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lektyvis leidinys, — geriausių
jų Lietuvos poetų ir rašytojų 
parinktiniai kūriniai: eilės, 
apysakos, vaizduojančios Lie
tuvos žmonių kovas prieš ilga- 

vokiškuo-amžius savo priešus, 
sius grobikus.

Knygą redagavo
lietuviu literatūros

žymusis 
kritikos 

meistras, Kostas Korsakas.
Knygos autoriais yra toki 

gera: žinomi plunksnos artis
tai, kaip A. Venclova, Liudas 
Gira, Salomėja Neris, Jonas 
Šimkus, Jonas Marcinkevičius, 
Edvardas Mieželaitis, Vladas 
Mozūriūnas, A. Liepsnonis- 
Kukanka, Petras Cvirka, Juo
zas Baltušis, Kostas Korsakas, 
Vacys Reimeris.

Jankiai Nubloškė Vokiečius 
Franci joj virš 38 Mylių At

gal; Anglai Paėmė Caumontų
Francija, rugp. 1. —Jung. 'mė Brehal. Tebesiaučia kau- 

Valstijų kariuomenė sulau- tynės Granville uostamies- 
žė vokiečių linijas vakari- čio gatvėse.
niame Francijos fronto ga- 1 Anglai-kanadiečiai, ryti
le. Amerikiečiai per šešias niame Francijos fronto ga- 
paskutines dienas prasigrū- le, 
mė iki 38 mylių pirmyn.

Tarp kitko, jankiai ūžė- tvirtumą.

atėmė iš hitlerininkų 
Caumont miestą, vokiečiu c z C

SOVIETAI ŠTURMUOJA NACIUS PRAGOJ

NACIU TANKĮ] NAIKINIMAS
Maskva. — Sovietinės jė

gos liep. 31 d. visuose fron
tuose sunaikino bei apšlubi- 
no 81-ną vokiečių tanką. Tą 
pačią dieną buvo nušauta 32 
vokiečių lėktuvai.

Baud. Armija Taipgi Paliuosavo Veiverius, 
Mavručius, Šunskus, Pilviškius ir Šimtus
Kitų Gyvenamųm Vietovių Lietuvoje

Taigi šiemet Literatūros 
Draugijos nariai gaus stambią 
dovaną, kuria ne tik jie patys 
pasidžiaugs, bet ir kitus galės 
apdovanoti.

Knyga išėjo kaip tik tuo lai
ku, kai mūsų tėvų kraštas yra 
laisvinamas, kai Lietuva prade
da keltis iš karo griuvėsių.

Kostas Korsakas paduoda 
įdomią ištrauką iš vyskupo 
Motiejaus Valančiaus raštų :

“Todėl vienas už kitą kib- 
kim, turėkimės ir muškime 
priešus, nes šimtą kartų ge
riau yra mums numirti, kaip 
vokiečiams vergauti. . .”

Knygoje yra eilėraščių, ku
riuos kiekvienas literatūros 
mylėtojas turėtų išmokti at
mintinai.

Salomėjos Neries “Motulė” 
—tikras žemčiūgas mūsų lite
ratūroje :

“Beržai svyravo pajūry,
Audrų auginti
Išėjo sūnūs keturi
Tėvynės ginti...”

Maskva, rugp. 1. — Sovie-'kad Raudonoji Armija rie
tu kariuomene 
rytinę Varšuvos dalį Pragą. i apie Varšuvą,

Berlyno radijas teigia, nuo šiaurių, rytų ir pietų.

šturmuoja čia ugnies ir plieno lanką 
pradedant

3,000 Amerikos Lektu- Naciai Bombarduosią

ijų Vietovių Lietuvoje
Viršnpnėtoje srityje So-j mušta 2,500 vokiečių ir so

vietų kovūnai per dieną vi- naikinta bei išdeginta 20 
so atvadavo daugiau kaip nacių tankų ir motorinių 
200 gyvenamųjų vietų. kanuolių (puslankių).

Trečiojo Baltarusijos i Paimta nelaisvėn daug vo- 
fronto kariuomenė per už- kiečių, o tarp jų ir Adolfas 
puolimo kautynes paliuosa- von Papenas, komanduoto- 
vo nuo vokiečių Marijampo- jas nacių 406-jo pėstininkų 
lę, Tarybinės Lietuvos Res- pulko, 
publikos apskričio miestą ir 
Kazlų Rūdą. Be to, Raudo- apylinkėse vokiečiai baisiai 
noji Armija atvadavo virš i priešinosi. Sovietų kovūnai 
900 kitų gyvenamųjų vietų,. sugniuždino jų pasiprieši- 
tarp kurių yra Pilviškiai, nimus ir per mūšį paėmė 
Surgučiai, Šunskai, Liudvi- Krosną, plentų mazgą, 
navas, Krosna, šeštokai, ! 
Naravai ir Seinai ir geležin
kelio stotis Jarai, Bagotoji, 
Pilviškiai, Vinčiai, Mari
jampolė, Krosna ir šešto
kai.

Washington. — Federalė 
Amerikos Susisiekimų Ko
misija perleido spaudai se
kamuosius oficialius Sovie
tų pranešimus apie perga
les prieš vokiečius lietuvių 
žemėje:

Raudonoji Armija išlais
vino Samanius, Aleksandra
vėlę, Obelius, Ragelius ir 
geležinkelio stotis Norei- 
kius, Eglainę, Izvalius ir 
Obelius, į šiaurvakarius ir 
vakarus nuo Daugavpilio 

.................   v (Dvinsko).
Armija supliekė, buvo šie j (Latvijoj Sovietų kariuo- 
nacių junginiai: tankų divi- menė liepos 31 d. audringais 
zija vardu Viking, Mirties' žygiais atėmė iš vokiečių 
Galva ir Herman Goeringo labai svarbią geležinkelių 
'J-: :ja. stebulę Jelgavą-Mintaują.)

---------------- j Per užpuolimo žingsnius
Maskva.- Raudonoji Ar-|!r ietus nuo! Įjkmergės so- 

S nn ja per niusius paėmė Sėd- vietiniai kovQnai paliuosa. 
I vo nuo priešų žiogaičius,
.lytus nuo Vai savos. Priesogalą, Lepšiškį, Plebo- 

kau Tas Sovietų laimėjimas > nišk^ KaInik^ Pakalniškį, 
Garliavą, Veiverius ir gele- 

I žinkelio stotis Lukšius, 
T , _T ., . Mavručius ir Palemoną.London. — United Press

praneša, kad milionas So- į KAUNE
vietų kariuomenės puola vo- i Sovietų kariuomenė įsi- 
kiečius Varšuvoje. 'veržė Kaunan ir veda mū-

------ šius gatvėse to 142,000 gy- 
Sovietai nuskandino dar : ventojų miesto (kuris buvo 

vieną 7,000 ton. vokiečių lai- laikinoji Tarybinės Lietuvos 
va ties Norvegija.-------------'sostinė).

SEDLEC ATIMTAS
Maskva. — Pirmojo Bal

tarusijos fronto kariuomenė 
sutriuškino vokiečių pasi
priešinimus ir atėmė iš hit
lerininkų Sedlecą, lenkų gu
bernijos miestą.

Mūšiuose dėl Sedleco tapo 
supleškinti vokiečių rinkti
nės gvardijos pulkai. Tarp 
divizijų, kurias Raudonoji

Dusios ir Kilucios ežerų

vų Bombardavo Turkiją, Jeigu Ji Suirau- divizij

Vokiečius kys Ryšius su Jais

Trijų Didžiųjų Talkinin
kų Karo Laivyno 

Konferencija
London. — Mažne 3,000 Vokiečiai per Berlyno ra- lecą, gubernijos miestą, 

Amerikos bombanešių ir diją grasino tuojau iš oro 'rytus nuo Varšuvos, 
lengvųjų lėktuvų bombarda- bombarduot Turkiją, 
vo irivo ir apšaudė karinius tik jinai sutraukytų diplo- i padės jiem veiksmuose prieš 

'punktus Muniche ir kitur, j matinius ryšius su Vokieti- Varšavą.
m' z-14-i r, i volzovinriin i v wi- m T>.nn Iri nii t ne uniTui- 

Ką tik sutinki, visi 
mūsų “Įvairumų ] 
Skaitytojams ypačiai patiko | 
raštai apie Nemuną — Lietu
vos upių tėvą, ir “Senelio 
Kauno istorija,” tilpusi užpra
eito pirmadienio Laisvėje.

Už įvairumus nuopelnas, 
aišku, priklauso mūsų kruopš- 
čiajam V. Taurui.

pietinėje, vakarinėje ir vi-! ja. Taip Vokietijos amba- 
durinėje Vokietijoje. ■ sadorius

Kiti Amerikos ] 
būriai jau septintą dieną 
pagrečiui sprogdino ir degi
no fašistų žibalo versmes ir 
fabrikus Ploesti srityje, 
Rumunijoj. Jie taip pat ar
dė geležinkelių mazgą Bu- 
chareste, Rumunijos sosta-

1 miestyje.

!. 'sadorius von Lapenas įspe 
lėktuvų 'jo turkų valdžią.

darSovietai sunaikino 
vieną Suomijos submariną 
ir suome vokiečius to sub
marine jūreivius.

Washington. — Raudono
sios Armijos junginiai per 
ofensyvo mūšius atėmė tvir- 
tovišką punktą Godlevą, 5 
kilometarai į pietų vakarus 
nuo Kauno, ir kovoja gat
vėse pietinėje Kauno mies
to dalyje.

Kiti Raudonosios Armi
jos daliniai įsiveržė į ryti
nius Kauno skvernus. Vo
kiečiai Kaune nuolat gauna 
pastiprinimų 
nacių kariai 
mūšin, kai 
Kaunan.

Vokiečiai baisiu įtūžimu; 
gina Kauną. O Kaunas yra 
galinga tvirtuma, pastojau-; 
ti kelią Raudonajai Armi- k^. 
jai į Rytų Prūsus.

Sovietų kariuomenė laužo priešininkai, tai dalykas bū- 
vokiečių pasipriešinimus ir tų vietoje. Bet daugelis pa
valo nuo nacių vieną Kauno 
gatvę po kitos.

London. — Pranešama, 
jog greitu laiku čia įvyks 
Jungtinių Valstijų, Angli
jos ir Sovietų Sąjungos ka
ro laivynu atstovų konfe
rencija. Jų tikslas yra vi
siškai sunaikint Vokietijos 
karinį laivyną.

“HITLER KAPUT”
ir tie nauji i 
tuojau eina 

tik atvyksta

giria
puslapT” | CHINAI DUODA KAILIN 

JAPONAM
Chungking. — Chinų ka

riuomenė atėmė iš japonų 
daugiau pozicijų Myitkyino 
srityje, Burmoje.

Japonai įsiveržė į Hengy- 
ang miestą Chinijoj.

Vytautas Sirvydas rašo Dir
voje :

“Yra duomenų tikėtis, kad 
prie Lietuvos bus prijungta ne 
tik Klaipėda, bet ir Karaliau
čius, kurio lenkai negausią, 
Rytų Prūsiją dalinant.”

Mes nežinome, kaip bus su 
Karaliaučium, bet kad lietu
viškosios Rytų Prūsijos dalysi 
bus Lietuvai grąžintos, neten
ka daug abejoti. Tilžė, atrodo, 
tikrai bus Lietuvos.

Praeitaisiais metais įvykęs; 
Demokratinių Amerikos Lietu-

Italijoj amerikiečiai - an
glai užėmė pozic. už 6 my
lių nuo Florencijos.

Amerikiečiai išvalė vokie
čius iš ploto tarp Peša ir 
Elsa upių, Italijoj.

Prancūzai padeda talki
ninkam Francijos fronte.

