenka pasakyti, 
jog didesnėj! spaudos dalis, rimtesnėj! 
spauda, pasisako gan bešališkai, nesigai
lėdama kritikos Mikolajczyko valdžiai 
Londone. Bet yra ir tokių laikraščių, ku
rie, aišku, dėl visko kaltina Maskvą, kal
tina ją ir dėl lenkų klausimo.

Iš Washingtono pranešama, kad mūsų 
valstybės departmentas, po to, kai jin 
buvo atsilankęs london. lenkų valdžią at
stovaująs ambasadorius Ciechanowski, 
nusistatęs stovėti nuo to reikalo nuoša
liai; nusistatęs nesikišti į tuos dalykus, 
dėl kurių Mikolajczyko valdžia bando 
kelti skandalus. Nenuostabu.

Mums atrodo, mes manome, kad kaip 
Pabaltijo, taip Lenkijos, taip dalinai Bal
kanų klausimas, kiek tai liečia Jungtines 
Valstijas, Didžiąją Britaniją ir Tarybų

BONDS
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Sąjungą, principe buvo išspręstas Tehe
rane. Jis buvo ten išspręstas, aišku, ne 
sulyg smulkmenos, bet apskritai, iš prin
cipo. Ir šiandien, kas vykdoma, vykdoma 
pagal Teherano konferencijos nutarimus.

Lenkų vyriausybei Londone buvo duo
tos visos progos pasitaisyti, apsivalyti 
nuo pro-naciškų gaivalų, ir susitarti su 
Tarybų Sąjungos vyriausybe. Tiek mūsų 
valstybės departmentas, tiek prez. Roo- 
seveltas, tiek Didžiosios Britanijos vy
riausybė tiesioginiai ir netiesioginiai 
akstino Mikolajczyko vyriausybę daryti 
ką nors. Bet ji, vietoj ką rimto daryti, 
vis delsė, vis nepaisė, manydama, kad, 
jei Mahometas ir neateis pas kalną, tai 
kalnas ateis pas Mahometą!

Seniau lenkų vyriausybė Londone ma
nė ir tam dėjo vilčių, būk Tarybų Sąjun
ga visvien bus sumušta, Hitleris išeis 
pergalėtoju ir dėlto ji griežė Hitleriui 
patinkamas melodijas. Paskui ji manė, 
kad tarp Jungt. Tautų įvyksiąs koks 
nors ginčas, koks nors nesusipratimas 
tarp pačių Jungtinių Tautų ir tuo lenkų 
ponai pasinaudosią.

Dar vėliau Mikolajczyko vyriausybe 
manė, jog Raudonoji Armija nuo Lenki
jos dar toli, o iki prie jos prieis, tai len
kai reakcininkai turi gražaus laiko vi
saip niekinti Tarybų Sąjungai.

Bet neišėjo taip, kaip lenkų ponai ti
kėjosi. Raudonoji Armija pasiekė Vislą 
žaibo greitumu ir, štai, išlaisvintose Len
kijos žemėse jau susidarė Lenkų Komite
tas Tautai Vaduoti (savotiška laikinoji 

’valdžia), Lenkijos plotuose jau kovoja 
lenkiškosios divizijos, suorganizuotos ir 
ištreiniruotos Tarybų Sąjungoj, — ap
ginkluotos geriausiais Tarybų Sąjungos 
ginklais!

Pramiegojo ponai pilsudskininkai ir 
tiek!

Na, ir dabar jiems lieka vienas iš dvie
jų: (1) “Tylėti ir Dievą mylėti,” arba 

z(2) skandalus kelti.
Jie pasirinko pastarąjį.
Tuo pačiu laiku Lenkų Komitetas 

Tautai Vaduoti skelbia, kad jis draugiš
kai susitars su Tarybų Sąjunga dėl nau
jos sienos rytuose; kad jis palieka Lietu
vai, kas yra Lietuvos (Vilnius), Bieloru- 
sijai — kas Bielorusijos, Ukrainai — kas 
Ukrainos.

Tuo pačiu sykiu šis komitetas pareiš
kia kovosiąs už prijungimą Lenkijai Ry
tų Prūsijos, už tai, kad tarp Lenkijos ir 
Vokietijos siena eitų Odero upe, — tuo
met Lenkija turės platų pajūrį, — už 
grąžinimą Lenkijai Aukštosios Silezijos. 
Komitetas stovi už tai, kad Lenkija įei
tų bendrąjį Čechoslovakijos - Tarybų 
Sąjungos - Lenkijos paktą.

Komitetas, atsteigdamas demokratinę 
Lenkijos konstituciją, priimtą 1921 me
tais, siekiasi pravesti Lenkijoje laisvę vi
soms tautinėms mažumoms, aprūpinti 
valstiečius žeme, nusavinant (be atlygi
nimo) okupantų-vokiečių žemes, o už iš 
ištikimų lenkų dvarponių atimtą žemę 
jiems atlyginti. Kitais žodžiais, Lenkų 
Komitetas Tautai Vaduoti paskelbė tokią 
programą, kurios laukė, dėl kurios ko
vojo Lenkijos liaudis per šimtmečius.

Netenka aiškinti, kad šis Komiteto 
programas bus pasitiktas entuziastiškai 
visoje Lenkijoje ir p. Mikolajczyko val
džia, esanti Londone, neturės jokios pro
gos nuo to programo Lenkijos liaudies 
atitraukti.

Vienintelė išeitis dabar padoresniems 
lenkų valdžioje Londone esantiems len
kams j ieškoti susitarimo su Lenkų Ko
mitetu Tautai Vaduoti, paliekant Sosn- 
kovskius ir Raškievičius ten, kur jie yra.

Kiek tai liečia Tarybų Sąjungos vy
riausybę, ji pareiškė, kad ateityje skai
tysis, tarsis ir kooperuos su Lenkų Ko
mitetu, o ne su Mikolajczyko vyriausy
be. Bet tai darydama, Tarybų Sąjunga 
viešai pasisako, kad Tarybų vyriausybė 
nereikalaus Lenkijoje tarybinę santvar
ką kurti ir nesikiš į Lenkijos žmonių vi
dujinius reikalus.

Taigi, kiek liečia Tarybų Sąjungą, jo
sios pozicija Lenkijos klausimu aiški.

Tuo pačiu sykiu Mr. Eden pareiškė, 
jog Didžioji Britanija tepripažįstanti 
Mikolajczyko valdžią. Kitokio iš Edeno 
pareiškimo vargiai ir buvo galima tikė
tis.

Turime atsiminti, kad tas pats Edenas 
ir jo atstovaujamoji vyriausybė iš karto 
buvo pripažinusi Michailovičių Jugosla
vijoje, tačiau gyvenimo tikrovė parodė, 
kad ne Michailovičius, bet maršalas Ti
to reprezentuoja Jugoslavijos žmones. 
Na, ir Didžioji Britanija buvo priversta 
pripažinti Tito!

Panašiai bus ir su lenkais!

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily
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Lenkai partizanai aplaiko instrukcijas nuo vado
vybės. Paveikslas trauktas okupuotoje Lenkijoje ir 
slaptai išvežtas užsienin.

Smulkios, Bet Svarbios Žinios iš Penkto
sios karo Paskolos Vajaus

Kas Ką Rašo ir Sako
CHURCHILLO SŪNUS 
APIE JUGOSLAVIJOS 

PARTIZANUS
Kaip jau žinoma, Angli

jos premjeras Churchill bu
vo pasiuntęs savo sūnų ka
rininką Randolph Churchill 
Jugoslavijon susisiekti su 
partizanų judėjimu. Šis vy
ras buvo ten nuvykęs ir daug 
mėnesių darbavosi išvien su 
maršalu Tito. Dabar sugrį
žęs Londonan jis turėjo pa
sikalbėjimą su spaudos at
stovais ir pasakė sekamą a- 
pie partizanus:

“Mano vyriausias įspūdis 
buvo tame, kad partizanų 
judėjimas nepalyginamai 
geriau organizuotas, negu 
aš tikėjausi. Mes buvome

girdėję apie tą kovą, kuri 
yra Jugoslavijos žmonių ve
dama. Tos jų pastangos pa
darė didelio įspūdžio į Ang
lijos ir Amerikos žmones. 
Bet mes nežinojome, kad 
jųjų organizacija yra taip 
puiki, ypatingai civilinėje 
vyriausybėje.

“Ką Tito ir partizanai y- 
ra nuveikę, turėtų patar
nauti kaipo pavyzdys vi
siems Europos pavergtiems 
kraštams. Jie išvystė tokią 
partizaninės kovos techni
ką, kokia retai kur yra už- 

; einama. Beveik iš nieko jie 
isukurė tokią šaunią armiją, 
jog jie susilaukė didžiausios 
pagarbos nuo Anglijos ir

■ Amerikos žmonių.”

Allen Yuonn, vienuolikos' Rusijoj gimus, ponia Carl 
metų, Amerikos chinietis ir Lenson iš Dorchester, Mass.

! vienas jauniausių Chicagos ka- naturalizuota Amerikos pilie- 
I ro bonų pardavėjų, praleido tė, pardavė daugiau $1,000,- 
pirmą dalį atostogų dirbdamas 000 karo bonų ir štampų per 
penktam karo paskolos vajui, praeitus du metus, pranešė 
Mokykloje jis pardavė $10,- Treasury Department’as. Po- 
500 vertės bonų; dabar kon- nia Lenson pardavinėjo be 

| centruoja jėgas Chinatown pertraukos ir savo išlaidas pa- 
! Districts, kur mokėjimas ang-, ti apmokėjo. Ji rašo memoran- 
lų ir chiniečių kalbų jam pa- durnus būsimų ir praeitų pir-

į deda. Rėjų, taip pat padeda pirkė-
------ —• jams užsirašyti daugiau bonų.

Marl Etheridge, Courier- Ponia Lenson paprastai tu- 
' Journal and Times, leidėjas, iri su savimi $100 vertės karo 
1 siūlėsi padainuoti Louisville štampų pardavimui žmonėms, 
karo bonų radijo progra- su kuriais susitinka įstaigose, 
moję, jeigu rastųsi $5,000 bo- gatvėje arba krautuvėse. Ji fe
nui pirkėjas. Pirkėjas atsira- lefonuoja arba užeina pas 
do. tuos, kurie pirko bonus ir nu-

Vos jam pradėjus dainuoti mato, kada jie sutaupė pakan- 
antrą eilę senos Welsh liau- karnai nusipirkti kitą boną, ir 
dies dainos, kuomet klausyto- tankiai jai pasiseka parduoti, 
jas paskambino telefonu ir pa- Kuomet būna ypatingas įvykis, 

įsisakė norįs pirkti $50,000 bo-1 kuriame reikia pirkti boną įe
iną, jeigu Etheridge nustotų vi- jimui, ji patikrina pirkėjų sa
viškai dainavęs. Lašą ir praneša klijentam, ir

Daugiau negu $1,800,000 j parūpina jiems bilietus ir bo- 
! vertės bonų buvo užsakyta i nūs.
penkių valandų programoje, Turi tris sūnus kariuomenė- 

I kurioje dalyvavo žymūs vietos je. “Ką daryti? Sėdėt ir verk- 
į gyventojai, su muzika, prakal- ti, kad sūnūs išėję į karą? Ne, 
bomis ir vaidinimais, daugu- aš parduodu karo bonus,” ji 

imas turį geresnių norų negu paaiškino.
; gabumų. I OWI.

DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUCIUS

Hitleriška Smala iš po Kunigo Sutono
Ar Ilgai Chicagos Katalikai , 

Toleruos Atbėgėlius iš 
Berlyno?

CHICAGO. — Bevaikščio
damas Marquette Parke sek
madienio popietį išgirdau kal
bant lietuviškai per garsiakal
bį ir tuojaus patraukiau Da
riaus-Girėno paminkm. link. 
Ten radau diktą būrį svietelio 
ir prie “maikio” bekalbantį 
man. nepažįstama lietuvį kuni
gą.

Kokia jis maldelę jau buvo i 
atkalbėjęs pirm man ateinant 
arčiaus prie būrio, nežinau. 
Kada pradėjau atydžįau klau
sytis, kunigas aiškino apie 
“trečią Lietuvos invaziją.” Pir
moji invazija įvykusi 1940 me
tais, liepos 15 dieną, kada 
Smetona ir jis pabėgę į Berly
ną. ši invazija buvusi “kruvi
niausią.” Antra invazija pra- Į 
sidėjusi su naciu įmaršavimu 
Lietuvon 1941 metais. O da-: 
bar jau prasidėjęs procesas 
trečiosios invazijos. Ir čia ku- į 
nigas suriko kaip pašautas tig
ras : “Raudonoji Armija šian
dien ir vėl Lietuvoj!”

Bet kas atsitiko jam ištarus 
šiuos žodžius, tur būt, kunigiu
kas nei sapne nesapnavo. 
Kaip pradės žmonės ploti, tie
siog kuone demonstracija kilo 
išgirdus iš kunigo pranešimą, 
kad Raudonoji Armija jau 
Lietuvoje!

Tas taip sugadino berlyniš
kio kunigo nervus, kad visą li
kusią dalį savo kalbos papylė 
kratiniu. Kaip ir pagrūmoji
mui parapijom] už ne vietoj 
parodytą demonstraciją primi-Į 
nė, kad jam “nei Stalinas, nei' 
Molotovas nedavė garbės žo-1 
džio, jog išviję iš Lietuvos na-j 
cius paliks taip kąip buvo.” i 
Supratau, kad Stalinas neža-1 
da pakviesti smetonijados vai-: 
dyti “mužikus” Lietuvoje.

Šalę stovinčios man pažįsta-• 
mos parapijonkos paklausiau, 
iš kur šis pamokslininkas. At
sakė, kad “kunigėlis parapijos 
neturi.” Esąs pabėgėlis iš Lie

tuvos kun. Barauskas ir dirbąs 
Draugo -redakcijoje. “Dabar 
aišku,” sakau, “kodėl jis tokį 
pamokslėlį išrėžė.”

Daug kalbėjo apie “lietuviš
ką kraują mūsų gyslose.” šalę 
sėdėjęs senyvas vyras užsi
traukęs dūmą iš pypkės paste
bi: “Kraujas tai kraujas, bet 
kad prabaščius pasakytų, ko
kia širdis tvaksi po jo sutonu, 
pasirodytų fašistiška!”

Kada išbaigė visą “litaniją” 
burnojimų prieš Sovietų Sąjun
gą, kun. Barauskas visgi pri
siminė, kad tai esanti mūsų 
šalies talkininkė. Bot, girdi, 
tik “iki karas pasibaigs.” Ką 
tas sutanuotas fašistpalaikis 
padarys Sovietų Sąjungai ir 
Lietuvai, jei ten jo nepasikvies 
valdyti po karo, taip ir liko 
“militarinis sekretas.”

Tolimesnėje mitingo eigoje 
supratau, jog tai buvo legio
nierių ir visų parapijų sureng
tas paminėjimas vienuoliktų 
sukaktuvių nuo žuvimo Da
riaus ir Girėno. Kalbėtojų bu
vo daug. Prieš pat galą pa
le viesta ir Naujienų mūkelė. 
Kalbėjo jau ne taip agresyviš- 
kai, kaip tais laikais, kada 
“nepergalimieji” Hitlerio le
gionai maršavo per Lietuvą. 
Kaip iš Grigaičio, tai net nu
stebau išgirdęs pareiškiant to
kią abejonę, jog ir jis pats jau 
nebežinąs ar nacius sumušus 
Lietuva “beatgaus laisvę.” 
Vargšas mūkelė! Visas jo pra
našystes, kad naciai “driskius 
maskolius” be druskos suval
gys, nešasi margis ant uode- 
gos. M

Mitingui pasibaigus ilgai 
būreliai. žmonių diskusavo 
laikraščių ir radijo pranešimus 
iš karo frontų. Ir negirdėjau, 
kad bent vienas, kurio gimti
nė parapija jau apvalyta nuo 
nacinio brudo, būtų rūgojęs 
ant raudonarmiečių. Priešin
gai, vienas pilietis pasakojo ki
tiems su pasididžiavimu, kad 
ii’ jis turįs “keturius brolvai
kius Raudonojoj Armijoj.”

ŠVARI ŽAIZDA PATI 
GYJA

Mažai kas išmano, ko rei- 
! kia žaizdai, kad ji geriau 
:gytų. Reikia gero antisepti- 
i ko, bakterijoms mušt — pa- 
: sakys beveik kiekvienas 
: “gudruolis.” Visai netiesa.
Dar ir atvirkščiai. Smarkūs 
antiseptikai, bakterijų nai
kintojai pridaro tik daugiau 

i bloga. Visai be reikalo išde
gina sveikus audinius, pri
daro daug kančių ir skaus
mo, neduoda žaizdai gerai 
gyt ir paskui privaro daug 

i randų, net krūvon sutrau
kia tą vietą.

Tai kas gi daryt? Ko rei
kia žaizdai? Ogi tik švaru
mo. Paprasto, paprastučio 
švarumo. Reikia muilo ir 

i vandens, vandens ir muilo, 
i Ir ne kokio ten “antiseptiš- 
| ko”, vaistais užtaisyto mui
lo. Paprasto baltojo muilo.

Kad žaizda greičiau gy- 
i tų ir gražiau užgytų, reikia 
ją aseptiškai laikyti. Asep- 
tiškai, tai yra be apkrėtimo, 
be užnuodijimo, be bakteri
jų.

Kad žaizda butų švari, 
neapsikrėtus ligų perais, 
kad žaizda būtų aseptiška, 

I reikia perspėti apsikrėtimą, 
reikia vengti infekcijos 
(“užrožijimo”, “užsivietrini- 
mo”).

Su asepsija nieko bendra 
neturi tie visokie smarkūs 
antiseptikai (“antiseptics”, 
“germicides”). Ne tai kad 
antiseptikai niekur niekad 
nebūtų reikalingi. Jie reika
lingi, kai kokia sena opa 
'yra apkrėsta bakterijomis 
arba grybeliais (“fungi”). 
Reikalingi odos ligoms gy
dyt. Reikalingi chirurgijoj, 
bet kokiai apkrėstai kūno 
daliai gydyt.

Bet paprastai asepsijai 
palaikyt jokių antiseptikų 
nereikia. Ko reikia— tai tik 
švaraus vandenėlio ir leng
vo muilo. Ir nereikia pirš
tais liest, čiupinėt, nes, be- 
čiupinėjant, žaizda gali ap- 
sikrėst.

kaip tik švaros. Numazgok 
ją gerai bėgančiu vandeniu, 

i su muilu, bent kelis kartus, 
nuvalyk krislus, paišinas 
dėmes, nušluostyk švaria 
drobule — ir baigta.

Švariose aplinkybėse ne
didelės žaizdos nė rišti nė 
tvarstyti nereikėtų, nebent 
tik kraujavimui apstabdyt. 
O šiaip, grynas oras, saulė 

' akstiną naujų audinių augi
mą ir greitina žaizdos giji
mą. Nedidelei, nesudėtingai 
žaizdelei to ir pakanka.

Su didelėmis, išdraskyto
mis, suterštomis žaizdomis 
tai jau kita kalba. Čia pats 
sau vienas neapseisi. Reikia 
gydytojo, o gal ir ligoninės. 
O ten jau jie atras, kas ir 
kaip daryt. Pati pirmutinė 
čia pagalba — apklok žaiz
dą švariu rūbeliu, drobule, 
apstabdyk kraujo bėgimą 
atatinkamu slėgimu. Ne
mazgok, vaistų kokių ne
pilk, nes tik labiau pagadin
si.

Senai, apkrėstai opai 
(“ulcer”) jau kitaip: reikia 
antiseptikų, reikia žolių 
sunkos, lapų sunkos: chlo
rofilas padeda užgydyt.

Minersville, Pa
Viešas Atsišaukimas

Kadangi mano brolis Juo
zas mirė, iš mūsų eilių išsisky
rė, palikdamas didelę spragą, 

į tai aš bandysiu kiek galima 
Į užtverti ją, tęsti jo darbą. Tie- 
i sa, aš jau nesu jaunuolis ir ne- 
: galėsiu vienas kažin kiek daug 
į nuveikti, man jau eina aštun- 
■ tas kryželis metų, bet dirbsiu, 
kiek galėsiu.

Aš visada stovėjau darbinin
kų judėjimo pusėje virš 52 
metus savo gyvenimo, visada 
ėjau su progresu, tai ir dabar 
dar dirbsiu, kiek galėsiu.

Todėl prašau visų dienraš
čio Laisvės skaitytojų, kurių 
tik prenumeratos baigiasi ar 
jau pasibaigė, tai galite per 
mane užsimokėti ir aš viską

bet kokia žaiz- maloniai jums patarnausiu pa- 
siunčiant jūsų pinigus. Prašau 
visų talkos bendroje veikloje.

V. Ramanauskas.

Paprastai, 
da — įdrėksta, įplėšta, į- 
piauta arba ir net įdurta— 
nieko daugiau nereikalauja,

Sako, veikiausia ir jie, jei dar 
i gyvi, šiandien jau Vilniuje ar
ba artinasi prie Kauno.

Praeivis.

Kuomi jūs prisidejot prie 
parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?,
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Trečias Puslapis

MONTREAL, CANADA
(Rezoliucija, Priimta ir Pa
siusta Kanados Premjerui, Mr.

Mackenzie King)

Gerbiamas Tamsta:—
Penktadienį, liepos 14 d., 

Demokratiniu Lietuviu Komi
tetas laikė savo susirinkimą 
salėje, 01234 Charlevoix St., 
Montreal, dalyvaujant kitų 
vietos lietuvių organizacijų at
stovams, paminėjimui keturių I 
metų demokratinių Lietuvos 
seimo rinkimų sukaktuvių ir 
pažymėjimui Raudonosios Ar
mijos įžengimo į Lietuvą. Se
kantis pranešimas priimtas 
Canados vyriausybei:

Šis susirinkimas, atstovau
jantis virš 900 organizuotų 
Montrealo lietuvių, sveikina 
Kanados karius, dalyvaujan
čius Normandy ir Italijoje ir 
išreiškia pasitikėjimą į jų per
galę.