Amerikiečiai Francijoje 
suėmė jau 10,500 nacių.

vių Suvažiavimas priėmė rezo
liuciją, raginančią tarybinės' 
Lietuvos vyriausybę kovoti už 
lietuviškųjų Rytų Prūsijos da
lių grąDmmą Lietuvai. Atrodo,' 
taigi, kad mūsų balsas bus iš-' 
klausytas.

Len. generolas čcrniaVvs-, 
kis padarytas pilnu armijos 
generolu, černiakovskis yra 
žydų tautybės žmogus. Jo va
dovaujamoji armija išlaisvino 
Vilnių ir visą pietinę Lietuvą.'

Atrodo, kad černiakovskio 
armija bus pirmutinė įžengusi 
į priešo žemę — Rytų Prūsiją. 
Galima įsivaizduoti, koks pa
siutimas apims tuomet vokiš-

Anglai medžioja nacius Caen mieste, Francijoje. Naciai laikėsi desperatiškai dėl 
kiekvienos pėdos, bet vis tiek buvo išmušti iš miesto.

Vienas anglų suimtas vo
kiečių karys sakė: “Vokie
tija pralošė karą.”

(Gal tatai atrodo kai kam 
naujiena. Bet sovietiniame 
fronte jau šimtai tūkstan- 

■čių suimamų vokiečių sa-
“Hitler kaput.” Jeigu 

jie būtų nuoširdūs Hitlerio

sidavusių vokiečių sovieti- 
• niame fronte vaidmainiavo.

Raudon. Armija, koman- i Jie manė, kad jeigu pasa- 
duojama Černiachovskio, 'kys: “Hitler kaput”, tai So- 
taip pat tiktai perkūniškais vietai švelniau su jais elgs- 
žygiais atėmė Marijampolę; sis. Užtat Sovietijos pilie- 
iš hitlerininkų.

“KUR ŠEŠUPĖ MIELA 
PLAUKIA”

Sovietų tankai ir pėsti- j neskirdami 
ninkai plačiu frontu prasi- j nuo kit Ga| 
veržė per Šesupes upę. Va- hitierininkai 
kariniame šesupes šone jie. nors ne vįsį 
atkariavo nuo vokiečių taį -n(J \ 
Liudvinavą, antraeilių vieš- ____
kelių mazgą ir tvirtovišką SAK0 HITLERIS IŠLEI- 
nacių punktą. Čia buvo uz- s1ąS EIIjz NAUJŲ PA-

ičiai vadina juos “kaputnin- 
kais.” Bet su paimtais ne-

■ laisvėn vokiečiais Sovietai 
į vis tiek elgiasi žmoniškai, 

‘kaputninkų” 
tie buvusieji 

pasitaisys, 
Sovietai ta-

Vilniaus Lietuviai Gelbėjo Žydus ir Rusus nuo V okiečių-Skerdikų
A. Laisvydas rašo:
Kada vokiečiai Vilniuje 

urmu žudė žydus, lietuviai, 
visuomet draugiškai sugy
venę su žydais, dėjo di
džiausias pastangas gelbėti 
jiems nuo mirties.________
kuosius plėšikus. Jie išskerdė 
milijonus žydų, jie pasiryžo 
žydų tautą išnaikinti, o čia, '■a, 
ukrainietiško žydo generolo 
vadovaujamoji armija pati pir-' 
mutinė įeis į Vokietijos terito
riją ir naikins nacius, kaip ko
kius kakročius!

Šimaitė, žinomoji Vilniaus 
visuomenės veikėja, slėpė 
žydų vaikus nuo vokiškų 
skerdikų, nepaisydama jo
kių pavojų sau pačiai. Na
ciai, pagaliaus, ją susekė, 
suėmė ir užkankino.

Čiurlionytė, muzikos kom
pozitorė, taip pat gelbėjo 
žydų vaikus.

Daugelis lietuvių intelek
tualų, darbininkų ir vals
tiečių, kurių vardai dar vie
šai nežinomi, apsaugojo di
delį skaičių žmonių, kuriuos

vokiečiai buvo nusmerkę 
mirti.

Reikia paminėti lietuvį 
rašytoją A. Vienuolį. Jis 
auklėja kūdikį, kurį vokie
čiai paliko ant kelio, beva
rydami būrį žmonių iš Le
ningrado srities.

Daugelis lietuvių priėmė 
į savo namus ir laikė rusų 
ir kitų tautybių vaikus, ku
riuos vokiečiai Lietuvon su
gabeno iš įvairių užimtų 
sričių.

VERDA ATSTATYMO 
DARBAS IŠLAISVINTA

ME VILNIUJE
Beartėjant Raudonajai 

Armijai prie Vilniaus, na
ciai, nesitikėdami atsilai- 
kyt, pradėjo sprogdint ir 
degint fabrikus, dirbtuves 
ir įvairius kitus pastatus. 
Bet Sovietų kariuomenė 
taip ūmai drožė priešams, 
kad vokiečiai nepaspėjo vi
sko sunaikinti.

Išlaisvintame Vilniuj tuo
jau užvirė darbas. Vidur-

miesčio gatvės tapo apvaly
tos; elektros stotys, įvairūs 
fabrikai ir dirbtuvės jau 
pataisyti bei taisomi. Dar
bininkai grįžta į darbavie
tes. Jau leidžiami tarybiniai 
laikraščiai mieste. Gyvento
jų skaičius Vilniuj diena iš 
dienos auga. Raštinės pilnos 
žmonių užsirašančių dar
bui.

Visi, kurie tik išliko gyvi 
po nacių teroro, kuo grei
čiausiai ryžtai stoja atstei- 
gimo darban.

TVARKYMŲ
Iš Berno, Šveicarijos, pra

nešama, kad galvažudis Hit
leris rugpjūčio 3 dieną iš- 
leisiąs visą eilę naujų “pa
tvarkymų” Vokietijoj, ku
riais busią galima paleng
vinti Vokietijai kariauti.

Tie jo patvarkymai, aiš
ku, suvaržys labiau 
darbininkus ir valstiečius,—• 
pajungs juos po sunkesne 
karo našta.

Tuo tarpu Raudonoji Ar
mija su nesuturimąja galy
be veržiasi vis tolyn ir tolyn 
i vakarus, v
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Jie Maišosi.
Nėra lengva šiandien suprasti lietuviš

kosios anti-tarybinės spaudos “aiškini
mus”. Kai kurie tos spaudos redaktoriai 
nuolat rašo, teikdami, būk Amerika nie
kad nesutiksianti, kad Lietuvoje būtų ta
rybinė santvarka. Girdi, prezidentas 
Rooseveltas jiems davęs tuo reikalu už
tikrinimą. Na, o kiti tos pačios veislės 
redaktoriai jau skelbia, būk Jungtinės 
Valstijos “palieka Stalinui laisvę užgrob
tose šalyse.” Kadangi, pagal tuos redak
torius, Lietuva taipgi esanti “užgrobta,” 
tai, vadinasi, ir joje Stalinas turėsiąs 
laisvę. Pastarosios nuomonės laikosi 
Karpiukas su Smetonųku, kuriedu reda
guoja Dirvą.

Apie Lietuvos žmonių valią, pareikštą 
1940 metais, tie ponai redaktoriai nei ne
prisimena, — neprisimena dėl to, kad 
toji valia buvo pareikšta ne tail), kaip 
norėtų Grigaičiai, Šimučiai arba Karpiai. 
O jie norėtų matyti Lietuvoje viešpatau
jančius smetonininkus, kaip viešpatavo 
prieš 1940 m. birželio 15 d.

Išeidami iš tos savo filosofijos, tie po
nai, taigi, rašo tokius dalykus, kurie su 
tikrove nieko bendro neturi.

Tikrovė yra tokia: Lietuva buvo tary
binė respublika prieš karą ir ji yra tary
binė šiandien. Respublikos sostinėje, Vil
niuje, jau sugrįžo tarybinė vyriausybė ir 
pradėjo krašto atstatymo darbą. Išlais
vintosiose Lietuvos dalyse atsisteigia ta
rybiniai organai ir visas kraštas po bis- 
kio įeis į normales vėžes.

Jeigu tie redaktoriai vadovautųsi logi
ka, jeigu jie skaitytųsi su tikrove, tai 
nereikėtų jiems patiems klaidžioti ir sa
vo skaitytojus klaidinti.

>. Čechoslovakijoj Laukiama 
Sukilimų

Iš Londono pranešama, kad visoje vo
kiečių okupuotoje Čechoslovakijoje šian
dien eina gyvas judėjimas — pogrindi
nis, aišku, judėjimas. Suorganizuota apie 
1,000 tautinių komitetų, kurie vadovaus 
liaudies kovoms, kai tik Raudonoji Ar
mija pradės žygiuot į Čechoslovakiją.

Yra menama, kad tame krašte sukili
mas gali būti pradėtas vienu sykiu ir jis 
gali labai gražiai prisidėti prie greites
nio šalies išlaisvinimo.

Nelaimė vokiečiam yra tame, kad jų 
visi neapkenčia ir prie pirmos progos at
kakliai muša.

kaimynai, nes lenkai “buvo ir tebėra ar
šiausi Lietuvos neprieteliai.” Rusai, pa
sak p. Klausučio, niekad Lietuvos nesi- 
savino, jie Lietuvai visuomet padėjo. 
“Lietuva atgavo Vilnių tiktai šio karo 
pradžioje, kuomet Rusijos armija išvijo 
lenkus iš rytinės Lietuvos ir grąžino Lie
tuvai sostinę Vilnių ir dalį jo krašto 1939 
metais.”

Mes tiek galime pasakyti, kad yra len
kai ir lenkai, — lenkai imperijalistai ir 
lenkai padorūs žmonės. Po šito karo, 
mums atrodo, lenkams imperijalistams 
viešpatauti neteks, — Lenkija bus valdo
ma pačių žmonių, o jeigu taip, tai lietu
vių tautos santykiai su lenkais pagerės, 
sunormalės. Iki Rusijoje viešpatavo ca
rizmas, dvarininkai ir kapitalistai, mū
sų tautos santykiai nebuvo geriausi. Tik 
kuomet 'Rusijoje, o paskui ir kituose 
kraštuose (Bielorusijoj, Ukrainoj ir kt.) 
pati liaudis paėmė galią į savo rankas, 
lietuvių tautos santykiai su tais kraštais 
pasidarė draugiški, geri ir priėjo net prie 
to, kad Lietuva įstojo į tarybinių res
publikų federaciją, kurioje vyriausią 
vaidmensi vaidina rusu tauta, c- v

Lenkai ar Rusai?
Amerikos Lietuvy j V. M. Klausutis ra

šo straipsnį, gvildenantį, kurie Lietuvos 
kaimynai yra geresni: lenkai ar rusai. 
Ir jis prieina išvados, kad rusai geresni

Apie LRKSA Seimų
Vilnis rašo:
“Šią savaitę Scranton, Pa., prasidėjo 

Lietuvių Rymo Katalikų Susivienijimo 
Amerikoje seimas. Seimas mizernas, ma
žiukas. Dalyvauja tik 80 delegatų.

“Susivienijimo vadovai naujų pragied
rulių nemato. Organizacija neauga, bet 
puola žemyn. Per metus laiko neteko 400 
narių. I

“Leonardas Šimutis, Kvetkus ir Zujus į 
pasigyrė visuomenei, kad jie turėję ban- 
kietą su vyskupu. Bet kokia nauda iš to 
organizacijai?

“Susivienijimo eiliniams nariams nu
blukus ir nesumani Centro valdyba iške
pė “pyragą”. Seimas priėmė konversijos I 
planą.

“Panašų planą priėmė ir SLA nesenai 
įvykusiame seime Philadelphijoj. Pažiū
rėkime ką tas planas reiškia eiliniams 
nariams?