Daugumas mūsų sūnų ir 
brolių randasi Kanados armi
nėse jėgose, kurie dalyvauja 
šiuose garsinguose mūšiuose 
prieš nacių Vokietiją. Mes su
prantame situaciją ir jos rei
kalavimą iš mūsų. Mes
žadame pilnai remti vyriausy
bės karines pastangas. Mūsų 
nariai ir jų šeimynos aktyviai 
darbuojasi visose mūsų karo 
pastangose: perka karo bonus, 
gelbsti Raudonąjį Kryžių, or
ganizuoja grupes kraujo au
kotojų ir gelbsti paskubinti ir 
pakelti produkciją.

Mes didžiuojamės Kanados 
teikiama pagalba, kuri priar
tina išlaisvinimą Lietuvos. Ka
nados siunčiama parama So
vietų armijoms lošia didelę ro
lę. Kaipo kanadijonai, paei
nanti iš Lietuvos, mes dėkingi 
Kanados žmonėms ir vyriausy
bei už tokią nuoširdžią para
mą, kuri prisideda prie atva

davimo mūsų gimtojo krašto. 
Mes žiūrime į priešakį kas 
kart vis augančio draugiškumo 

j tarpe Kanados žmonių ir mū- 
I su brolių tautiečių Lietuvos 
žmonių.

Mes, kaipo lietuviai, trokš
tame matyti, kad Lietuvos 
žmonės galėtų žygiuoti tuo 
keliu, kurį jie pasirinko lais
vu ir demokratiniu balsavimu, 
liepos 14 d., 1940 *01. Mes su
prantame, kad Lietuvos tauti-, 
ne nepriklausomybė, jos kova 
prieš amžiną priešą Vokietiją, 
ios laisvė nuo pavergimo, gali 
būti apsaugota tiktai vienybė-1 
je su Sovietų Sąjunga. Lietu-1 
vos žmones tą persitikrino ir 
todėl nusitarė įsijungti į So-! 
balistinių Sovietinių Respubli-j 
kų Sąjungos šeimą 1940 m.

Tarpe Montrealo lietuvių 
•andasi be jokios atsakomybes 
ndividų ir jų mažos grupes, 
,okia, kaip “Kanados Lietuviu i
Taryba” su savo mimeogra- Į 
uotu leidiniu “Nepriklausoma' 

Lietuva,” kurie tęsia pro-hit- Į 
lerinį veikimą. Tipišku būdu,' 
ši pro-naciška grupė kalba vi->

pasi- su Kanados lietuvių vardu. Jie 
net pasisavina sau teisę kal
bėti Lietuvos žmonių vardu.

Dauguma Montrealo lietu
vių nepritaria šitų atsiskyrėlių 
pro-hitlerinėm užgaidom. Mes
viską darome, ką tik galime, 
pastojimui kelio šitų pro-hit- 
1 erinių ar jų grupių pragaištin
gam ardymo veikimui. Mes 
pasitikime, kad Kanados vy
riausybė prisilaikys Atlanto 
čarterio ir kad Lietuvos žmo- 

I nių noras, kurį jie išreiškė sa
vo rinkimuose liepos 14 d., 
1940 m., bus gerbiamas ir Ka- 

‘ nados pripažintas.
Su didžia Jums pagarba, 

Pirmininkas, M. Gudas, 
Sekretorius, J. Lesevičius.

Vaikam Pienas — Aš taip jį myliu!
Tik tėmykite mane augant, ir augant, ir augant!

BORDENS HOMOGENIZED
VITAMIN D

"The Children's Milk"
Tune in every Monday: ‘‘Bright Lights of New York”, WOR, 7:30 p.m.

PERGALES IR DŽIAUGSMO

PIKNIKAS
|vyks Liepos-July 29 ir 30 dd.

LIET. TAUTIŠKAME PARKE
MONTELLO, MASS.

Šeštadienį, 29 d. July, šokiai 7 vai. vak.
9:30 vakare bus rodoma filmos:

Matysit visą Lietuvą, vadovybėje Justo Paleckio 1940 m.
- •

Taipgi .kita filmą bus rodoma iš Sovietų Sąjungos karo 
fronto, matysit kaip Raudonoji Armija ir Lietuviški Rau
donieji daliniai, naikina hitleriškas spėkas, laisvindami pa
vergtas Sovietines Respublikas ir kitas valstybes iš po fa
šistinio pavergimo. Kiekvienas turėtumėt pamatyti šias 
įdomias filmas.

PO FILMŲ RODYMO TĘSIS ŠOKIAI

SEKMADIENĮ, 30 D. JULY, girdėsit Massachusetts ge
riausiai dainuojančius chorus: Liuosybės Choras ir Mo
terų Grupė iš Montello, vad. G. Steponavičiaus; Harmoni
jos Grupė iš So. Boston, Mass., vad. Helen Žukauskaitės,

Norwoodo Vyrų Grupė, vad. W. Patrick, dainuos 
Raudonosios Armijos dainas.

ANN BURLAK, plačiai pagarsėjusi kalbėtoja, sakys pra
kalbą, kurią .kiekvienas lietuvis turėtų išgirsti. Iki pikniko 
Lietuva jau gal bus išlaisvinta iš po juodojo fašizmo. Todėl 
visi lietuviai, moterys, vyrai ir jaunimas, važiuokim į šį 
pergalės ir džiaugsmo pikniką!

RENGIA MASSACHUSETTS KOMUNISTŲ POLITINE SĄJUNGA
N 0

Francūzai patriotai pagavo francūzę, kuri tarnavo 
Vichy valdžiai ir kooperavo su naciais. Antram pa
veiksle parodoma, kaip jie jai tuojau nukirpo plaukus. 
Apatiniame paveiksle “vargšė” verkia, .netekus gražių 
plaukų.

PITTSBURGH, PA.
Visokios Žinios

Liepos 9 d. įvyko Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 8-to 
apskričio išvažiavimas pas M. 
Budninką. Oras buvo geras ir 
pusėtinas būrelis žmonių susi
rinko.

Apie 6 vai. vakare J. Ma
žeika pakvietė publiką susi
rinkti į daiktą, nes turime iš 
Chicagos svečią kalbėtoją L. 
Pruseiką. Draugo Pruseikos 
prakalbų visi labai atydžiai 
klausėsi, nes buvo svarbu iš
girsti, kaip eina karas, kaip ei
na Lietuvos liuosavimas iš po 
nacių. Kalbėtojas ragino visus 
aukoti Lietuvos žmonėms, rink
ti drapanas, apsiavus ir kitus 
dalykus.

Išvažiavime buvo parinkta 
aukų darbininkiškos spaudos 
parėmimui, surinkta virš $25, 
nuo išvažiavimo liks pelno, 
tai paskui visi pinigai bus pa
siųsti kartu.

Liepos 11 d. mirė Viktoras 
Kunča, senas Pittsburgh© gy- 

į ventojas, buvo L. Sūnų Drau
gijos narys. Palaidotas į Šven- 
! to Kazimiero kapus. Iš Lie
tuvos paėjo iš Suvalkijos, Ūd
rijos parapijos, Cibiliekų so
džiaus. Paliko nuliūdime žmo
ną, sūnų kareivį ir dukrą.

Liepos 13 d. mirė J. Aksti
nas, senas gyventojas Pitts
burgh priemiesčio Castle Sha
nnon, buvo nariu L. S. Drau
gystės ir Piliečių Kliubo, tai 
švogeris Jono Lekavičio. Pa
laidotas liepos 17 d., Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse. Paliko 
nuliūdime žmoną, dukrą ir 
anūkę, keturis sūnus, kurie yra 
karinėj tarnyboj. Buvo apie 50 
metų amžiaus.

Parėjo iš ligoninės Jonas 
Zenevičius, kuris šiemet jau 
antru kartu buvo susirgęs. Da
bar jau sveiksta.

Buvo kariškiai parvažiavę 
atlankyti saviškius: K. But
kus, Rakasukė, J. Mauragas ir 
Stadematukas. Taip pat grįžo 
iš Louisianos valstijos St. Kai
rio žmona, kuri ten buvo ap
lankyti savo vyrą karinėje tar
nyboje. ____ w~

Žvėriškas Vokiečių 
Kerštas Prancūzams
Berne. — Vokiečiai sude

gino visą francūziškąją pu
sę Gingolph kaimo. Kita 
kaimo pusė lieka Šveicari
joj. Jie sušaudė ir kelis 
Prancūzus kaimiečius be jo
kio teismo.

Naciai keršijo už tai, kad 
francūzų patrijotai, vadina
mi makiai, užpuolė ir nušla
vė vokiečių įgulą Prancūziš
koje kaimo dalyje.

Gelbėdamiesi nuo hitleri
ninkų, 350 senyvų vyrų, mo
terų ir vaikų metėsi į srau
nų kalno upelį, skiriantį i 
Prancūziškąją kaimo pusę! 
nuo šveicariškos, ir stengė
si išplaukt į Šveicarijos že
mę. Nacių smogikai kelis 
plaukiančius bėglius pavo
jingai pašovė.

Waterbury, Conn.
Jie Sabotažuoja Drapanų Rin

kimą Lietuvos Žmonėms
Kiek laiko atgal susiorgani

zavo Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto skyrius, kuris 
renka drapanas Lietuvos žmo
nėms, taip baisiai nukentėju
sioms nuo hitlerininkų karo. | 
Šis komiteto skyrius turi pa-1 
ėmęs krautuvę, 785 Bank St.

Lietuvos žmonėms pagalbos 
teikimo darbas eina labai ge
rai. Komitetas jau yra pasiun
tęs virš 1,000 svarų drapanų, 
yra geras būrys draugų, kurie 
kasdien ten stovi ir priima dra-

Rugpjūčio 20 d. yra rengia
mas keturių draugijų išvažia
vimas. Jį rengia’ SLA 87 kp., 
LDS 160 kp., LRKS kp. ir Lie
tuvos Sūnų Draugija. Jis bus 
Franklin Grove. Pelnas ski
riamas kareivių ligoninei.

Lietuvos žmonių pagalbai 
drapanų, apsiavų ir kitų reik
menų rinkimas eina gerai. 
Daugelis atneša arba atveža 
pas D. P. Lekavičių, 1215 Bea
ver Ave., į jo šapą. Jis davė 
rūmą sudėjimui. Jau vėl yra 
surinkta apie 400 svarų. J. 
Noreikai, J. Riliai, M. Mau- 
ragienė atvežė daug drabu
žių. Pradžioje rugpjūčio turė
sime vėl didelį siuntinį.

D. P. Lekavičius.

Great Neck, N. Y.
Darbo partijos vietinis sky

rius laiko susirinkimus Kasmo- 
čių svetainėj ir yra vienas iš 
stambiausių visam Nassau aps- 
krityj. Skaitlingas masinis su
sirinkimas įvyko 21 d. liepos, 
kurį galima pavadinti pilnai 
tarptautiniu — tarprasiniu ir 
pavyzdingu. Buvo nuosekliai 
svarstoma visi organizacijos 
reikalai, ypatingai plačiai ap
kalbėta prisirengimas prie ru
denio nacionalių balsavimų. Iš
rinkta komisija, kuri rūpinsis 
specialiai rinkimų klausimu.

Paskleista daug aplikacijinių 
balotų užsienyj esantiems ka
riškiams, kad pagelbėjus jiems 
gauti teisę dalyvauti balsavi
muose.