“Ilgai nelaukus nariai pajus, kad rei
kia mokėti daug daugiau duoklių arba 
atsisakyti nuo senų “palysių.” O tai reiš
kia, kad ką nariai per desėtkus metų įtie
kė j o į Centrą, to neužtenka. Vietoj se
niau turėtos apdraudos ant $1,000 pasi
liks apie $725 ar dar mažiau.

“Kas už tai kaltas, jei ne valdyba? 
Žinoma, Šimutis, kaip pirmiau Bagočius, 
teisinsis, kad nariai nuseno, permažai 
mokėjo. Bet tai tik pasiteisinimas. Už 
tai yra atsakomingos abiejų susivieniji
mų valdybos.

“Kai abudu senieji susivienijimai ste
na po sunkenybių našta, tai naujas, Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimas, gražiai 
bujoja. LDS ne tik neprarado narių, bet 
padidino savo narių skaičių. Šios orga
nizacijos visi reikalai tvarkoj. Nereikia 
jokių konversijos planų.

“Lietuvių visuomenė atsimena, kaip 
gyrėsi šių senųjų susivienijimų vadai, 
kad jie labai mokyti, supranta kaip ves
ti apdraudos reikalus. Tačiau praktika 
visai ką kitą parodė.

“Scrantoniškis LRKSA seimas jokiu 
sumanymu, iniciatyva, jokiais visuome
nei gerais darbais nepasižymėjo. Susirin
ko, papuotavo, nariam duokles nutarė • 
pakelti, na, ir išrinko tą pačią valdybą, 
Šimutį, Kvetkų, Zujų ir Dr. Rakauską. 
Beje, išrinko nauja dvasios vadą kun. 
Boll.

“Geriau, kad tokių dvasios vadų ne
būtų, nes iš to jokios naudos nėra.”

Senatorius Harry S. Truman, demokratų partijos kan
didatas i vice-prezide.ntus. Tai liberališkų pažiūrų žmo
gus ir karštas Roosevelto politikos šalininkas.

A. L. D. L. D. REIKALAI
Knyga ir Šviesa ruošiame, knygą baigiame

Pokarines Imigracijos Problemos
Karui pasibaigus milijonai | didelės immigracijos, kuri gra- 

europiečių žiūrės į Ameriką su sino šaliai 1921 m. Galime ti- 
pasiti.kėjimu, tikėdami sulaukti keti, kad pastangos bus deda- 
netik pašalpos, bet ir ką kito, mos pakeisti immigracijos įsta- 
Jie žiūri į Ameriką kaipo į tymą, sumažinti nekurias kvo- 
ateities šalį. į tas ir pravesti dar kitas

Tas visiems primena faktą,' “žiūrėdami į savo namines 
kad Jungt. Valstijos turės nu-1 problemas,” sako p. Hutchin- 
statyti pokarinės imigracijos son, “mes visi turime pripažin- 
tvarką. Jau dabar visokia prie- ti, kad mūsų demobilizuoti ka- 
spauda jaučiama. Vienoj pusėj j reiviai reikalaus darbų be jokių 
stovi tie, kurie nori pakeisti da-! konkurencijų. Ir Amerikos dar- 
bartinius .kvotos įstatymus, ki- bininkas turi būti apsaugotas, 
toj milijonai nerimaujančių I Kitais žodžiais, mūsų algos ir 
žmonių, kurie nori čia atvykti.' gyvenimo standartas turi būti 
Immigracijos įstatymai turės j išlaikyti, ir todėl suvaržymas 
būti pakeisti. Bus palengvini- immigracijos yra būtinas daly- 
mas nekuriems žmonėms arba, kas. Gal būt, kad po karo 
tautoms, apsunkinimas kitiems, j “ A m e r i k a amerikiečiams” 
Jau kelios grupės šioje šalyje s šauksmas bus labai stiprus. Be- 
remia varžingesnius patvarky-‘ darbe šioje šalyje po karo tik 
mus, nekurie visiškai sustabdy-j įvestų tolesnį immigracijos šu
tų imrfiigraciją, nors tik po ka-! varžymą.”
ro laiku. ; P. Hutchinsonas praneša, kad

E. P. Hutchinson, Immigra-! Kongrese ir visoje šalyje var- 
cijos ir Natūralizacijos Tarny- žingesni immigracijos patvar- 
stės narys neseniai išleistame i kymai svarstomi. Jis kreipia 
straipsnyje valdžios žurnale visų dėmesį į Amerikos I>egijo- 
“Monthly Review” aprašo ne- no priimtą rezoliuciją, kuri rei- 
kurias problemas. kalauja sulaikyti visą immi-

Po paskutinio karo, p. Hut- graciją tol, kol nedirbančių 
chinson nurodo, daugiau žmo- skaičius bus mažiau vieno mili

Vaizdas iš demokratų partijos konvencijos Chicagoje. Tai čia buvo nominuotas 
Rooseveltas ketvirtam terminui.

Šių metu Lietuviu Literatū
ros Draugijos knyga bus ypa
tingai svarbi, tai “LIETUVA 
UGNYJE.’’ šioj knygoj bus 
nušviesta naciu pavergtos Lie
tuvos padėtis ir mūsų broliu ir 
seserų kova už laisvę.

Kol galutinas knygos paruo
šimas bus baigtas, kol ji pa
sieks narius, tai aišku, kad Lie
tuva jau bus laisva. Bet tas ne
reiškia, kad knyga nustos ver
tės. Lietuviu liaudies kova 
prieš hitlerininkus bus įamžin
ta. Tas didvyriškumas ir pasi- 
aukavimas bus perduodamas 
visoms naujoms kartoms.

Knyga vėluojasi tik todėl, 
kad karo sąlygose daug neka
riniu dalykų pasivėluoja. Bet 
ji jau atspausta. Nuvežta pas 
apdarinėtoją ir laukiame, ka
da ji iš ten išeis.

šviesos No. 3 jau spaudoj.

' ruošti, gi šie draugai dar ne- 
pasimokėjo duoklių. Manome,

I kad kaip kur narių dalis pa- 
i simokėję, bet valdybos, nesi-
I skubino prisiųsti. Skolingos 
; kuopos už visus narius:

Kp. Miestas
26 Collinsville
30 Chester
59 Akron
61 Monangahela
70 Dedham
78 Fitchburg

100 Timmins
101 Bedford, Ohio
105 Toronto
107 Steubenville
126 Revelstake
141 S. Philadelphia
151 Chicago
182 Mel rose- M ay wood
205 Westville

Minėtų kuopų narius prašo
me tuojau pasimokėti duokles. 
Atminkite, kad laikas labai

nių norėjo išvažiuoti į Europą 
negu atvažiuoti į šią šalį. 1919 
metuose apie 20,000 daugiau iš
važiavo negu atvyko. Padėtis

1 tuoj pasikeitė. New Yorko 
Uosto Immigracijos Komisijo- 
nierius pareiškė viešai, kad 
tarpe 4 ii* 5 milijonai europie
čių laukė progos atvykti į Ame
riką. Kiti apskaitliavimai buvo 
aukštesni. Nekurie laikraščiai 
pranešė, kad net 25,000,000 at
eivių norėjo atvažiuoti į šią ša
lį. Darbas Amerikoj išsigando. 
Amerikos Legijonas reikalavo, 
kad visa immigracija būtų su
stabdyta. Kvotos įstatymai iš 
1921 ir 1924 m. pravesti.

“Bet padėtis bus visai kito
kia, kada šis karas užsibaigs,” 
sako p. Hutchinson. Nes kvotos 
įstatymai apsaugos šalį nuo per

jono. Ir Svetimų Karų Vetera
nai nenori, kad įstatymai būtų 
palengvinti. Jau Kongrese keli 
biliai įnešta dar toliaus suvar
žyti immigracija.

“Gal kvotos įstatymas bus 
palengvintas humanitariniams 

tikslams, padėti persekioja
miems asmenims arba pabėgė
lių vaikams. Gal bus natūralūs 
palinkimas teikti speciales pri
vilegijas mūsų dabartiniems 
alijantams ... pakeitimas chi- 
niečių sulaikymo .. . gal prie 
taikos stalo turėsime kokių mo
ralių arba aiškių pareigų. Ga
lutinai įsteigimas pasaulinės 
tvarkos priklausjrs nuo koope
ratyviško veiksmo, ir išrišimui 
šios problemos neturime užmir
šti tauptautinės migracijos.

FJJS.

Dar Palaukime ,

Tai bus labai svarbus numeris, svarbus, kad reikia ne vien or- 
Tai bus kartu ir džiaugsmo, ganizaciją stiprinti, bet ir
numeris, nes kol jį galutinai 
paruošime, tai jeigu ne visa, 
tai jau didelė Lietuvos dalis 
bus laisva. Manau, kad švie
sos No. 4 bus veik išimtinai 
apie išlaisvinimą Lietuvos.

smarkiau veikti.
Gaukim Naujų Narių

šių metų vajaus laiku gavo
me virš 600 naujų narių. Tai 
gražus darbas, bet galima gau
ti ir daugiau. Lietuva yra lais-

Mokėkite Duokles
Duoklių mokėjimas pratęs

tas iki spalių 1 dienai, bet tai 
nereiškia, kad nariai, kurie 
dar nėra mokėję, turi laukti 
tos dienos. Mokėkite duokles 
tuojau.

Nuo 1 iki 20 dienos liepos 
sekamos kuopos pasiekė 1943 
metų narių skaitlinę, arba į- 
traukiamos į garbingųjų kuo
pų eiles:

Kp. Miestas
1 Brooklyn
2 So. Boston
9 Norwood

10 Philadelphia
11 Worcester
22 Cleveland
25 Baltimore
27 New Britain
50 Rochester
54 Elizabeth
56 Milwaukee
77 Cliffside
79 Roseland
87 Pittsburgh
90 Youngstown

146 Chicago
149 Philadelphia
185 Richmond Hill

Taigi, jau yra 115 kuopų, 
kurios pasiekė 1943 metų na
rių skaitlinę, o kaip kurios ir 
pralenkė, žinoma, kaip kur 
dar ir šiose kuopose ne visi 
nariai pasimokėję, nes jos ga
vo naujų narių ir tokiu būda 
pasiekė garbingų kuopų eiles..

Skolingos Kuopos
Iš sekamų kuopų dar nieko 

negauta duoklių už 1944 me
tus. Jau septintą mėnesį bai
giame, trečią Šviesos numerį

viliama iš nacių vergijos. Lie
tuviai labai susidomėjo lais
vos žmonijos reikalais. Ta pro
ga pasikalbėkime, pasitarkime 
su kaimynais, pažįstamais ir 
kalbinkime juos į Lietuvių Li
teratūros Draugiją.

Dešimtys tūkstančių lietuvių 
džiaugiasi Raudonosios Armi
jos pergalėmis ir laisvinimu 
Lietuvos. Lai tą savo džiaugs
mą atžymi įstodami į kultūros 
ir apšvietus organizaciją, užsi
rašydami Laisvę ir Vilnį. Visi 
padirbėkime.

Kas Remia Knygų Leidimą
Knygų leidimui arba Ap

švietos Fondui mažai gauname 
aukų. Dabar daug yra kitų fi
nansinių kampanijų, tai Liet. 
Literatūros Draugiją net jos 
apskričiai ir kuopos retai at
simena.

Aplaikėme nuo sekamų or
ganizacijų aukų:

Liet. Lit. Draugijos 15 Ap
skričio, per J. Kalos, Cleve
land, prisiuntė $5.

Drg. J. Lesevičius, nuo Ka
nados ALDLD kuopų $30.

Geo. Stasiukaitis ir F. Jučus, 
Cliffside, aukavo po $1.

ALDLD 190 Kp., Cleveland, 
per P. Boiko, prisiuntė $5. 
(Aukavusių vardai tilpo ko
respondencijoj).

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū! Prašome ir
ateityje paaukoti.