Po susirinkimui duota alaus 
visiems ir laike pažmonio ver
buota nauji nariai į partiją. 
Pasekmės buvo geros, gauta 
naujų narių, kurių tarpe yra 
nemažai lietuvių.

Sekantis susirinkimas bus 
praneštas per spaudą.

Korespondentas.

Madridas. — Neoficialiai 
pranešama, kad vokiečiai 
iškraustą savo karo štabą iš 
Varšavos, o civiliai hitleri
ninkai galvatrūkčiais bėgą 
iš jos. , . j

M. ^_l.. II1- —■ J. i

panas, kas tik jas atneša. Dir
ba M. Strižauskienė, J. Stri- 
žauskas, M. Meisonienė, P. 
Bokas, K. Yankeliūnienė, V. 
Jokubėnas.

Drapanos yra priimamos, 
peržiūrimos, taisomos, valo
mos ir siunčiamos į centrą Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetą, 417 Lorimer St., Brook
lyn, kuris jas siunčia Lietuvos 
žmonėms.

Kiek laiko atgal pastebėjau 
katalikų spaudoj, kad Katali
kų Federacija irgi suorganiza
vo komitetą, kuris būk renka 
drapanas dėl Lietuvos žmonių. 
Pamaniau, kad labai gerai, 
kad ir jie darbuojasi, nes Lie
tuvos žmonėms pagalba labai 
reikalinga, tai visi ir privalo
me juos remti.

Bet man pasitaikė poilsio 
savaitė ir nuvykau į Pennsyl
vania valstiją pas pažįstamus 
pasisvečiuoti. Pasirodo, kad vi
sur žmonės labai susidomėję 
Lietuvos išlaisvinimu ir teiki
mu pagalbos. Besikalbant, vie
nas klausia: “Kas tas per su
tvėrimas M. J. Colney iš Wa
terbury, kuris Vienybėje rašo, 
kad dar drapanų rinkimas Lie
tuvos žmonėms yra ‘peranksty- 
vas,’ būk jų negalima pasiųsti 
į Lietuvą arba lietuviams, o 
kitoj vietoj jis patsai jau rė
kia, kad reikia paskubinti jų 
drapanų rinkimą, kad ‘užbė
gus už akių tiems, kurie ren
ka ir siunčia ne lietuviams?”

Taigi, pasirodo, kad jie nei 
patys remia Lietuvos žmones, 
nei nori, kad kiti remtų—tik
rai sabotažuoja Lietuvos žmo
nių pagalbą.

Kiekvienam yra aišku, kaip 
baisiai Lietuvoje žmonės nu
kentėjo nuo rudųjų fašistų, 
kaip jiems labai reikalinga pa
galba. Dabar Lietuvos išlaisvi
nimas eina, jau laisvas Vilnius, 
Utena, Trakai, Alytus ir daug 
kitų miestų, kol mūsų drapa
nos pasieks aną pusę vandeny
no, kad siunčiamos ir Tarybų 
Lietuvos vyriausybei į Maskvą, 
tai jau visa Lietuva bus laisva 
ir jos bus nuvežtos tiesiai į 
Vilnių, Kauną ir kitus miestus.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas ir rengia šeštą siun
tinį, gi tokis ponas Colney 
kenkia tam darbui. Waterbu- 
rio lietuviai pažins jį ir jo sėb- 
brus, supras, kam jie tarnauja. 
Mes manome, kad visi geri 
lietuviai, nepaisant jų įsitiki
nimų ir pažvalgų, rems Lietu
vos žmones, nes pagalba siun
čiama visiems Lietuvos žmo
nėms. S. Meison,

Jūs eikvojate
Elektrą 
ir Gesą
KADA JŪSŲ 

ŠALDYTUVAS NE
TINKAMAI VEIKIA

rpYRIMAI aiškiai parodo, kad blogai arba 
netinkamai veikiantieji automatiški šal

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

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

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

<
► Beveik jokių naujų šaldytuvų negalima bu

vo gauti per tris paskutinius metus.
► Jūs, turbūt, negausite progos pavaduot se

nąjį šaldytuvą, kol karas tęsis.
► Sunku gauti naujų dalių blogai veikian- 

tiem šaldytuvam. Stokuoja ir lavintų taisy
tojų.

► Jeigu jūsų automatiškas šaldytuvas suges, 
• tai gal jums reikės laukti ištisas savaites—

tai ilgas laikas būti be šaldytuvo!
► Karštas oras verčia šaldytuvus dirbti virš

laikius, varo link sugedimų.

laikyti šaldytuvą gera
me veikime—vengti eikvojimo:

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

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

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

► Nuimk ledus, kada jie būna % col. storio.

Štai kaip

NUSKANDINTA 2 NACIŲ
LAIVAI BALTIJOJ

Maskva. — Sovietų lakū
nai sunaikino Baltijos Jūro
je dar vieną vokiečių trans
porto laivą 7,000 tonų ir ka
rinį laivą, kuris lydėjo tą
transportą.

Crobia Vokiečių Pabūklus
Maskva.— Bielostoko sri-

tyje Sovietų kariai pagrobė 
29 vokiečiu kanuoles, 13 mi- 
nosvaidžių ir kelis karinius 
sandėlius.

Į vakarus nuo Liublino 
raudonarmiečiai pagrobė 12
nacių tankų.

VAKACIJOS
DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KALNO 

IR GRAŽIOJE LYGUMOJE

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

Didelė upė (bėgantis vanduo) 
kur galima maudytis

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

patogių pataisymų.

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

Pabaltijo Tautų Kova Prieš
V ūkiškuosius Okupantus

Detroit, Mich.

(Tąsa)

Dėl plėšikiškų mėsos ir pieno pristaty
mo normų katastrofiškai krinta galvijų 
skaičius. Švedų laikraštis “Dagens Niu- 
heter” praneša, kad Lietuvoj galvijų 
skaičius sumažėjo 60 nuošimčių. Smar
kiai sumažėjo pasėlių plotas derlius, nes 
nėra trąšų, nėra kuom apdirbti žemę ir 
trūksta žmonių. O ir valstietis nesusirū
pinęs gerinti žemės ūki, iš kurio naudo
jasi priešai hitlerininkai.

Už pristatymų neįvykdymą valstie
čiams gręsia sunkios bausmės tokioj pro
gresijoj: piniginė pabauda (pav. už linų 
duoklės neišpildymą gresia 10,000 mar
kių pabaudos), galvijų konfiskavimas, 
uždarymas į koncentracijos stovyklą, 
mirties bausmė. Iš kitos pusės, norėdami 
paskatinti valstiečius pristatymus atlik
ti, vokiečiai ivedė “taškų sistemą”. Pav. 
už 1000 klgr. bulvių atidavimą duodama 
2 taškai, už 150 kiaušinių — 1 taškas, už 
150 klgr. kiaulienos — 5 taškai ir 1.1. 
Vienas taškas duoda teisę valstiečiui 
pirkti 3 klgr. druskos, arba 10 gramų 
sacharino, arba 10 dėžučių degtukų. Iš
eina, kad kilogramą druskos jis gali 
pirkti atidavus 50 kiaušinių. Norėda
mas nusipirkti dalgį ar lopetą valstietis 
turi atiduoti 2000 klgr. bulvių. Už ati
duotą avies kailį vokiečiai žada duoti ga
limumą pirkti dėžutę erzacpapirosų, ki
logramą druskos arba du diržus pakink
tams. Bet taškai tik duoda teisę pirkti 
kai kurias pramonės prekes, bet ne ga
rantuoja jų gavimą. Dažniausiai nedide
lis kiekis prekių loterijos būdu paskirs
tomas tarp didelio skaičiaus pirkėjų, o 
dauguma lieka be nieko.

Sunkią valstiečių būklę vokiečiai yra 
priversti patys pripažinti. Jie savo laik
rašty rašo: “Labai sunku gauti darbi
ninkų, mažoka arklių, o kai kur, ypač 
rytinėse apskrityse, trūksta sėklų, per 
maža geležies žemės ūkio padargams ir 
arklių kaustymui.” Taip yra priversti ra
šyti hitlerininkai apie stambiųjų ūkių 
padėtį, be abejo, sušvelnindami toną. O 
ką bekalbėti apie vidutinių, ypač bied- 
nuolių ūkius, kuriuos vokiečiai sąmonin
gai žlugdo.

Vykdydami savo kolonizaciją miestuo
se, vokiečiai pagriebė į savo rankas be
veik visą prekybą ir pramonę. Didžiau
sių Pabaltijo miestų gatvės mirga vokiš
kų pirklių ir vokiškų firmų iškabom. Ne
seniai, Kaune “vokiečių verslininkų są
jungos” steigiamame susirinkime daly
vavo 100 vokiečių pirklių, pramonininkų 
ir vokiečių firmų atstovų.

Pernai vokiečiai išvarė vietos gyvento
jus iš sostinių ir stambiausių Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos miestų, kur apsigy
veno vokiečiai. Naujos vokiškų skėrių 
masės užtvino ryšium su Vokietijos 
miestų bombavimu anglų ir amerikiečių 
lėktuvais. Tie skėriai užtvino Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos miestus ir kaimus, 
guldami nauja sunkia našta ant vietos 
gyventojų. Senieji miestų gyventojai pa
versti elgetom. Pagal hitlerinės spaudos 
duomenis tiktai stambiausiuose Lietuvos 
miestuose yra apie 80,000 žmonių be jo
kių pragyvenimo lėšų. Žinoma, toji skait
linė žymiai sumažinta. “Ateitis” prane
ša, kad Kaune 4000 žmonių elgetauja, o 
Vilniuje kiekviename žingsny galima su

tikti nelaiminguosius, kurie tiesia ranką 
išmaldos prašydami. Iš Vilniaus miesto 
250,000 gyventojų dabar liko apie 50,- 
000, nes daugybė išžudyta, išvežta į dar
bus, o kiti nuo bado išbėgo į kaimą.

Nepaprastai sunki padėtis darbininkų, 
kurie neteko bet kokių teisių. Tartų (Es
tijoj) apygardos komisaras Masnen pa
reiškė, kad fabrikų ir gamyklų direkto
riai ir vedėjai yra prie tų įmonių pri
tvirtintųjų darbininkų viršininkai ir jų 
reikia klausyti kaip karininkų fronte. 
Darbininkai gali su direktorium susisiek
ti tik per tam tikrus tarpininkus. Direk
toriai gali savo nuožiūra nustatyti dar
bo valandas. Profesinės sąjungos likvi
duotos ir pakeistos fašistiniais darbo rū
mais ar kitokiom fašistinėm organizaci
jom. Darbininkai dėl mažiausios priežas
ties baudžiami. Kaipo bausmė dažnai 
vartojamas išsiuntimas į priverstino 
darbo stovyklas, o kūno bausmės yra pa
prastas reiškinys. Pav. Daugavpily (La
tvijoj) geležinkelio dirbtuvėse už 5 minu
čių pavėlavimą darbininkai baudžiami 15 
smūgių lazda. Rygos fabrike “Luft- 
park” (buvęs “Provodnik” už pavėlavi- 
ma darbininkai buvo baudžiami 3-5 laz
dos smūgiais. Vokiečiai rykštėm bau
džia ir vietos geležinkeliečius.