D. M. Šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius,
46 Ten Eyck St.
Brooklyn 6, N. Y.

Iš daugelio gauname už- |vacių. Soviet. Sąjunga greit 
klausinių, ar jau galima išlaisvins Klaipėdą, 
siųst dienraštį Laisvę į Lie- mūsų laiškai ir laikraščiai 
tuvą. Daugelis nori užsaky- laisvai ir greit pasieks Lie
ti Laisvę savo giminėms, tuvą ir iš Lietuvos Ameri- 
gyvenantiems Lietuvoje. ką.

r. Būkite ramūs, kaip tikDar prisieina kick pa- • • i • • t • x ui u- t .tm susisiekimai su Lietuva bustTs UėiaS UeS’galimi, dienraštis Laisvė 
Jau dabar Laisvė yra siun a.pie tai praneš savo
čiama į Vilnių. Tačiaus pa- is ai y ojams.
siekimas Lietuvos su laik- ________ * *
sunkus' Dar Metiko van-^ MASINIS VOKIEČIU TANKU 
denyne veikia nacių subma- i NAIKINIMAS 
rinai. Visi siuntiniai Tary-| 

Tada

bų Lietuvai iš Amerikos, 
karinėse aplinkybėse, eina 
per Sovietų Sąjungą toli
mais keliais, užima daug lai
ko pasiekti Sovietų Sąjun
gą, o Lietuvą dar ilgiau, s 
Nacių submarinai vis dar' 
nardo Atlantiko vandenyne. 
Nors jie jau žymiai yra 
Amerikos ir Anglijos suval
dyti, tačiau dar reikia dide
lės ginkluotos apsaugos tal
kininkų laivams, plaukiau-į 
tiems į Sovietų Sąjungą. 
.Todėl reikia vengti apsun-, 
kinti siuntiniais laivus. Su 
laikraščiais dar reikia pa-! 
Jaukti. Tegu laisvai veža' 
ginklus. Kuo daugiau busi 
ginklų, tuo greičiau bus su- ■ 
triuškintas hitlerinis naciz-: 
mas, tuo greičiau galėsite ! 
susirašyti tiesiai su savo i 
giminėms Lietuvoje ir tada! 
galėsite užsakyti jiems Lai-i 
svę. |

Dabar Lietuvos žmonės! 
yra nacių išblaškyti. Prieš i 
karą buvusiais antrašais ne 
su visais gulėsite susisiekti. 
Laisvę galėsite tik tada už
sakyti į Lietuvą, kai jau lai-, 
škais susirašysite su saviš
kiais, ten gyvenančiais.

Taip išrodo, jog Amerika! 
ir Anglija netrukus apvalys 
Atlantiką nuo nacių subma- 
rinų — tų barškančiųjų gy-

Maskva. — Sovietų kariai 
visuose frontuose liepos 29 
d. sunaikino bei išmušė iš 
veikimo 101-ną vokiečių 
tanką.

Tuo pačiu laiku buvo nu
šauta 20 nacių lėktuvų.

Amerikiečiai naikina ja
ponus apsuptus pietiniame 
Tinian salos smailgalyje.

Talkininkų lakūnai vėl 
puolė Ploesti Rumunijoj.

Bridgeport, Conn.
Nepaprastai Svarbios Prakal

bos, Lietuvos Išvadavimo 
Klausimu

Sekantį penktadienio vaka
rą, rugpjūčio (August) 4-tą 
d., 7:30 vai. vakare, įvyks ne
paprastai svarbios prakalbos. 
Kalbės Laisvės redaktorius 
Antanas Bimba, vėliausiais 
Lietuvos klausimu reikalais. 
Girdėsime vėliausius rezulta
tus iš karo fronto. Taipgi kal
bėtojas atsakinės į patiektus 
klausimus.

Prakalbos bus Jaunų Vyrų 
Kliubo salėje. įėjimas dykai. 
Vieta; 40? Lafayette St, 
Bridgeport, Conn. Kniečia 
visus ir visas dalyvauti. »

Lietuvos Gelbėjimo 
Komitetas.
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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 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Bangoms Suėjo Dveji 
Metai Amžiaus

Gyvosios, kariškosios I nių kanuolių. Jos mokina 
BANGOS — the WAVES vyrus, kurie katrą nors die- 
— pereitą sekmadieni ap- na susitiks su priešais.” 
vaikščiojo dviejų metų su-į Taigi, moterys laivyno 
kaktį. kariškose pareigose veikia

Prieš porą metų šiuo lai- viską pasiruošimui kariau
ki! dabartinės WAVES bu- ti apart tiesioginio dalyvu- 
vo vos tiktai “iš Adomo Į mo atakose ant priešų. Jos 
šonkaulio išnertas skeleto- eitų ir tas pareigas, jeigu 
nas.” Ir apie jį tada svie- mūsų kraštas to iš jų parei
tas tebespėliojo — bus nau- kalautų. Iki šiol moterims 
dos, ar ne. Šiandieną tie nebuvo leista kariauti. Net- 
spėliojimai jau seniai už- gi nebuvo leista eiti darbi- 
miršti. Bangos banguoja nes pareigas užjūriuose, 
jau skaičiuje 65,000. Bet jų į Laivynan rekrutavimas 
reikia kur kas daugiau ir moterų eitų daug sparčiau, 
iki metų pabaigos yra nusi-jsako žinovai, jeigu būtų 
statyta turėti jau 91,000 , priimamos ir negrės mer- 
WAVES. Pirmoji kvota, iš- ginos.
bandymui, buvo 11,000. Iri Dabar WAVES jau atlie- 
į tų verbavimą kai kas dar ka šimtus visokių darbų- 
žiūrėjo su baime. j amatų, įskaitant pačius

Kaip ir visose kitose dar- svarbiausius — lėktuvų in- 
bo srityse, taip ir šioje, mo-: žinierių, radijo ir elektro- 
terys parodė esančios tin- niškų ekspertų, vaistinin- 
kamomis ir atsakomingo- kams padėjėjų, parašiutų 
mis. Jos desėtkus tūkstan- paruošė jų ir kitų. Labiau- 
čių vyrų paliuosavo jvai-'sia moterų pageidaujami

darbai esą orlaivyne ir li- 
gonbučių korpuse.
APIE WAVES SĄLYGAS

Priimtos į WAVES mer
ginos - moterys vyksta į 
Hunter Kolegiją, New Yor
ke, pamatiniam apmoky
mui. Po to jas paskiria prie 
darbo, o kitas į Laivynui 
Lavinimo Mokyklas tolime
sniam mokinimui. Pamati
nė alga yra po $50 per mė
nesį, be $54 skiriamųjų 
maistui ir $37.50 per mė
nesį kambariui. Keliant 
laipsnyje, keliama ir algos, 
kaip kad vyrams jūrinin
kams atitinkamuose laips

niuose.
Minint dviejų metų su

kaktį, vyriausybės aukšti 
pareigūnai ir kiti visuome
nės vadai pripažįsta, jog 
WAVES suvaidino ir to
liau vaidina žymią rolę mū
sų kare už pergalę ant fa
šizmo. Jie visi taip pat reiš
kia pageidavimą, kad nau
ja kvota gavimui naujų 
WAVES būsų išpildyta 
greičiausiu laiku, nes tas 
prisidės prie pagreitinimo 
mūsų pergalės. N.

Mrs. Roosevelt Vėl 
Pasisakė už Jauny 

Teisę Balsuoti
Kadangi 18 metų jauni

mas yra draftuojamas ka
riauti už mūsų kraštą, jis 
turėtų būti leistas ir bal
suoti, pareiškė Mrs. Frank
lin D. Roosevelt, prezidento 
žmona. Jinai tą mintį jau 
buvo pareiškusi ir pakar
tojusi keliais atvejais pirm 
prezidento pasisakymo kan
didatuoti 4-tam terminui.

Piety Amerikos Lietu
vaitės Taipgi Dirba 

Kilnius Darbus

rioms pareigoms karo fron
tuose.

Ne gana to, WAVES pa
geidauja ir Jungtinių Val
stijų Laivyno viršenybės 
kai kurie pareigūnai rimtai I 
susidomėję WAVES pagei-l 
davimu leisti joms tarnauti! 
ir užjūrinėse tarnybose.

Kalbėdamas WAVES 
dviejų metų sukakties mi
nėjime, Washingtone, lai-i 
vyno sekretorius Forrestal j 
joms pasakė:

“Jūs turėsite daugelį, 
progų įvairiuotai ir įdomiai, 
tarnybai čionai, ir, aš ti-1 
kiuosi, kad su laiku jūs ap
tarnausite pajūrių įstaigas 
ir užjūriuose.

“Karo tempas kyla link 
čiukuro. Priešas nėra su
muštas, bet jau palenktas. 
Šis pasmarkintas skubėji
mas į pergalę padidins ir 
jūsų atsakomybę ir parei
kalaus daugiau jūsų ^dar
bo.

“WAVES, netiesioginiai, 
yra dalimi veikliųjų ka
riaujančių jėgų, kadangi 
jos dabar padeda paruošti 
laivyno lėktuvus mūšiams. 
Jos padeda išlavinti lakū
nus ir diriguoti lėktuvus, o 
tūlas skaičius jų mokina 
šaudyti iš lėktuvinių ka
nuolių ir iš priešlėktuvi-

Anglikė Viešnia Mano, Kad 
Mes Perdaug Dy kine j ame

įToday.s^attern

Lengvo vasarinio audimo 
suknelei forma gaunama nuo 
34 iki 48 dydžio.

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

Šiomis dienomis Ameri
koje lankosi žymi viešnia 
anglikė, Caroline Haslett, 
Britanijos pirmoji moteris 
patarėja darbo ministeriui 
Ernest Bevin.

Viešniai pasirodė labai 
stebėtina, kad daugybė mūs 
moterų išsigali daug gra
žintis arba dirbti gražini
mo darbus. Jai stačiai ne
suprantama, kaip susido
mėjusi karo laimėjimu mo
teris gali turėti tam viskam 
tiek laiko.

Tipiška anglikės moters 
savaitė, sako viešnia, susi
deda iš 50 valandų darbo 
karo fabrike. Priedams, ji 
vieną ištisą naktį savaitėje 
išstovi sargyboje savo apy
linkės ar kurios kitos vietos 
mieste nuo gaisro. Atliku
sias kelias valandas pralei
džia apsiruošti stuboje ir 
dirbdama pergalės daržely
je.

‘Visos moterys tarp 18 ir 
45 metų yra reikalaujamos 
dirbti būtiną karo darbą 
Anglijoj jau nuo taip se
niai, kad aš net nepamenu, 
kada jos dirbo kokį kitokį 
darbą.”

Pati p-lė Haslett iš pro
fesijos yra elektros inžinie
rė. Ji vadovauja eilei biznio 
ir profesinių organizacijų, 
redaguoja keletą inžiniery- 
stės žurnalų ir rašinėja in
dustriniams žurnalams. O 
kas septinta naktis jinai, 
kaip ir kitos moterys, stovi 
sargyboje savo miesto. Jai 
teko būti pareigose, kada 
pirmosios robotų bombos 
krito ant Londono.

“Aršiausia tų robotų 
problema,” sakė jinai, “yra 
ne asmeniškas nuo jų pavo
jus, bet dėl jų įgautas nuo
vargis nuo nemigos. Tas 
daugiausiai atsiliepia ant 
moterų.”

Bet, po tų visų vargų ir 
problemų, Anglija neturės 
nedarbo problemos po ka
rui, tikrina p-lė Haslett. Ji 
sako, jog darbininkų perve
dimas iš karinių darbų į 
nekarinius esąs-visiškai su
planuotas ir finansiškai ap

rūpintas.
P-lės Haslett mums iš

kelta pastaba tikrai įdomi. 
Galimas daiktas, kad veik
liausios iš mūsų ne tiek jau 
daug dykinėjame, kaip jai 
atrodė. Daleistina, kad jai 
pamatytos moterys pri
klausė prie dykinėjančiųjų, 
nepaisančiųjų mūsų krašto 
nei pasaulio kritiškos va
landos. Gal būt jinai neį
žvelgė ir to, kad mūsų kraš
to aukštai pakilusi techni
ka leidžia moteriškei įdėti 
pilną Šerą gaminių į mūsų 
karo pastangas ir vistiek 
dar turėti šiek tiek laiko 
puošmenims, pasilinksmini
mui. Taliau reikia su p-le 
Haslett sutikti, jog pas mus 
dar randasi moterų ir vyrų, 
kurie nei pirštu nėra paju
dinę padėtį mūsų karinėms 
pastangoms ar kare nuken- 
tėjusiems pagelbėti. Lai čia 
milijonai žmonių už jį kau- 
jasi, lai žūsta, jis toliau sa
vo pilvo nepažiūrės ir ne
matys. Tokie elementai, a- 
not viešnios Haslett, yra 
“stebėtini.” Dar blogiau, 
jie yra pavojumi mūsų de
mokratijai, nes kada dau
gelis tokių snaudžia, kada 
darbai ir sargyba užgula 
ant saujalės žmonių, fašis
tinės žiurkės įsigali.

Darbštūs žmonės, papra
stai, yra ir išmintingesni 
žmonės. Snaudaliai, nepaL 
sėliai ypatingai yra kenks
mingi namų frontui rinki
mų metu. Linkėtina, kad 
tarp mūsų moterų nesiras- 
tų snaudalių. Kad kiekvie
na stengtųsi pilnai apsipa- 
žinti su partijų programo
mis ir jų kandidatais, kad 
kiekviena užsiregistruotų 
balsavimams ateinančiuose 
rinkimuose. Ir kad kiekvie
na įdėtų didžiausį pagal 
savo sveikatą ir išgalę šėrą 
į darbą priartinimui perga
lės ir pagelbai nukentėjusių 
nuo fašistų užpuolimo.

M-te.

Talkininkai Italijoj išmu
šė vokiečius iš pozicijų tik 
už 5 mylių nuo istorinio did
miesčio Florencijos.

Nors mus skiria tūkstan
čiai mylių, bet tikrų Lietu- ( 
vos dukterų ir anūkių prie- 
jauta kovotojams prieš fa
šizmą, prie jauta kare nu- 
kentėjtįsiems Lietuvos ėmo- 
nėms yra ta pati visur.

Montevidejuje išeinan
čiame uruguajiečių lietuvių 
laikraštyje Darbas apie to 
miesto lietuves moteris ra
šo :

“Mūsų tautietės savo 
darbštumu ir dideliu pasi
ryžimu pasižymi padėda
mos kovotojams prieš fašiz
mą. Jos randa laiko mezgi
mui svederių ir kitų drabu
žių arba siūti tvarsčius 

(bandažus) sužeistiems.”
Apie tą savaitę pridavu- 

sias mezginius rašo:
“Drg. Jadvyga Bartkevi

čiūtė pridavė komitetui nu- 
mezgus 2 svederius ir 2 po
ras pirštinių; Kazė Kieli.e- 
nė 1 svederį ir 1 porą koji
nių.”

Jos taip pat daug dirba 
ir sukėlime finansų per su
manią gaspadinystę. Kita
me pranešime sakoma:

“Komiteto moterys pra
neša, kad per parodą šį sek
madienį Klube bus gamina
mi įvairūs valgiai dėl pub
likos, nes Klubo valdyba 
leido naudotis virtuve ir 
bufetu, kurių pelnas bus 
dėl paramos. Todėl prašo
me neprivalgyti namie ...”

Pietų Amerikos kraštuo
se, ypatingai Uruguajuje, 
kur lietuvių gyvena tik sau- 
jalė, nepalyginamai yra 
sunkiau veikti. Tačiau te
nykščių lietuvių pasiryži
mas išlaiko juos organizuo
tais. Išsilaiko jie savo spau
dą ir organizacijas. Veikia 
demokratijos pergalei ant 
fašizmo. Tuose visuose dar
buose moterys užima atitin
kamą vietą. Garbė tokioms 
moterims!

nuvirina iki pusės. Į pen
kis gorčius deda ketvirta
dalį (14) svaro apynių. Už
baigus antrą virinimą, su
pila skystį į ąžuolinį kubi
liuką ir palieka ataušti. Į 
dar šiltą įdeda geromis 
mielėmis apteptą, perpjau
tą riestainį (baronką) ir 
palieka midų rūgti, užden
gus su audekliniu dangčiu, 
kad neprikristų vabalų ar 
dulkių, bet oras praeitų.

Midus rūgsta iki 12 die
nų, kartais ilgiau. Putoms 
pa juodus, perkošia per mi
linį (gelumbinį) maišą, su
pila į sterilizuotą ąžuolinį 
kubiliuką ir drūčiai užkem- 
ša-užkala. Kai kurios į bai
giamą virti midų dar įmeta 
gabalą raudonai įkaitintos 
geležies. Esą midus nuo ge
ležies pasidaro raudonesnis.

Norint padauginti, labai 
lengva tatai padaryti. Re
cepto proporcija bile mie- 
rai: viena dalis medaus 
penkios dalys vandens.

MEDAUS .GIRA 
POKILIUI

Svaras razinkų 
Penkios į ritinėlius supjau

stytos citrinos
Keturi svarai medaus 
Stiklinė mielių 
Trys šaukštai miltų.

Sudėti medų, razinkas 
citriną į medinį kubiliuką 
(bačkutę). Užvirint 30 
kvortų vandens, užpilt ant 
medaus su vaisiais. Atau
šus į vasarošiltį, įdėti su 
miltais sumaišytas mieles 
ir palikti per naktį. Ant ry
tojaus dar įpilti 6 butelius 
šalto vandens ir palikti pri
dengtą retu audeklu kol iš
kils į viršų razinkos ir ci
trinos. Tada jas išgriebti, 
girą supilti į budelius ir 
užkamšius padėti šaltoj 
vietoj. N. G.

ŠEIMININKĖMS

ir

ir

Leningradas Išsaugojo 
Tūkstančius Vaikų

Virš 2,000 vien tik lop- 
vaiku buvo 

suran-

Kaip kad civilio karo ir ti, 
badmečio laikotarpiais, šelio amžiaus 
taip pat ir didžiausiame šio Leningrado moterų 
karo krizyje ir nedatekliu- kioti po tuščius apartmen- 
je Sovietų Sąjunga pir- tus pirmą žiemą. Jie buvo 
miausioj vietoj statė išsau- rasti prie kūno mirusių tė- 
gojimą vaikų sveikatos irlvų ir patalpinti į naujai į- 
gerovės. Apie tas pastan-, rengtas vaikam įstaigas, 
gas įdomiai aprašo docen- • Trys ketvirtadaliai vai
tas S. Volchak, Leningrado bu tose ištaigose praleisda- 
Sovieto Sveikatos Depart- VJ ištisas dienas ir naktis, 
mento viršininko padėjėjas,' jose vaikas galėjo užmiršti 

i baisenybes.
Ten buvo šviesu, šilta ir 

puslapiu patogu, o vaikai gavo moti- 
ir meilę, 

vėl pradėjo

angl.iškame Maskvos laik- pergyventas 
raštyje Moscow News: 

GARBINGU ]
Leningrado kovų istorijoj; nišką priežiūrą 
yra medikališko personalo Rami šypsena 
vesta kova už gyvastį ir; rodytis jų veiduose, 
sveikatą miesto jauname-į Gal didžiausia užduotimi 
čių. Bėgiu apgulos virš 150 buvo kova prieš epidemijų 
vaikų įstaigų buvo užgau-i pavojų tokioj derlioj tam 
tos tankiais bombardavi- dirvof Tymai Raudonojo

Užpilant parafina stikli
nes vaisinių kisielių (dže- 
lių) reikia atydžiai išvari
nėti oro burbuliukus. Pali
kus oro, tuštumose auga pe
lėsiai.

Kenavimui vaisių ir dar
žovių tinka puodas, kuris 
visai ir neapsemia kenų. 
Bet tada reikia virti ilgiau, 
dadėti 7 minutes prie rei
kalaujamo laiko virimui 
kenus apsemiančiame puo
de.

Šeimininkės raginamos 
sukenuoti kožną atliekamą 
daržovę ar vaisių. Kas ma
no, kad karui baigusis 
ūmai padaugės maisto, ap
sigauna. Dar ilgai po karo 
nebus maisto perdaug, nei, 
jis bus per pigus.

Skanieji, Močiutės Ga
minti, Vasariniai 

Gėrimai
TAIP MŪS MOČIUTĖS 

VIRDAVO MIDŲ
Gorčių (apie galioną) 

medaus supila į penkis kar
tus tiek vandens. Laiko šil
toje vietoje per ištisą parą 
arba iki medus visai išsilei
džia, galima išmaišyti van
denyje. Perkošia per milinį 
maišą. Supylus į katilą vi
rina kol nuverda pusė viso 
skystimo. Dapila kita tiek 
šalto vandens, įdeda ryšuly
je geriausių apynių, ir vėl

Armijai leidus armijos 
slaugėms vestis, per 4 mė
nesius ištekėjo 1,406 slau
gės iš 40,000 tuo laiku bu
vusių tarnyboj. Bet darbą 
apleidžia tik visai mažas 
skaičius, pusė vieno nuo
šimčio. Seniau turėdavo at
leisti visas ištekėjusias 
bar atleidžiama tik 
kiančias kūdikio.

. Da- 
lau-

būtiPerdaug saulės gali 
blogiau, negu permažai, sa
ko daktarai. Ji gali pakenk
ti vidaus organams ir 
greitinti veido raukšlių 
sirodymą. Visko, kad ir 
riausio, reikia vartoti 
su saiku.

pa- 
pa-

tik

mais iš oro ir artilerijos. 
Ir dėka personalo didvyriš
kumui ir pasišventimui pa
reigoms didelė didžiuma 
vaikų tapo išsaugota.

Puikų pavyzdį teikė auk-

Kryžiaus ir liuosnorių šei
mininkių patroliavo nuo 
bombų slėptuves ir prižiū
rėjo, kad visos švaros ir ap
saugos taisyklės būtų pildo-

I mos ...
letuvė No. 165, kur 170 vai-| Tos pastangos nebuvo 
kų ramiai miegojo vokie-1 veltui. Leningrade nebuvo 
čiams pradedant bombar- nei vienos tarp vaikų epi- 
duoti distriktą. Eksplozijos dėmi jos bėgiu 30 mėnesių 
iš oro ištaškė lengus, nubė-' apgulos ir nėra šiandien.
re gabalus tinko nuo sienų Parodymui, 
ir lubų. Visas štabas nubė-'sunkumais 
go prie miegančių vaikų ir, i vaikų įstaigų
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su kokiais 
susidurdavo 
personalas, 

nepaisydami švilpimo skrie-1.galima priminti, kad tan- 
jančių sproginių ir eksplo- kiai dėl stokos kuro ir elek- 
zijų griausmo, pradėjo neš- tros nebuvo galima užvirin
ti vaikus iškaston slėptu- j ti pieno ar pagaminti pie- 
vėn. Vos tik išnešus pasku- niško valgio laiku. Tada vi- 
tinius du vaikus bildingas 
susirangė nuo oro eksplozi
jos jėgos.

Tik tuomet slaugė A. 
Rossijskaja turėjo galimy
bės pagalvoti apie savo vai
kus, miegančius namie ne
toli auklėtuvės. Gavus lei
dimą išeiti iš tarnybos, ji 
nusiskubino prie namų pa
matyti juos jau liepsnose. 
Bet jos vaikai jau buvo iš
nešti sveiki. Tuomi apsirū
pino jos kaimynai...