Tarybiniais laikais Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos darbininkai taip uoliai ir su 
didele meile ugdė savo pramonę, džiaugė
si kiekvienu nauju pasisekimu. O vokie
čių okupantai tą pramonę išardė. Pabal
ti j is jiems svarbus kaip žemės ūkio ga
minių šaltinis. Iš pramonės jie paliko tik 
tas sritis, kurios jiems reikalingos jų 
karo tikslams. Likusius fabrikus jie už
dare, kad pasiliuosavusius darbininkus 
galėtų išvežti į Vokietiją. Įrengimus ir 
mašinas vokiečiai išveža į Vokietiją. 
Pav., Rygoj tabako fabrike “Maikapar” 
iš 37 mašinų jau 1943 m. vidury buvo 
išvežtos 24. Dabar, besiruošdami apleis
ti Pabaltijį, vokiečiai pradėjo greitais 
tempais išgabenti visas pramonės įmo
nes.

Dirbdami per dieną 12-16 valandų, 
darbininkai gauna bado davinį 150-200 
gramų duonos. Kaip ta duona atrodo, 
galima spręsti iš laiško, kurs patalpintas 
hitleriniame lapely Vilniuj. “Mūsų duo
na”, —skundžiasi laiško autorius, —“su 
ašakom, nedakepta, o jei žmogus neturi 
pažįstamų, ir jos dažnai negalima gau
ti.” Gavimas kokių nors kitų maisto pro
duktų netikras, nereguliarus ir kiekiai 
labai menki. Žydams visos maisto nor
mos pusiau mažesnės.

Profesorius, rašytojas, gydytojas, dar
bininkas, mokytojas turi badauti todėl, 
kad jis lietuvis, latvis, estas, žydas, o 
idiotas ir dykaduonis gali sočiai paval
gyti tik todėl, kad jis vokietis. Vokie
čiams, kaip ‘ponų rasei” Pabaltijy už
tikrinta 500 gr. duonos per dieną ir pa
kankama kitų produktų norma. Vokie
čiai gali valgyti tam tikruose restora
nuose už labai pigią kainą. Išbadėjusiem 
“faterlande” vokiečiam Pabaltijis ir kiti 
okupuoti kraštai atrodo rojus, o vietos 
žmonėms jie gyvenimą pavertė praga
ru. Tokia tai “naujoji santvarka,” kurią 
hitleriniai žmogėdros bandė užkarti pa
sauliui.

VERTA PASTEBĖTI.
Tenka nugirsti, kad daugu

mai žmonių nėra laiko atvežti 
į Draugijų Svetainę atliekamus 
drabužius ir čeverykus dėl Lie
tuvos žmonių pagelbos, todėl 
kurie važiuosite į spaudos pik
niką, tai malonėkite pasiimti su 
savim ir galite priduoti M. Al- 
vinįenei ar Dr. Palevičiui, o 
mes jums už tai būsime dėkin
gi už jūsų pasitarnavimą dėl 
labo Lietuvos žmonių.

M. Alvinienė.

DEL INFORMACIJŲ.
Lietuvių Svetainė ant 25 ir 

Vernor jau parduota kitatau
čiams žmonėms ir reikalo tos 
svetainės informacijų kreipki
tės po antrašu 321.3 Bagley St. 
arba telefonas LAfayette 1426. 
Lietuvių Svetainė per paskuti
nius tris metus buvo banko 
kontrolėje, o dabar pateko į ki
tų rankas. Alvinas.

Philadelphia, Pa.
Lietuvos Žmonių Draugai ir 

Priešai
Liepos 16 d., Lietuvių Repu- 

blikonų Susivienijimo patalpoj, 
| susirinko organizacijų atstovai 
—Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Phila. skyrius, entu
ziastiškai svarsto - planuoja, 

i kaip kuo daugiausia teikti pa
galbos Lietuvos žmonėms. Da
lis Lietuvos, su sostine Vilniu
mi jau apsivalė nuo žiauriųjų 
nacių, už savaitės kitos bus 

j laisvas ir Kaunas.
Komitetas nutarė pagreitin- 

i ti i-inkimą kaip drapanų ir ki- 
| tokių daiktų, taip ir pinigų. 
Taipgi nutarė, kaip greit visa 
Lietuva bus išlaisvinta, rengti 

i masinius susirinkimus pasi
kviečiant gerus kalbėtojus.

Drg. A. G alkus karštai kal
ba už greitą sukėlimą mums 
skirtos kvotos. Pasižada auko
ti šimtinę, kai]) tik bus išlais
vinta visa Lietuva. Komiteto

vice pirmininkas P. Zaleckas 
patarė dar sykį kreiptis prie 
Muzikalio Namo Pašalpos 
Kliubo Richmonde, kviečiant 
prisidėti prie šio garbingo 
darbo. , .

“Atmesti, atmesti!”
Liepos 19 d. įvyksta virš mi

nėto kliubo pusmetinis susirin
kimas. Sekr. Jdožas Ivanaus
kas perskaito nuo LPTK laiš- 
ką-atsišaukimą. Tuoj keli kry
žiokų suklaidinti vargšeliai 
surinka: “atmesti,” “atmesti.” 
Pirmininkas Jonas Griganavi- 
čius, kūjaliu barkštelėjęs į sta
lą, paskelbia: “laiškas atmes
tas.” Nedavė nariams progos 
duoti formalį įnešimą, priimti 
ar atmesti.

Ne stebėtina, jei tokis su
niekšėjęs, buvęs kada tai so- 
cijalistas, Kazys “Baublys” 
priešingas teikimui pagalbos 
nacių nukainuotiem lietuviam, 
bet keista, kad tokis žmogus, 
kaip Kliubo pirm. Jonas Gri- 
ganavičius, kuris save skaito 
apsišvietusiu, užtraukia juodą 
dėmę visai organizacijai, išsto-l 
damas prie šelpimą Lietuvos j 
žmonių. Kuomet, po karui,| 
Lietuvių Tautiškas Pašaipiais: 
Kliubas, šiaurinės Dalies Lie-1 
tuvių Republikonų Susivieniji
mas ir kitos organizacijos, Lie
tuvoje rasis garbingųjų ameri
kiečių surašė, teikusių lietu
viams pagalbą, tai Lietuvių 
Muzikalio Namo Kliubas bus 
ant juodo listo. Kaip jausis 
tuomet ponas Griganavičius ?

Vargonininkui Auka
Kuomet karo išvargintiems 

lietuviams mūsų kliubas nei 
panešiotų drapanų nenori au
koti, tuo t ai’p u eikvoja kliubo 
iždą paskirdamas $15 “bied- 
niokui” vargonininkui A. Dzi- 
kui bačkai alaus jo rengiamam 
piknikui! Sarmata!

Senas Kliubietis.

darbų. Mezgėjos: M. Rainienė,
M. Balukevičienė, O. Strogienė 
ir U. Žilinskienė numezgė 54 
svederius. Stebėtina, kaip d- 
gė Rainienė gali numegsti tiek 
daug svederių, kuomet ilgas va
landas turi dirbti krautuvėj, 
atlikti namų ruošą? Turbūt 
mažai <piega.

M. Vaidžiulienė antra savaitė 
dirba pilną laiką Russian War 
Relief siuvykloj, o jos dukrelė 
A. Petrow suorganizavo grupę 
savo draugių (viso 6) siūti na
mie. Vienos draugės siuva die
nomis, kitos vakarais, liuosu 
nuo savo kasdieninio darbo 
laiku. Nors maža grupė veiklių 
draugių, vienok atlieka daug 
darbų. Karščiai ar šalčiai, jos 
visada dirba, kaip bitelės.

Iš Kliubo iždo aukojo Lietu
vos Pagelbos Teikimo Komite
tui $25 ir Daily Worker $5.

Vilnų fondui mezgėjos gavo 
aukų: J. Lastauskas, Camden,
N. J. $5, K. Valintienė, Egg 
Harbon, N. J., $2 ir J. Bal- 
čiauskienė $1.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 10 kp. aukojo Liet. Pa
gelbos Teikimo Kom. $15 ir 
Daily Worker $5. Taipgi D. W. 
aukojo: A. J. Pranaitis (Cam
den) ii* E. Mulokiūtė po $1 ; 
J. Kanišauskas $2.

M. Krulskienės duktė, J. Ju
lia Kroll baigė augštąją moky
klą su stipendija Drexel Kole
gijom »S. V. R.

Baltimore, Mi
Pirmą Karlą Paminėtas Poli
tiškai V. Gumaucko “Žioras”

Liepos 23 dieną buvome su
važiavę pasimaudyti ir pasi
kalbėti su draugais. Tapo pri
siminta apie Lietuvos dabarti
nę padėtį. Suaukavome aštuo- 
nius dolerius. Pinigai skiriami 
pasiuntimui dovanų Lietuvos 
žmonėms. Aukavo po dolerį 
šio geros valios lietuviai: J. 
Deltuva, K. Mikolaitis, F. Del
tuvienė, V. Slavickas, M. Ku
činskas, V. Gumauckas, M. 
Bulotiene ir J. Juraitis.

Vardan laukiančių pagalbos 
Lietuvos žmonių, tariu nuošir
dų ačiū aukavusiems.

K. Mikolaitis.

PLYMOUTH, PA.
Piknikas Lietuvos Pagalbai
Jau seniai daugelis klausia: 

“Kada rengsite pikniką?” Bet 
iki šiol nebuvo galima gauti 
vietos. Dabai- geri draugai V. 
ir M. Zavitauskai pavėlino su
rengti pikniką jų darže.

Piknikas Įvyks rugsėjo 4 d., 
“Labor Day” dienoj, 474 Cor- 
vet St., Plymouth. Visas pel
nas skiriamas Lietuvos žmonių 
pašalpai. Pikniką rengia Lie
tuvių Darbiu. Susivienijimo 60 
kuopa. Visi ir visos dalyvau
kite. Komisija.

Dirba, Kaip Biteles
Liepos 20 d.'Moterų Kliubas 

laikė pusmetinį susirinkimą. Iš 
raportų pasirodė, kad per pus
metį atlikta daug naudingų

LIETUVIŠKAS

TRAKT YRIUS
I (VALGYKLA IR ALINE) j

I Didelis pasirinkimas visokių I 
| Vynų ir Degtinės t
I Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
J Savininkas
| 411 Grand St. Brooklyn
ji o ■— n ui 11 mi r 1 mm t ■■■■ 11 ■ m n —m n ■ ■ n ■■ n ■— t >

J? GARŠVA
Graborius-Undcrtakor 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veseli.įom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergrcen 8-9770

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
—- Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS |2.

DR. ZINS <isist 28 m-’ 
110 East 16th St., N. Y 
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

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

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

(Bus daugiau)

f

M

Neseniai buvo pranešta, kad Danijos sostines Copenhagen žmonės demonstravo 
prieš okupantus vokiečius. Čionai yra vienas iš tos demonstracijos vaizdų. Parodo
ma, kaip žmonės nuvertė nuo bėgių gatvekarį, užbarikadavo gatvę ir iškėlė savo 
tautinę vėliavų.

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

NOtABY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 55-5048

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

sunkus pristatymas anglies.