Geriausis (iš miesto tuo
met turėto menko ištek
liaus) maistas buvo padali
namas vaikams. Mokyklos, 
įstaigos mažamečiams vai
kams ir medikališkos pa- 
gelbos vaikams centrai bu
vo pirmieji kuro gavėjų są
rašuose.

Užblokadavus Leningra
dą, jame dar buvo likę daug 
vaikų. Svarbiausios pro
blemos, kokiomis tuomet 
rūpinosi mokslininkai, bu
vo sąryšyje su vaikų svei
kata ir gerove. Stokuojant 
kuro, elektros, vandens ir 
prie menko ištekliaus mai
sto tai buvo ypatingai sun
kios užduotys, dar pasun
kinamos priešo atakomis iš 
oro ir dar tankesniais ap
šaudymais iš artilerijos. 
Vienok prie to viso Lenin
grado žmonės išsaugojo sa
vo vaikus.

Kreditas už tai tenka 
pirmiausia ir vyriausia mo
terims. Tūkstančiai iš jų, 
daktarės, slaugės, vaikų įs
taigų vedėjos, šeimininkės 
ir darbininkės, nugalėda
mos savo nuovargį ir išba- 
dėjimą, kovojo pasiryžu
siai, sumaniai, pasiaukoju
siai už gyvastį kiekvieno 
vaiko.

Ačiū joms mes galėjome 
iškraustyti 213,000 vaikų, 
tarp jų 14,000 lopšelio am
žiaus, kada priešo blokados 
lankas pradėjo labiau verž-

susieidavo, 
nežiūrint

sas personalas 
susitardavo ir 
speigų ir kitų kliūčių vy
riausybės leistus nugriauti 
medinius namus išardyda- 
vo ir patys rogutėmis sie
nojus ir lentas parveždavo 
vaikų įstaigoms kurui.

Pavasarį 1942 metų, kaip 
tik išteklius maisto padau
gėjo, visose mokyklose įs
teigta tris kart per dieną 
valgydinimas. Vėliau mies
tas atidarė dijetetiškas 
valgyklas 15-kai tūkstančių 
mokinių ir mažesnių vaikų. 
Kas mėnuo gerėjo įrengi
mas ir vaikų maitinimas. 
Greta to gerėjo ir abelna 
vaikų sveikata. Desėtkai 
tūkstančių buvo ištraukta 
iš mirties nagų. Leningra
de nebeliko nykstančių vai
kų. Nebeliko nei žymės ir 
tos išvaizdos, kaip jie atro
dė tą 1941-1942 metų žie
mą, maži, susiraukšlėję se
ni žmogyčiai.* * *

Skaitant apie Leningrado 
vaikų buvusią padėtį, kaž
kaip nejučiomis prisimena 
per virš tris metus badėję 
ir kentę Lietuvos vaikai. Ir 
prieš akis stojasi klausi
mas, kiek mes, Amerikos 
lietuviai padėsime atsteigti 
Lietuvos vaikų sveikatą ir 
laimę? B-tė.

Kenuojant daržoves, ge
riau vartoti paprastoji, ne 
stalui paruošta druska. 
Stalinėj druskoj yra dėta 
krakmolo, kad geriau birė- 
tų. Nuo jo daržovių skystis 
atrodo miglotas.

BŪY 
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Ketvirtas Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily,
/

Trečiadienis, Rugpj. 2, 194!

Justas Paleckis

Pabaltijo Tautų Kova Prieš 
Vokiškuosius Okupantus

(Tąsa)
Tautos neapykanta prieš tokius hitle

rinius rašeivas yra tokia didelė, kad jie 
patys dažnai skundžiasi savo laikraštpa- 
laikiuose del to, kaip juos kolioja žmonės. 
Štai keletas ištraukų paimtų iš lietuviš
kų hitlerinių laikraščių: “Žurnalistas- 
šarlatanas, laikraštis-srutų duobė,” “Pa
prastas skaitytojas meta laikraštį, saky
damas: viskas melas,” “Mūsų piliečiams 
vistiek ką rašo laikraštis, nes tiesų neva 
praneša tik priešo radijo propaganda.” 
Hitleriniai rašeivos piktinasi, polemi

zuoja ir bando užginčyti tuos įvertini
mus, liudijančius kaip teisingai liaudis 
sprendžia apie hitlerinius bernus ir jų 
išdavikiškus darbus.

O tikroji Pabaltijo inteligentija, kuri 
nesuspėjo evakuotis, gyvena labai sun
kiai ir moraliai ir medžiaginiai. Patys 
hitleriniai laikraščiai turi prisipažinti, 
kad daugybė inteligentų negali išeiti į 
gatvę, nes jie neturi nei avalynės, nei 
drabužių.

Žymus skaičius lietuvių, latvių ir estų 
rašytojų, dailininkų, kompozitorių ir 
mokslo darbuotojų buvo persekiojami, 
užmušti, arba mirė iš nusilpimo. Jų tar
pe lietuvių kompozitorius Šimkus, poetas 
Binkis, poetas Jurgis Baltrušaitis, dai
lininkai Didžiokas, Eidukevičius, Sa
muolis, skulptoriai Grybas, Menčinskas, 
profesoriai Kuzma, Volteris, Rimka; Es
tijoj — kompozitorius Harma, dailinin
kas Ants Laikmaa, pasauliniai garsus 
profesorius Pusepas, dirigentas Kuli; 
Latvijoj — dailininkai Norits, Cirulis, 
kompozitorius Zalits, kritikas Lapinš ir 
k. *

Jokio žymesnio kūrinio nepasirodė Pa
baltijy per okupacijos metus. O ir šiaip 
per metus išeina tik viena kita litera
tūros knygelė. Knygynai tušti ir knygą 
galima nusipirkti tik už brangią kainą 
pas spekuliantus. Estijoj vokiečiai užda
rė visas leidyklas, veikusias prie Tarybų 
valdžios. Vienintelė leidykla “Noor Ees- 
ti” per metus neišleido nei vienos knygos. 
Visa knygų produkcija Estijoj per 2 oku
pacijos metus — du romanai, vienas ei
lėraščių rinkinys ir kelios novelės. O es
tų literatūra būdavo labai gausi.

Kūrybinis gyvenimas, tikrasis menas, 
literatūra, tautinis teatras, mokslinė 
mintis — tai sumindžiota kaustyto vo
kiško bato.

9. HITLERININKŲ POLITINIAI 
MANEVRAI PABALTIJY.

Pirmais okupacijos mėnesiais, vokie
čiai jokiais fygų lapeliais nepridenginėjo 
savo tikslo galutinai sumindžioti ir iš
naikinti lietuvių, latvių ir estų tautinius 
ypatumus ir išnaikinti tas tautas. Su
vaidinę trumpą komediją su Ambrazevi
čiaus “vyriausybe” Lietuvoj ir jausda
miesi pakankamai įsitvirtinę, hitlerinin
kai tiesiog pakorė tą “vyriausybę”. 1941

metais rugpjūčio mėn., kai hitlerininkai 
laikė save nugalėtojais ir neabejotinais 
padėties viešpačiais, “reicho komisaras” 
fon Lose pareiškė, kad nuo to laiko Bal
tarusija, Lietuva, Latvija ir Estija su
jungiamos į vieną vokišką provinciją, 
kuri pavadinta “Ostland”. Tame savo pa
reiškime Lose sti pašaipa pabrėžė, kad 
baltarusai, latviai, lietuviai ir estai ne
pakankamai išprusę, kad galėtų turėti 
savo valstybinį gyvenimą.

Išnaikinę viduriniais amžiais senuosius 
prūsus, vokiečių grobikai paliko Prūsijos 
vardą. O pasistatę sau tikslu ant baltaru- 
sų, lietuvių, latvių ir estų tautų kaulų 
pastatyti savo “Ostlandą”, hitlerininkai 
jau išanksto išnaikino net Baltarusijos, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos vardus ir 
pavertė tuos kraštus paprastais Ostlando 
“becirkais” (sritimis). Tų “becirkų” 
priešaky buvo pastatyti hitleriniai ko
misarai Lietuvoje — Renteln, Latvijoj — 
Dreksler, Estijoj — Licman. Vokiški 
komisarai buvo pastatyti visų apskričių 
ir miestų priešaky. Valstybinė kalba bu
vo paskelbta vokiečių kalba, nors ją mo
kėjo tik labai maža gyventojų dalelė. 
Atvirai ir įžūliai hitlerininkai varė vo
kietinimą, pakęsdami vietos kalbas ir 
papročius tik tiek, kad nesukelti pas gy
ventojus atviro pasipriešinimo. Visose į- 
staigose ir visose vietose buvo reikalau
jama kalbėti vokiškai. Visi valdininkai iš 
vietos žmonių skubiu tempu buvo moko
mi vokiškai, kas neišlaikė vokiškų kvo
timų, buvo atleidžiami. Vokiški laikraš
čiai įrodinėjo, kad Pabaltijis tai nuo 
seno vokiškas kraštas. Kauną jie pavadi
no “Kauen”, Vilnių — “Vilna” ir taip 
pat tikino, kad tai vokiški miestai. Tai 
buvo tikras vokiško šeimininkavimo bū
das neslepiant savo tikslų, nes jie nera
do reikalingu dangstytis. Vokiečiai jau 
tikėjosi greit karą užbaigsią ir galėsią 
už kelių metų po karo turėti grynai vo
kišką Pabaltijį kaip Prūsijos tęsinį, kas 
būtų jiems lengva padaryti išnaikinus 
vietos gyventojų aktyviausią ,dalį, o liku
sius išblaškius po plačią rytų erdvę.

Tačiau Raudonosios Armijos suduoti 
vokiečiams smūgiai ties Maskva priver
tė juos nuo tų svajonių atsikvošėti. Hit
lerininkų didybės manija susvirduliavo. 
Jie pamatė, kad nuogo kumščio nepa
kanka, bet reikia imtis politinių manev
rų. 1942 m. kovo mėnesį vokiečiai su di
dele pompa paskelbė apie įvedimą Lietu
voj, Latvijoj ir Estijoj taip vadinamos 
“administracinės savivaldos.” Dabar vo
kiečiai jau ėmė . saldliežuvauti, kalbėjo, 
kad lietuviai, latviai ir estai yra pakan
kamai išprusę ir sugeba dalyvaut valsty
binių reikalų tvarkyme. Vokiečiai pra
dėjo skleisti iliuzijų, kad po karo “savi
valdos” teisės galėsiančios būti praplės
tos, žinoma, tuo atveju jei Pabaltijo tau
tos ištikimai tarnaus vokiečiams.

(Bus daugiau)

< CLEVELANDO ŽINIOS
Neseniai Laisvėje Lietuvai 

Pagalbos Teikimo Komitetas 
paskelbė kvotas, kiek kiekvie
na kolonija turėtų sukelti fi
nansų Lietuvos pagalbai. 
Cleveland© kvota — $500. Ne
seniai pasiuntėme $196.41 (at
skaita tilpo L. No. 167), o da
bar pasinčiu $325. Tai reiškia, 
mūsų kvota užpildyta su kau
pu. Bet tai nereikia manyti, i 
kad mes savo kvotą pasiekę 
imsime vakacijas. Nieko pana
šaus! Mes manome iki “Labor 
Day” mūsų kvotą padvigubin
ti, nes iš tikrųjų Lietuvos šel
pimo darbas dabar tik prasi
deda ir turės tęstis iki Lietu
vos žmonės, apsivalę nuo fašis
tinio brtrdo, patys galės tverti 
sau gyvenimą.

Drabužių Rinkimas
Drabužių rinkimas pasta

ruoju laiku biskelį sumažėjo, 
bet taip neturėtų būti, nes ne
trukus galėsime siųsti tiesiai 
Lietuvon, o be Jo, reikia pa
skubėti, kad šie mūsų siun
tiniai pasiektų Lietuvą pirm 
žiemos šalčių, nes tuomet jiem 
drabužiai reikalingiausi. Štai 
vietos, į kurias clevelandieciai 
savo aukojamas drapanas tu
rėtų priduoti. .Jeigu nepatogu 
jums atvežti, tai praneškite te
lefonu ar atvirute, o komite

tas pasistengs nuo. jūsų paimti.
Collinwoodo apylinkėj, J. 

žebrys, 15416 St. Clair Ave., 
tel. Ivanhoe 9638.

Arčiau mieste, V. Romand, 
10109 St. Clair Ave., tel. M. 
U. 9607. Mikalojunienė, 1272 
E. 71 St.

Komiteto susirink., liepos 18 
d., apkalbėta platesnis reikme
nų rinkimas, važiuojant stuba 
nuo stubos, krautuvė nuo krau
tuvės. Bet tam darbui reika
linga turėti tam tikri paliūdi- 
jimai su komiteto parašais, 
kad aukotojai turėtų pasitikė
jimą rinkėjais. Mūsų manymu, 
Centralinis Komitetas turėtų 
tokius paliudijimus pagamin
ti ir išsiuntinėti kolonijoms. 
Paliudijimai turėtų būti anglų 
kalboj ir nuroefant, kokie daik
tai šiuomi laiku yra reikalin
giausi.

Draugų Ištvermė
Daugelis mūsų žmonių, pa

sitaikius šiokiai ar tokiai ne
laimei gyvenime, nupuola dva
sioje, pasipila nuolatinės dejo
nės, taip kad, rodos, visas jų 
gyvenimo pamatas slysta iš po 
jų kojų. O apie plačius visuo
menės reikalus tokiems žmo
nėms nei neužsimink, nes jie 
savo ypatiškų reikalų nesudo- 
roję.

Bet toli gražu ne pas visus 
draugus tokie dalykai pasireiš
kia. Mes turime tokių draugų, 
kuriuos ir didžiausios nelaimės 
nuo darbininkiško judėjimo 
reikalų nenubloškia. . Paimki
me už pavyzdį drg. A. Banelį. 
Daug metų atgal šį draugą 
smarkiai užgavo automobilius 
ir nuo to laiko jis sunkiai 
vaikščioja; darbo dirbti nega
li, gyvena miesto įstaigoj. Dau
geliui gali išrėdyti, jog tokis 
gyvenimas yra beviltis. Bet jis 
taip nemano. Jis visą savo 
liuesą laiką pašvenčia darbin. 
reikalams. Jis retkarčiais ap
lanko mūsų parengimus ir juos 
nuosekliai aprašo mūsų spau
doje. Jis yra nuolatinis Lais
vės bendradarbis.

Mes turime ir kitą draugą 
panašioj padėtyj, tai J. Da- 
raška. šiam draugui irgi apie 
15 metų atgal pradėjo kojos 
netarnauti ir pasėkoje tokios 
nelemtos ligos, jis ir po šiai 
dienai tik ant ratukų, ranko
mis pasistumdamas, važinėja. 
Bet jis irgi tokiu gyvenimu ne
siskundžia. Paklausk jo, kaip 
jam einasi? Jis tuoj atsakys, 
jog viskas kuo geriausiai. 
“Važiuotas visą laiką važinė
ju,” girdi, rodos, jam jokių 
trūkumų nėra, šis draugas 
taipgi daug mūsų spaudai ben
dradarbiauja.

Reiškia, šie draugai dirba tą 

darbą, kokį jie gali ir tuomi 
užvaduoja tuos rasėjus, kurie 
ilgas valandas dirbdami dirb
tuvėse to nei negalėtų atlikti. 
Kelios dienos atgal drg. Da- 
raška man skambina telefonu 
ir klausia, ar aš jam negalė
čiau pagelbėti. Nagi, klausiu, 
kas gi tokio atsitiko ? Jeigu 
tik galėsiu, tai ir pagelbėsiu. 
Nugi, esą, gavau čekį ant $10 
už mano rašinėjimus ir neži
nau, ką su juom daryti. Vie
na, nesijaučiu, kad aš jį uždir
bau, o antra, manau, jog Lie
tuvos žmonės šiandieną yra 
daug blogesnėje padėtyje, ne
gu aš. Todėl aš tą čekį paau
kosiu Lietuvos žmonių pagal
bai. Paimk jį ir pasiųsk, kur 
reikia.

Taip, drauge, aš prie pirmos 
progos jumis aplankysiu ir jū
sų auką pasiųsiu, kur liepėte, 
ši drg. D. auka nėra pirmuti
nė. Du kartu jie yra aukavę 
po $5 ir 3 kartus po $3.50 
dėlei pundelių.

O tuom pačiu kartu dauge
lis mūsų sveikų ir išteklingų 
draugų yra toli šiuom klausi
mu nuo draugų Daraškų atsi
likę.

Išvažiavimas pas Daraškas

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Kom. nutarė surengti išvažia
vimą pas drg. Daraškas, 13 d. 
rugpjūčio (August), 11 vai. 
ryte.

Daraškų antrašas: 2522 In
gleside Drive. Važiuokite State 
Rd. Privažiavę minėtą gatvę, 
sukite po kairei ir važiuokite 
iki galui gatvės, nes Daraškų 
“pilis” yra paskutinis namas, 
pagal mišką. Ten taipgi bėga 
gražus upelis, kur bus labai 
smagu dieną praleisti. Valgių 
ir gėrimų komit. žada parū
pinti, kiek reikės. Kviečiame 
visus atsilankyti ir tuomi pa
remti Lietuvoj nukentėjusius 
nuo karo mūsų brolius.

Atliko Savo Pareigas
Draugė J. Warner, gyven

dama mieste, daug veikė įvai
riose organizacijose. Bet da
bar, gyvendama toliau iš mies
to, jinai atlieka savo pareigas 
aukomis. Kelios dienos atgal

I MATEUŠAS SIMONAVIČIUS j
i GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti. 

426 SO. 5th STREET >•< BROOKLYN, N. Y.
į Blokas nuo Ilevves St. eleveiterio stoties. Tol. EVcrgreen 4-9508 •
i ___ ___  »

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

jinai irgi skambina telefonu ir 
sako: Drauge, jūs turėjote 
pikniką Lietuvos žmonių para
mai, o aš negalėjau dalyvauti. 
Todėl aš save nubausiu ant 
$10, kuriuos, jeigu greitai sių
si pinigus, už mane pridėk, o 
aš prie pirmos progos, atiduo
siu. (Jos dešimkė šiame siun
tinyje įskaityta ir atiduota), ši 
draugė, kuomet rinkome au
kas dėlei ambulanso, aukavo 
vieną kartą $50 ir 3 kartus po 
$10. Viena jos aukota dešim
kė galutinoj atskaitoj nebuvo 
paskelbta ir tik dabar, per
žiūrėję rekordus, suradome, 
jog ta dešimkė tapo per klai
dą priskaityta prie pikniko 
pelno. Už tokią nemalonią 
klaidą, iš mūsų pusės, draugės 
atsiprašome. Be to, ji prane
šė, jog jau baigia vėlei pri
rengti visą baksą drabužių. Ji, 
kaipo siuvėja, pati superka ir 
siuva mažiems vaikams drapa
nėles.

Tai, matote, padarę bent 
kokią peržvalgą, tuoj suran
dame, kad kurie draugai ar 
draugės nori pasidarbuoti, tai 
suranda laiko ir galimybių, ne
žiūrint, kokiose aplinkybėse 
jie gyvena. Tie draugai, kurie 
kartais vengia sugaišti valandą 
kitą nuo miego, kad nueiti į 
susirinkimą pasitarimams, tu
rėtų imti iš to pavyzdį.

Liet. Pag. Teik. 
Kom. Pirm., 
J. Žebrys.

HITLERININKU NUOSTOLIAI 
RYTINIAME FRONTE

Maskva. — Į vakarus nuo 
Gardino Raudonoji Armija 
suėmė 28-os vokiečių divizi
jos štabo galvų kartu su ki
tais naciais.

Į pietų vakarus ir pietus 
nuo Lvovo Sovietai paėmė 
nelaisvėn 2,500 vokiečių ir 
vengrų kareivių ir oficierių 
ir pagrobė 60 kanuolių.

Į vakarus nuo Pšemyslo 
raudonarmiečiai pagrobė 17 
vokiečių tankų ir tris mo
torines Ferdinand kanuoles 
(puslankius) ir suėmė daug 
priešų.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

WATERBURY, CONN.
Svarbus Pranešimas

Waterburio ir apylinkės ko
lonijų lietuviai žinokite, kad 
dienraščio Laisvės piknikas ne
betoli, įvyks rugpjūčio 13 die
ną. Pernai metais nebebuvo 
spaudos pikniko visos Con
necticut valstijos maštabu iš 
priežasties važiuotės suvaržy
mo dėl karo. O pirmiau visuo
met įvykdavo tokie piknikai 
Hartforde. Šiemet mes, water- 
buriečiai, nutarėme suruošti 
tokį didelį Laisvės pikniką, ži
noma, ir šiemet nėra galimy
bių pasisamdyti busų atvažia
vimui į pikniką, kaip pirmiau 
būdavo. Bet yra priemonių, 
kuriomis galima pasiekti Wa
terburi ir pikniko vietą. Iš pa
ties miesto labai lengva busu 
nuvažiuoti į Lakewood Parką.

Piknike turėsime kalbėtoju- 
mi R. Mizarą, Laisvės redak
torių, iš Brooklyn, N. Y. Jis 
mums pasakys prakalbą apie 
didžiuosius šių dienų įvykius ir 
nušvies karo ir Lietuvos išlais
vinimo reikalus. Taipgi pikni- 

I ke galėsime vienas su kitu pa
sikalbėti ir smagiai laiką pra
leisti.

Todėl kviečiame visus ir vi
sas piknike dalyvauti. Pakvies
kite į pikniką taipgi savo drau-' 
gus ir pažįstamus.

Nepamirškite pikniko die-i
1 W < 1 —— IMBI A)

LIETUVIŠKAS 1

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINI:) į

Didelis pasirinkimas visokių 1 
Vynų ir Degtines j

Kasdien Turime J
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ į

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn i
.—o—o —n —o —.♦> 

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRIIOIDAI 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. VILKAI ir MOTERYS

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS. 
—- Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS |2.

DR. ZIN S <isist-28
110 East 16th St., N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. - 2 P. M.GREEN STAR BAR & GRILL

LIETUVIŠKAS KABARETAS
Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti

c-L cL iJ- 7J. Jų.

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

T* T*

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

nos ir vietos. Įvyks rugpjūčio 
13 d., sekmadienį. Atvažiavę 
į Waterburj, imkite Lake wood 
busą ir važiuokite iki Chestnut 
Hill Road. Ten išlipę, eikite po 
dešinei, į kalnelį iki Lietuvių 
Parko. Vieta garsi ir visiems 
žinoma.

Komisija.

New Yorko Times kores
pondencija iš Ankaros, Tur
kijos sostinės, teigia, kad 
turkų valdžia, po sutrauky- 
mo ryšių su naciais, leisian
ti iš savo lėktuvų aikščių 
veikt talkininkų lakūnams 
prieš Vokietiją.

Philadelphia, Pa.
Vėl Galima Gauti

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

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

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČLl)
Parsamdo automobilius Ir ka
rietas veselijoin, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 

--------- ---
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ROCHESTER, N.Y
siūtus. Draugijų Komitetas 
persiųs j Centrą.