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EV. 4-8698
g 459
^*'4 (Skersai nuo Republic Teatro)

i i

i

M’-i
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Lenkų Ponai Milionais 
Amerikos Dolerių Kurs

to prieš Sovietus
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Gavę milionus dolerių a- 
merikinių pinigų, tie ponai, 
tarp kitko, įsteigė tokius 
priešsovietinius laikraščius, 

Kovoja”, 
Lenkiją”,

kaip “Lenkija 
“Faktai apie 
’’Lenkų Savaitraštis” ir ilga 
eilė kitų.

Amerikos teisingumo de
partmentas susekė, jog tuo
se ir kituose laikraščiuose 
rašo užsiregistravę ir neuž
siregistravę londoniškės 

lenkų valdžios agentai. Dar 
daugiau. Jie rašo ir prieš- 
sovietines prakalbas tuliem 
Jungtinių Valstijų kongres- 
manam ir kitiem Sovietų! 
priešam.

Prež. Roosevelto vyriau
sybė dabar, todėl, toliau šį 
skandalą tyrinėja, kaip sa
ko pranešimas iš Washing- 
tono.

Vokiečių Tankai Masiniai 
Naikinami Ryty Fronte

Maskva. — Sovietų jėgos 
liepos 25 d. visuose frontuo
se sunaikino bei išmušė iš 
veikimo 88 vokiečių tankus 
ir nušovė 35 jų lėktuvus.

SOVIETAI SUĖMĖ DAR 1 
VOKIEČIŲ GENEROLĄ

Moserhillmarą
nelaisvėn

Washington. — Maskva 
pranešė, jog per kautynes 
dėl Liublino sovietinė ka
riuomenė suėmė ir vokiečių 
generolą
kartu su kitais 
paimtais naciais. Gen. Mo- 
serhillmar buvo Liublino 
miesto komendantas. Taigi 
Raudonoji Armija dabarĮti- i 
niame ofensyve suėmė jau'tarp 
26 vokiečių generolus.

Liublinas, lenkų guberni
jos miestas, jau prieš kelias Jankių lakūnai bombarda 
dienas atimtas iš nacių. vo Budapeštą Vengrijoj.

REMKITE DIENRAŠTI
LAISVĘ

Skaitlingai dalyvaukite Laisvės naudai 
įvykstančiuose piknikuose

LAISVĖS NAUDAI PIKNIKAI
Įvyks Sekančiose Vietose:

BOSTONO APYLINKE
Rugpjūčio-August 12 ir 13

Tai Dviejų Dienų Piknikas

Lietuvių Tautiškame Parke,
Montello (Brockton), Mass.

WATERBURY, CONN
Rugpjūčio-August 13

LIETUVIŲ PARKE
CHESTNUT HILL RD

PHILADELPHIA, PA
Jų Piknikas f vyks Prieš Labor Day

Rugsėjo-September 3

WORCESTER, MASS.
Piknikas su Dovanomis Įvyks

Rugsėjo-September 10 dieną
OLYMPIA PARKE SHREWSBURY, MASS.

Sovietų Kariai Plačiu 
Frontu Persigriimė 

Per Vislos Upę
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Kariniai stebėtojai Lon
done teigia, kad Sovietai 
gręsia pavojum visam nacių 
armijos šonui į pietus nuo 
Varšavos.

Pietinėje fronto dalyje 
Raudonoji Armija, užimda
ma Nednarov miestą į šiau
rių vakarus nuo Stanislavo 
didmiesčio, nukirto paskuti
nį geležinkelį naciams pasi
traukt iš Stanislavo, gele
žinkelių mazgo, kuris dau
giau negu pusiau apsuptas.

Į pietus nuo Stanislavo 
sovietinė kariuomenė paėmė 
Deliatino miestą, geležinke- I 
lių centrą, tiktai 17 mylių 
nuo Totorių tarpkalnės, ve
dančios į čechoslovakiją ir

1,000 mylių ilgio frontu 
Raudonoji Armija per dieną 
atvadavo daugiau kaip 480 
miestų, geležinkelių stočių 
ir kitų gyvenamų punktų.

Užgiria Vedybas Laiškais 
Amerikos Kariams

Washington. — Kontro 
lierius generolas Frank L. 

. Yates, išleido patvarkymą, : . I
•kad Jungtiniu Valstijų ka- Kc,sta’ kodel tautininkų 
•riai gali pasižadėjimais laiš- spauda neparašo plačiau apie 

tą kalėjimai) Diraitį (De Righ
ter). Gal dėl to, kad jis buvo; 
tautininkas ir Smetonos grab-' 
nosys?

De Righter’is (tai bent lie
tuviška 
žmona 
man 
gius.”

kuose susituokti su savo 
mylimosiomis, jeigu negali
ma išsiimti paprastas, leidi
mas (laisnis) ir apsivesti 
reguliariu civiliu bei bažny
tiniu būdu.

Gen. Yates pareiškė, kad 
vedusiųjų laiškais žmonoms 
bus siunčiama karių algos 
dalis lygiai, kaip kad jie 
būtų asmeniškai susituokę.

Tebesiaučia gatvių kova i 
i amerikiečių ir nacių 

Pisoj, Italijoj.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DRATINIAIS ŠNIORAIS RIŠIMO 
FORMANAS

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

Gera alga ; pokarinė.
PAULSEN WEBBER

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

MALEŪand FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

REIKALINGI
NAKTINIAI OFISŲ VALYTOJAI

Pastovūs Darbai

GEROS ALGOS 
Patogi apylinkė

(32n<l SI. ir 7th Avenue, skersai nuo 
Pennsylvania Geležinkelio Stoties.)

Linksmos darbo sųlygos. Tinkamos darbi
ninkams pašalpos po trijų mėnesių išdirbimo. 

Kreipkitės 9 A.M. iki 5 P.M.

MR. NOSKER 
ar M K. CAPPS

Room 428, 393 — 7th Ave., N. Y. C.
(182)

KRISLAI Nemokamai basais važinėjimas darbininkams iš Penu. 
Stoties, Newark, iki mūsų fabriko.

C-O-TWO FIRE EQUIPMENT CO.
HIGHWAY 25, ARTI HAYNES AVE., NEWARK, N. J.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
j

Atsiminkim! šiandien visa 
eile žmonių priklauso visiems 
trims Susivienijimams, o tūks
tančiai nei vienam. Dirva, va
dinasi, visiems Susivienijimams 
plati.

Būtų gerai, kad p. Bajoras, 
prižadėtų daugiau nekolioti tų 
žmonių, kurie atsilanko i SLA 
seimus, arba į jų “privatiniusI 
pažmonius.” Būtų gerai, kad 
jis sukultūrėtų, sužmonėtų. Tai 

i būtų ir jam pačiam geriau ir
SLA. .. ■*.j !

pavardė!) su savo 
buvo nusmerkti kalėji-1 
už kriminalinius “žy-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PITTSBURGH, PA.

Labai svarbios prakalbos. Rengia į 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komite-! 

! tas, Pittsburgho Skyrius. Sekmad.,' 
; liepos 30 d., 2 vai. dieną. Liet. Mok- i 
Į slo Draugijos Name, 142 Orr St., 
Kalbės Jonas Gasiūnas, LDS Centro 

: Sekretorius ir Tiesos Redaktorius iš 
Brooklyn, N. Y. Jis kalbės įvairiais

i šių dienų klausimais. Taipgi kaip i 
i geriau sukoncentruoti spėkas Ame- ' 
rikos lietuviams teikti pagelbą mū-1 

į sų broliams ir sesėms Lietuvoj. To
dėl kviečiame visus dalyvauti, pade- j 
kimo į šalį visus priešingumus vieni 
kitiems ir imkimės gelbėti savo

; nąją tėvynę. — Kom. (175-176)
sc

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Laisvės pikniko susirin- 

■ kilpas įvyks penktadienį, 28 d. lie
pos — Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., 8 v. v., dalyvaus visos 

; Philadclpjiijos apylinkės organizaci- 
Į jų nariai ir Laisves skaitytojai. At- 
; siminkite, kad bus svarbus susirin
kimas išdirbimui planų; prie to bus 
prisiųsta spauda — plakatai, kortos. 

Į Reikės darbininkų. Mašinų gesas ap- 
rubežiuotas, tad nelaukite ką nors 
iš komisijos atvykstant. Būkite to
ki geri, dalyvaukite. (174-176)

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 atsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
letukus ir V-B (Vitamino B Com
plex). Tie tabletukai pagelbėjo tūks
tančiams žmonių. Užtikrinta, kad 
jie pagelbės ir jums.

260 Phosphate tabletėlių už $1.00.
100 V-B tabletėlių už 65c.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85.

THOMPSON’S NAT URAL FOOD CO.
45.42—41st STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ
LAVINTŲ TOOL IR DIE DARYTOJŲ 

PRIE STALŲ MAŠINISTŲ
PUSIAU LAVINTŲ 

PAKUOTŲJŲ 
IŠSIUNTEJŲ

Geros Pradžiai Algos 
Viršlaikiai

Geros Darbo Sąlygos

BIGELOW 8-2200

Prisilaikykite WMC Taisyklių.

REIKIA VYRŲ
Su ar be patyrimo

DIDELEI FOUNDREI
PUIKIAUSIA PROGA 

Įstoti I

POKARINIUS DARBUS!
Puikiausios Darbo Sąlygos!

VIRŠLAIKIAI!

NATIONAL METER DIVISION
4207 1st AVE., BROOKLYN

(BMT lokalu iki 36 ar 45 SI. stoties)

DŽIANITORIAI
DIENINIS IR VAKARŲ DARBAS 

Pokarinis pastovumas. 
Abolnas Valymas. 

40 valandų savaitė.
GERA ALGA.

Kreipkitės
PENNSYLVANIA GREYHOUND 

242 WEST 34TII ST. 
MATYKITE MR. YELTON

VYRAI
ABELNAM

FOUNDRY DARBUI.

100% APSIGYNIMO DARBAS;
DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI

KREIPKITĖS I MR. FISCHER.
MELRATH SUPPLY 

& GASKET COMPANY
TIOGA & MEMPHIS STS.,

PHILADELPHIA, PA.
(178)

superintendent
41 šeimų, 4 tropais lipimas. Brooklyne. 

Patenkinanti alga ir 4 kambarių apartmentas.
TRIANGLE 5-0831

(177)

NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir tiesų 
Po Kiekvienu Valgia?

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

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

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyt* 
vidurius. Tamsono Laxative Herb 
Tea yra 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 pakeli 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderį pasiųsime pro
duktus.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(181)

(181)

RANKINIAI LASTERIAI
Patyrę

Dirbti prie bouse sliperių
NUOLATINIS DARBAS

GERA ALGA

RENEE FOOTWEAR
30 BLEECKER ST., N. Y. C.

(178)

CANVAS FOREMEN
Mašinų Operatoriai, Darbininkai prie stalų, 

_____  Marškų Darbininkai. Gera alga.
POKARINĖ PROGA
PAULSEN WEBBER

164 JOHN ST., N.Y.C. (177)

REIKIA VYRŲ 
DIENINIAI SIETAI
ELEKTRA LYDYTOJŲ 

MAŠINISTŲ
Nuolatinis Darbas. Daug Viršlaikių

GENERAL MECHANICS CO.
116 WASHINGTON AVE. 

HAWTHORNE, N. J.
(177)

MEDŽIO DARBININKAI
MOTORINIŲ TROKŲ VIRŠAMS 

Tik patyrę tesikreipkite.

J. STURM & SONS
12 SOUTH TWENTIETH ST.

IRVINGTON, N. J. <
TELEFONAS ESSEX 2-9121.

(177)

REIKALINGI 
TOOL INSTRUMENTŲ 

DARYTOJAI
SMULKIAM AKURATNAM

DARBUI
Gera Alga 

Nuolatinis Darbas.
Pokarinė Proga. 

Kreipkitės Asmeniniai 
YARDENY ENGINEERING INC.

205 WILLOUGHBY AVE. 
BROOKLYN, N. Y.

(177)

PAPRASTI DARBININKAI
ATLIKIMUI ABELNO SANDELIO DARBO. 

NUOLAT 
85c J VALANDA.

TERMINAL WAREHOUSE
96 PINE STREET, 

JERSEY CITY, N. J. 
MATYKITE MR. EVERS.

(181)

UŽKANDŽIŲ
BUFETŲ VYRAI

GEROS ALGOS.
NUOLATINIS DARBAS.

GERI TIPAI. 
SEKMADIENIAIS IR 

ŠVENTĖSE NEDIRBAMA. 
Matykite E. M. Fleischman

D. A. SCHULTE INC.
386 BROADWAY, N.Y.C. 

(2 blocks South of Canal St.)
ARBA KRAUTUVĖJE 336 FULTON ST..

BROOKLYN
(arti Borough Hall) )

(177)

•nr

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAl
PAS

Camp Shanks Exchange
Gera Alga—Reguliares 

Valandos

KREIPKITĖS

Building 095—Personnel 
Office

Camp Shanks Exchange
Priešais Orangeburg R.R. 

Stoties
ANT WEST SHORE RAILROAD

(176)

AUTOMOBILIŲ VIRŠŲ
FENDERIŲ VYRAI 

MALIAVOTOJAI
Nuolatinis darbas. Gera Alga.

Matykite MR. KENNEDY

EAST SIDE CHEVROLET
1110 FIRST AVE. (61ST ST.) 

__________________________________________ (178) |

PAPRASTI DARBININKAI
Fabrikui

GERA ALGA. 
NUOLATINIS DARBAS.

WEBER ROTHSCHILD INC. 
2021 — 40th St.

NORTH BERGEN, N. J.
. TELEPHONE. UNION 5-5050.

____________________________________ (its) ;

SIUVĖJAI j
OPERATORIAI

PROSYTOJAI Į
Prie labai gerų moteriškų kotų. Mes mokame I 

geriausias kainas mieste.

NUOLATINIS DARBAS.

TOBIN’S
570 Coney Island Ave.

BROOKLYN.
(arti Beverly Road)

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

Church Ave.
Savininkas Lietuvis.

|

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAl Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.

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

(X)

NAKTIMIS VALYTOJAI
Kreipkitės

JOHN WANAMAKER
PERSONNEL OFISE 

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

(176)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS IR MOTERYS
Amžiaus 16 — 45.

FABRIKO DARBAS 
BOTINA PRAMONE

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Nuolat Apskritus Metus Darbas 
Gera Alga — Viršlaikiai ir Bonai 

Prisilaikykite WMC Taisyklių
Kreipkitės

ART TUBE COMPANY
500 Lyons Avenue, Irvington, N. J. 

(Važiuokite No. 6, 8, 43 ar 90 Busu)
(178)

FINIŠERĖS PRIE VYRIŠKŲ COATŲ. NUO
LATINIS DARBAS. GEROS ALGOS.
S. MARKOWITZ, 17 E. 16TH ST.

(182)

OPERATORĖS
Sekšinų darbas. Nuo kavalkų ar nuo savai

čių darbas. Nuolatinis. Gera Alga.
M. & R. MFG.,- 106 E. 19TH ST.

(178)

PATYRUSI KVALDUOTOJA
PRIE SUKNELIŲ $49.50 IR AUKŠČIAU.

' LOUIS LALLI DRESS CO.,
2381 BATHGATE AVE., BRONX, N.Y.C.

(179)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
VALYMUI OFISŲ 

Vakarais.
$18 Į SAVAITŲ.

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 Išsiuvinėjimo 

prie
SINGER OR ADLER MAŠINŲ.

GERA ALGA
Užtikrintas nuolatinis darbas. 

Mokama laike mokinimosi.
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)

MOTERYS
DIENŲ ir VAKARŲ DARBAS 

ABELNAM APVALYMUI 
Pokarinis pastovumas.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
' GERA AI/GA

Kreipkitės
PENNSYLVANIA GREYHOUND 

242 WEST 34TH ST. 
MATYKITE MR. YELTON.

(177)

MERGINOS, MOTERYS
ABELNAM 

FOUNDRY DARBUI.
100% APSIGYNIMO DARBAS
DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI

KREIPKITĖS I 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 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(182)

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

Jei dirbate būtinus darbus, nesikreipkite.
JOHN KISS & SONS 

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

 (176)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIUI!

SU NAMŲ AR RESTAURANT© 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 

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. 
5 DIENŲ SAVAITĖ

Kreipkitės

JOHN WANAMAKER
9th & Broadway, 12-tos lubos 

Personnel Ofise
(176)
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New
I

Išsisukinėję nuo Miesto 
Taksy

Atostogautojai Irgi Ne- Jūrininkai Pasmerkia Dewey Dirbančių Motinų Vai- 
pamiršta Lietuvos — ' v 1A

Žmonių
Už Atėmimą Balso

tyrinėjimų komisio-i 
Bromberger raštinė 
atsakomybėn tris!

DAUGIAU UZ TUOS PINIGUS
Sako, j 

j i e n e d am o k ė j ę m i estu i. 
linksmautojų

kam Pietūs Tik už 10 
Genty

Miesto 
nieriaus 
traukia 
aukštakepurių kliubus. 
kad
taksų, nors iš 
tuose kliubuose išrinkę.

Iš paskilbusio Stork Club 
esą pareikalauta $180,000. Ki-1 
ti traukiami teisman esą La į 
Vie Parisienne ir Copacabana. ! 
Esą ir daugiau tokių, skolingų , 
po

Nacionalės Jūrininkų Unijos teisę balsuoti. Ir padaro Ame 
Curran rikos pilietybę sąlygine.” 

pareiškė,
Dewey ir, tam tikrose sąlygose, 

balsavimo teises atimti balsavimo teisę ir 
prekinio laivyno jūrininkų ir formuotiems kariškiams, 
kitų piliečių.” i tie kariškiai galės balsuoti, ku-Į

Jūrininkų prezidentas pa- rių laiškai su prašymais atsiųs- 
reiškimą išleido po to, kai ge-j ti balsavimo korteles (balotus) 
neralis valstijos prokuroras ! pasieks State War Ballot 
Nathaniel Goldstein patvarkė, mission, Albany, N. Y., 
jog jūrininkams nevalia varto- rugsėjo 7-tą. 
ti toli nuo namų esančio pilie
čio balotus (absentee ballots) 
i-i4 i i • • - i •v i • • i *

; Joseph 
pereitą trečiadienį 
kad gubernatorius 
“torpeduoja

Natalija Nagulevičiūtė, M o- prezidentas 
terų Apšvietos Kliubo nare, iš 
atostogų Shelter Islande rašo 
kliubietėm:

Jau antra savaitė, kaip lei
džiu vakacijas Shelter Island,’ 
pas laisviečius 
mavičius. 
linksmai, 
kas dieną 
stojusi ir brooklynietė 
Wilson su dukterimis.

Šeštadienį, 22-rą, mes 
j ome “parę.” Ją surengė 
Kisevičicnė iš Hillside, ] 
savo dukters Heleno’os gimta
dienio proga. Dalyvavo nema
žas skaičius salos gyventojų. 
Taipgi ir svečių, kurie čia lei
džia vakacijas. Draugui Jaki
mavičiui apibudinus šios die
nos stovį Lietuvoje ir papra
šius aukų, tapo suaukota apie 
40 dolerių. Smulkiau apie tai 
parašys pati rengėja, nes ji ir 
rengė tam tikslui, kad padėti 
nukentėjusioms nuo nacių ver
gijos mūsų broliams ir sese
rims.

Grįžusi gal ir aš prisidėsiu 
nors dalele prie jūsų veikimo.

Linkiu jums viso geriausio.
Draugiškai,

N. Nagulevičiūtė.

Dewey įstatymas apsunkina j 
gali;

ir uni-j

žais

draugus Jaki- 
Laiką leidžiu gana 

Ei n ame 
čia su manim

maudytis 
apsi- 
Mary

Com
plies

įsi k a-.
turė- 
d. V.

Skanią Farmerskų Do
vanų Gadynė Brooklyne

Ar gali kur nors urvo
; karys galvoti apie New j 

dėl to, kad jie nėra kariškiai. I Yorko kokį pančiuojantį įsta-[ 
Keliauti po pavojingus van-■ tymą, turėti po ranka adresą,! 

denis ir portus, tūkstančiais-................  “ "
mirti amunicijos eksplozijose 
ir priešų submarinų atakose, 
valia. Bet balsuoti, darbo vy
rai ir moterys, nevalia. Taip 
sako gubernatoriaus Dewey 
priimtas įstatymas. O tą įstaty
mą .jis užsispyrusiai stengiasi 
palaikyti dėl to, jog žino, kad 
kovotojai prieš fašizmą bal
suos už Rooseveltą, ne už jį.

Federaiis įstatymas, kokio 
reikalavo Rooseveltas, leistų ’ 
visiems esantiems toli nuo na-1 
mų dėl tarnybos karui balsuo
ti vartojant “absentee’ balo
tus. Tie balotai be jokio pra
šymo būtų išdalinami visiems, 
turintiems teisę balsuoti.

Curran nurodinėja, jog:
“Dewey prokuroro patvar

kymas atima 23,240 New Yor- imti nuo jų balsą, 
ko prekinio laivyno jūrininkų

žinoti, kad jis turi parašyti i 
prašymą? Tūkstančiai piliečių, 
gyvenančių miestuose, kasdien 
skaitydami spaudą ir kiaušy-1 
darni radijų, pamiršta užsire-Į 
gistruoti balsavimams. Kaip! 
galima tikėtis iš kariškių ap
kasuose, balose arba kad ir 
kempėse, kad jie sužinos įsta
tymą, atsiųs baloto prašymą?

Dewey visiems tokiems, ku
rie nesužinos arba pavėluos, 
kurių laiškai kur užtruks, fak- 
tinai atima teisę balsuoti.

Tėvai ir draugai kariškių j 
vyrų ir moterų privalo tuojau, 
šiandien parašyti savo kariš-i 
kiams, kad jie pasiųstų balo-! 
to prašymą ir balsuotų — bal-1 
suotų prieš tuos, kurie nori at-:

švietimo Department© 
maviečių direkcija suplanavo 
žaismavietėse įvesti valgydini- 
mą vaikų, kurių motinos dir
ba. Tokiems vaikams duos pie
tų užkandį už 10 centų. Bet 
jie turi būti užsiregistravę, re
guliariai lankytojai, priimti į 
v a I gy d i n a m ų j ų grupę.

, Nedirbančių motinų vaikus 
priims į tas grupes tiktai ne
paprastuose atsitikimuose, lai
ke motinos ligos ar dėl kitos 
svarbios priežasties 
paduoti vaikams 
pietų laiku.

Pietus išduos tik
mavietese, kur susiregistruos 
ne mažiau 20 vaikų. Norint 
gauti karštus užkandžius turi 
susiregistruoti ne mažiau 30 
vaikų.

žaismavietes būna atdaros 
nuo 9 ryto iki 5:30 po piet.

IS FONTANĖLIŲ VISUR

iu ažiau.

Tai Vis Dėka Vynui
Pepsl-Cola Company, Long Island City, N.Y.

Vėl Pamylės Vaikus 
Popieros Rinkėjus

negalint

tose žais

FILMOS - TEATRAI

to bus nuvežti į Fort day. šios 
savaitės laimėtojai vėl bus kuo 
nors atžymėti sekamą savaitę.

Liaudies mokyklų žaisma-

Puotoje įsigėręs biskelį per- į 
daug vyno, 24 metų Jose Mat
thews parėjo iš tos puotos ne- 1 
šinas vienos viešnios kūdikiu, j 
Kada sekamą dieną išbudo ir ( vietose susimobilizavusios gru-;
išsipagiriojo, tapo sulaikytas i pės vaikų surinko 150,500 sva- ■ 
kvotimui, kaipo pavogėjas kū-j rų popieros per savaitę, pasi- 
dikio. O toji motina, buvus j baigusią liepos 21-mą. 
stipri rūpestyje, ėjus su poli- > Pereitą savaitę atsižymėjo 
cija visur jieškoti kūdikio, pa- p. g. Richmond, S. 1. Su- 
mačiusi sugrąžintą iš susijau-j rjnk0 7,071 svarą. Kitos dau- 
dinimo apalpo ant gatvės. i giausia surinkusios dvi buvo 
■—---- ----------------------------------- "! 8-ta, Manhattan, ir 82-ra,

Nežinomi Blogdariai
Užmušė Darbininką

PARDAVIMAI

Liepos 24-tą ateina dirbti į 
Lietuvos žmonėms Drabužių 
Centrą ką tik grįžusi iš ato
stogų Ona Čepulienė. Užeina 
ir pas laisviečius nešina gra
žiu sūriu:

—Tai dovana nuo montellie
tęs M. Gutauskienės visiems 
laisviečiams, — tarė ji.

Kas gi nuo tokios dovanos 
atsisakys. Tuojau sūrį po pei
liu. Kol nuo redakcijos daėjo 
į paskutinę laikraščio stotį, pas 
laikraščio išsiuntinėtoją Jurgį 
Kuraitį, sūris sunyko, kaip 
kamparas.

Čepulienė viešėjo - ilsėjosi 
pas d. B. Navickienę M o oteli o- 
B rock tone.

Liepos 25-tą grįžta iš ato-;
stogų Conn, valstijoj 
Weiss
tiečių dviem dėžėm batų Lie- aršiausiomis 
tu vos žmonėms.
Centro darbininkam pavaišin-! tančių miesto apsigynimo liuos- 
ti parveža nuo Bartkevičiaus norių jis buvo priskirtas prie 
sūrį ir nuo milfordietės Murei- tankams spąstų statėjų. Prižiū- 
kienės 10 tuzinų kiaušinių. Ra- rintis darbą raudonarmietis, 
gauja į centrą atėję darbiniu- pastebėjęs Agatovą nevykusiai 
kai, vaišina čia užeivius. Toks špatu kasant žemę, paklausė, 
draugių-draugų užmiestiečių į 
mus atsi nešimas teikia smagią 
nuotaiką ir ūpą daugiau dirb
ti. D. C. Viešnia. ;

“Two Soldiers”—Filmą iš i —Gal parašytumėt dainą 
Apgulto Leningrado i specialiai apie mūsų pulką. Ką!

Pagaminta Taškente pagal ■ nors tinkamą prie gitaros. Mes į
Eugene Gabrilovičiaus veikalą turime labai gerą gitaristą.

REAL ESTATE 
i Parsiduoda Ridgewoodi 
į namas, 6 šeimynų, po 5 kambarius į 
su maudynėm ir kiekviename kam-1

1 baryje langas. Rendos neša $1550. | 
I Kaina $7,500. Namas gerose sulygo- j 
se ir turi būt greit parduotas. Te-i 

llefonas: REp. 9-1506. (175-177)

čia mėgstančius braižybą-pai- 
šybą asmenis į atvirame ore 
ruošiamas braižybos 
Jos įvyks penktadienių popie 
čiais iki rugpjūčio 25-tos, Bros 
pect Parke. Studentai susirinks j mas, kieto medžio grindys, 
prie Grand 
2 vai. ir iš 
vietą.

Klasėms 
Gurr ir M. 
kinimas nieko nekainuos, stu
dentai tik atsineš savo paišelį 
ir popieros (sketch pad).

Braižybos Klasės 
Nemokamai

Civilinių Apsigynimas kvie

filmai. L. Lukow’o direkcija. 
Rodoma Stanley Teatro. Ima 
laiko 1 vai. ir 15 minučių.
Vaidina: Mark Bernes, Boris! l<arių ilgesį namų ir mylimų- 
Andreyev, Vera Shershneva, | J U • Daina tapo populiari visa- 
Yanina Jeimo, Maxim Straukh, I me Leningrade ir yra viena iš 
I. Kuznetsov, S. Krilov, Peteri 
M aso k h a.

Kokia ta filmą, gal geriau
sia perstatys sekamas inciden
tas, vienas iš daugelio filmoj 
atvaizduojamų, pergyventų bu
vusiomis Leningrado apgulos 
dienomis.

Vladimir Agatov, rusų dai- 
Juozas j nius-muzikas, išgyveno Lenin- 

vežinas nuo bridgepor- grade didžiumą laiko pačiomis 
miestui pavojaus

O Drabužių dienomis. Kaipo vienas iš tūks-

Sauja žemės iš atvaduotos 
Francijos tapo išleista iš var
žytinių aukščiausiam pirkėjui 
bonų pereitą antradienį. Ją ga
vo žydų organizacija B’nai 
B’rith, nupirkusi už $750,000 
bonų.

koks jo užsiėmimas. Išraudęs, 
Agatovas pasisakė esąs darnu
mu z i kos kūrėju.

—Gerai, — tarė jam kariš
kis, — gal būt esi geresnis 
dainų kūrėjas už grabės kasė
ją. Padarykime štai kaip: aš 
jus pamokinsiu, kaip laikyti 
špatą, o jūs ką nors mums pa
darysite.

—Ką tokio? — klausė Aga
tovas. ’ i

Gražuolė Vera Shershnova pasisuko ir sugadino viso 
gyvenimo draugiškumą tarp Boris Andrejevo ir Mark 
Bernes. Scena iš Sovietų filmos “Two Soldiers,” rodo
mos Stanley Teatre, 7th Avė, ir 42nd St., New Yorke.

Laimėtojų žaismaviečių ge- 
šį penktadienį 

o po
I r i ausie j i tymai 

mūrinis! pietaus viešbutyje Bristo],

George M. Forenzo, 46 m., 
dirbęs naktiniu sargybiniu 
prie valdiškos prieplaukos Jer
sey City, pirmadienio rytą ras
tas mirtinai primuštas. Jį rado 
be sąmonės ant Chapel Ave., 
netoli pavandenio. Dar neiš
aiškinta, kas ir dėl ko jį už
mušė. Forenzo gyveno Wood-

f

REAL ESTATE
Parsiduoda mūrinis namas,

klases, j kambarių, su basementu, labai pui-
kioj kaiminystėj. Yra dvi kuknės, i 
du vanai, šaldytuvas, automatiškas,' 

j karštas vanduo, garas gesu daro-1 
Viskas : 

Army Plaza lygiai ■ naujai išdekoruota. Bascmentą iš-Į 
■ '• • „.„h,,!,. nuomojame už $30. Galima matyt!ten ens i numatyta I tiktai pagal sutartj Krcipkit/S;

į Mrs. A. P. Grass, 223B 108th St.,! 
Lana Rockaway Beach, N. Y. (171-176) ■vadovaus

Aram-Doncr. Mo-

Agatovas į tą iššaukimą at
siliepė parašymu dainos “Tam- madienį vėl buvo virš milio- 
sią Naktį,” kuri apdainuoja

Coney Islando pereitą sek-

nas žmonių. Tai jau penktu 
kartu šiemet turėta tiek svie
telio.

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868
□

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

'XSA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

pamatinių dainų filmoje “Two 
Soldiers.”

Toji daina yra pamatu fil
mos intrigai.

Vienas karys, Sasha, suži
nojęs, jog Leningrade gyvena 
vaikystėje jo pamylėta mergi
na, eina ją pamatyti ir kartu 
vedasi savo draugą Arkadijų, 
gitaristą. Mergina pamyli to 
gitaristo dainą. Atsivedusis gi
taristą nusprendžia, jog drau
gas paveržė merginos meilę. 
Jie abu — geriausi kovotojai 
ir asmeniški draugai. Bet lais
vais > momentais gitaristas 
mėgsta paerzinti draugą apie 
merginą. Tą jis supranta įžei
dimu merginos ir jo. Jiedu iš
siskiria siųsdami perkūnus vie
nas kito adresu. Abu pereina į 
skirtingas kovotojų grupes, 
nes, anot abiejų, vienoje per 
ankšta. Kovų eigose ir vienas 
ir kitas sutinka momentų, ku
rie atrodo paskutiniais jų gy
venime.

Pagaliau, įsimylėjusysis Sa
sha sunkiai sužeidžiamas, 
.žaizdų prispaustas ir sieloje 
įgiltas, jis praleidžia kelis me
nesius ligoninėje. Visu tuo lai
ku jis galvoja, jog su mylėti
no viskas baigta ir kad tame 
kaltas buvęs jo geriausias 
draugas Arkadijus. Tačiau Ar
kadijaus jis vistiek negali už
miršti, dėl buvusios broliškos 
praeities jį myli, nors viešai 
persistato jo labiausiai neap- 
kenčiąs.

Kuo baigiasi tas trikampis 
romansas, įdomiausiai bus pa
matyti filmoje.

Greta minėtosios, Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke, dabar rodo Čecho
vo neužmirąštamą komediją 
“The Bear,” pagarbai to žy
maus veikalų kūrėjo. Taipgi 
rodoma Sovietų Sąjungos mu
zikos festivalas. S.

RANDAVOJIMAI

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 

i,Q LIETUVIŠKAS KABARETAS 
*■-? ’ O, STANLEY MISIŪNAS

Elektristas Irving Schaff, 35 
m.,' tapo elektros užmuštas 
darbe Navy Yarde.

po 4 
maudy- 
moder- 
$21 ir

Pasirandavoja kambariai, 
kambarius apartmontai su 
nčm, kambariai šviesūs ir 
niniai įrengti. Renda $20, 
$23 į mėnesį. 242 Irving Ave., Rid
gewood, N, Y. Savininką galite ma
tyti dienomis. (175-177)

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRŲ BARBERIAI

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei“ 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
Seidauiama- 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

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 

^grikoniškais, 
esant

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4409

PASIUNKSMINKITE
Central Brooklyne

pas

ANDRIU A. PURICKĮ
GERAS ALUS 

IR 
VALGIAI 

□
18 GOLI) ST.

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas CU-6-8629

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS 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. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 

DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

// PARAMOUNT CABARET
u 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-8864

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