Nuotaika Piknike
Smagesnio ir aukščiau paki

lusio ūpo neteko matyti. Toas- 
tai ėjo visą vakarą už išlais
vintas vietas: už Vilnių, Gar
diną, Šimonis, Trakus, Merki
nę, Alytų, Uteną ir kitus. Iš
gerta toastas ir už dzūkų re- 
zortą Druskininkus ir dar ne
atvaduotą Kauną. G. Švedas 
išpildė savo pažadą, kurį buvo 
padaręs savaitė prieš pikniką, 
sakydamas: “Jeigu Vilnių pa
ims prieš pikniką, tai fundinu 
pusę bačkos alaus.” Pasak 
Švedo, tai fondas visiems pik- 
nikiečiams atsiėjo $11.50.

Turėjome svečių iš Chica- 
gos, Petro Malinausko seserį 
su vyru, dd. Kanapes. Iš 
Brooklyn© Kažinauskas. Sve
čiai F. Rimkaus iš Toronto,

dar tik vienas kliubas. Galima į ]<urįu pavardės neteko sužino- 
daleisti, kad ir kitos draugijos Lj 
prisidės prie šešto siuntinio 
Čia seka vardai.

Kvota Perviršyta Ant $115.01 
IŠ Pirmo Parengimo

Liepos 15 d. piknikas Lietu
vos žmonių paramai buvo pra
dėtas $100 auka nuo Antano 
Orlausko. Orlauskas, priduo
damas čekį sakė: “čia duodu 
šimtą, tai likusiems rocheste- 
riečiam liks tik 2 šimtai sukel
ti. Rengiausi būti piknike, bet 
biznio aplinkybės neleidžia.”

Žinia apie Orlausko stam
bią auką skleidėsi labai grei
tai. Piknikiečiai davė savo at
sakymus lygiu smarkumu, su 
dvidešimtimis, penkiolikomis, 
dešimtinėmis ir penkinėmis, 
taip, kad apie 10 vai. vak. ko
miteto pirminink. černauskui 
aiškinant pikniko tikslą ir 
svarbą jau buvo surinkta arti 
trijų šimtų dol. Iš surašo au
kotojų, skaitytojai matysite, 
jog iš draugijų yra aukavęs

rengė Rochesterio

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED-—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Aukotojų Vardai:
A. Orlauskas $100. 
Politiškas Kliubas $25. 
P. A. Balzariai $20.
A. L. Bekešai $15.
P. E. čereškai $11.
Po $10: R. Sherelis,

Černauskai, J. II. Stančikai,

Piniginės

w.

Pikniką
■ Pažangių Draugijų Komitetas 
■Lietuvos pagalbai.
! dovanos persiųsta į centrą Lie-
jtuvai Pagalbos Teikimo Komi- 
i te t u i.

Gedimino D-tė davė nemo- 
| kainai svetaine. Maistu ir dar
žovėm aukavo: L. Totorienė, 

G. Černauskienė ir Barauskas.
H. Mikitai, J. B. Markevičiai, Maistą paruošė dd. L. Totorie- 
J. L. Totoriai, J. A. Mockai, 
N. Švedienė.

LDS 167 kp. $6.
Po $5: M. Severinas, R. Ba

rauskas, W. A. Lekavičiai, 
A. Bartašius, G. J. Johnson, M. 
Vaidila, B. E. Duoba, C. J. Bo- 
nekatai, G. Savage, J. Barz- 
daitis, P. Bugailiškis. J. Dru-,su kaupu, 
scikis.

nė ir R. černauskienė. A. Le
kavičienė pagelbėjo prie mais
to vakare. C. Bonikat leido 
alų. P. Andrašunas pardavi
nėjo barčekius. R. Barauskas 
su A. Lekavičienė priimdinėjo 
ir užrašinėjo aukas.

Pinigais dovanas išpildėme 
, bet su panešiotais 

čeverykais ir po porą šmotų 
Po $4: J. A. Ivonaičiai, p.'muilo galima ir yra reikalas 

A. Malinauskai.
Po $3: B. McGuire, J. M. 

Žemaitis, J. Severinas, V. Bul- 
lienė.

Po $2: A. Duobienė, F. J. 
Konteniai, F. A. Maneliai, J. 
S. Palapiai, F. Baltakis, J. Zin- 
kus, F. Gricius, J. A. Labeikai, 
A. Galinaitienė, K. P. Ander
son, P. Kulis.

prisidėti. Tad komitetas prašo 
visų nešiotų gerų čeverykų ir 
tik tokių, kuriuos dar galima 
nešioti, nors porą šmotų mui
lo paaukokite ir atneškite Ge
dimino Svetainėn. O Draugi
jų Komitetas persiųs į centrą.

Jeigu būtų keno vardas pra
leistas arba klaidingai užrašy
ta, prašome pranešti ižd., R.

č.Po $1: A. Vilimaitienė, E. ' Barauskui.
Mietus, S. Trilikauskas, J. Suo
pis, C. Simaitis, J. Andruške-l

K. Vai-D’iai Francijojvičius, J. Motiejūnas, 
vada, M. Shurkienė, 
cienė, V. Greibienė.

M. Totoris 75c.
J. Poškus 50c.

Aukų surinkta
Pelno nuo pikniko

Liepos 31 d. Amerikos ka- 
sunaikino 

daugiau kaip 500 vokiečių 
trokų ir automobilių.

Viso

$371.25
$43.76

Nacių radijas sake, kad 
Sovietai pasiekė punktus už 
7 mylių nuo Rytines Prūsi
jos.

Pirkimas karo bono reiš
kia įteikimą į mūsų kario 

kuriuo jis

$415.01.
Greta pinigais, duota dova

nų : N. Baltakienė aukavo 5 
svarus cukraus, K. Vaivada rankas ginklo, 
pundelį ir G. Mikitas du gerus muš fašistinį užpuoliką

EAST HARTFORD, CONN

Rengia Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Kom., Hartfordo Skyrius.

Įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio 6 August
Pradžia 12 vai. dieną

ĮŽANGA 50c

D. M. ŠOLOMŠKAS

LIETUVIŲ PARKE
Light House Grove, Station 24, Glastonbury Bus

EAST HARTFORD, CONN.

KAtBĖS d. m. ŠOLOMSKAS
Iš Brooklyn, N. Y.

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS 
Bus Gardaus Gėrimo ir Skanaus Maisto

Visas Pelnas Bus Skiriamas Dėl Lietuvos žmonių, 
Nukentėjusių Nuo Karo.

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI KOMISIJA.

PAPRASTI DARBININKAI
Fabrikui 

GERA ALGA.
NUOLATINIS DARBAS.

WEBER ROTHSCHILD INC.
2021. — 40th St.

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

(183)

REIKIA VYRŲ

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

REIKALINGI
NAKTINIAI OFISŲ VALYTOJAI

Pastovūs Darbai
GEROS ALGOS

Patogi apylinkė
(32nd Si. ir 7th Avenue, skersai nuo

Pennsylvania Geležinkelio Stoties.)

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

Kreipkitės 9 A.M. iki 5 P.M.

MR. NOSKER 
ar MR. CAPPS

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

VYRAI IR MOTERYS
Mokiniai ir Patyrę

Taisimui
DĖVĖTŲ DRABUŽIŲ 

TAIPGI ABELNAM DARBUI.
GERA ALGA. 

NUOLATINIS DARBAS.
DADOUR & BELIKOFF

221 CANAL ST.
(184)

KREIKIA DARBININKŲ!!
Namų Frontui Paramai Veiksmų 

Visose Mūšių Frontuose.
Vyrai ir Moterys, reikalingi lengvam, šva

riam, linksniam darbui.
GERA ALGA IR AUTOMATIŠKI PAKĖLI
MAI DUODAMI. ALGOS NUSTATYMAS SU 
PAKĖLIMAIS, t ŽGIRTAS UNITED STATES 

WAR LABOR BOARDO.
METALO ŠVEITĖJAI 

VACUUM TŪBŲ IŠ V ALTO J AI 
MAŠINISTAI 
LAKUOTOJ AI

AI ORINIAI
STATĖJAI

STENOGRAI AI
Mandagūs Pasitarimai Patvarkomi Sulyg 

Jūsų Patogumo.
Jei jūs galite padėti sutrumpinti karų, kad 
ir minutei, dviem, trim, keturiom ar penkiom 
minutėm, mes išgelbėtume daug gyvybių!!!

IIANOVIA CHEMICAL & 
MANUFACTURIN’ G CO. 

ELECTRICAL DIVISION
233 New Jersey Railroad Avenue 

prie Chestnut St., 
NEWARK, N. J.

Penkios minutės atėjimui nuo Broad St.
Telefonas MITCHELL 2-7112 

PRISILAIKYKITE WMC TAISYKLIŲ

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kp., moterų skyriaus 
susirinkimas įvyks penktadienį, 4 d. 
rugpjūčio, Liet. Salėje, 315 Clinton 
St. Pradžia 7:30 v. v. Šis susirinki
mas bus svarbus, todėl visos daly
vaukite. (180-181)

Waite Up, Americans!
Wake up, Ameri

cans!
Make America's 

answer roar out 
over the world. 
Every citizen must 

back the United States Army 
and Navy to victory—back Um* 
with work and money. <

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newspaper.

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 ii’ trumpa jų atmintis. Mok
slininkų pripažinta, jog viršminėti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto — paira 
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.

LAVINTŲ TOOL IR DIE DARYTOJŲ 
PRIE STALŲ MAŠINISTŲ

PUSIAU LAVINTŲ 
PAKUOTŲJŲ 
IŠSIUNTEJŲ

SANDELYJE
PAGELBININKAI 

Stiprūs Jauni Vyrai 
Patyrimas Nereikalingas

NUOLATINIAI DARBAI. 
GERA ALGA 

Kreipkitės
MR. REESE

SEARS WAREHOUSE
30TH ST. & REVIEW AVE., 

LONG ISLAND CITY.
(182)

MERGINOS
PASTOVI TAIKOS METU PRAMONE 

VAKACIJA SU ALGA. 
PROGOS VIRŠLAIKIAM.

KEITH-CLARK
601 W. 50TH ST.

(182)

MERGINOS (18-35 METŲ)
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

ŠVIESUS, ŠVARUS KOSMETIKŲ 
FABRIKAS

40 VALANDŲ SAVAITE — $24 
PASTOVUS DARBAS

W. B. ASSOCIATES
22 E. 49TH ST., N.Y.C.

VYRAI IR MOTERYS
Geros Pradžiai Algos 

Viršlaikiai
Geros Darbo Sąlygos

AR JŪS JIEŠKOTE 
PASTOVAUS

POKARINIO DARBO?

PATYRUSI 
RANKOM SIUVĖJA 

Prie moteriškų ridikulių 
Laikas ir Pusė už viršlaikius.

Ixiba gera alga.

KRUGER-RESSNER
38 W. 32nd St. (15-tos lubos)

(182)

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

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

BIGELOW 8-2200

Prisilaikykite WMC Taisyklių.
(181)

REIKIA VYRŲ
Su ar be patyrimo

DIDELEI FOUNDREI
PUIKIAUSIA PROGA

Įstoti Į

POKARINIUS DARBUS!
Puikiausios Darbo Sąlygos! ,

VIRŠLAIKIAI!

NATIONAL METER DIVISION
4207 1st AVE., BROOKLYN

(BMT lokalu iki 36 ar 45 St. stoties)

(181)

BUFUOTOJAI
l’leitijimo Elektrinės Pajėgos Preso 

pagelbininkai.
MODERN CHROME FURNITURE CO.

21 Scholes Street, Brooklyn, N. Y.
185)

VYRAI—VYRAI
Bendras Fabriko Darbas
Patyrimas Nereikalingas

PROGA PAKILIMAMS 
IR VIRŠLAIKIAI

Geros Darbo Sąlygos. Užkandžiam Patogumai.

HENRY HEIDE, INC.
'313 Hudson St., kamp. Vandam (7th Ave. 

subve iki Houston ar 8th Ave. subve

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 
Pareiškimo.

(181)

TOOL — DIEMAKERS
io progressive dies. Su paliudijimu.
AUKŠČIAUSIOS ALGOS.

POKARINĖ PROGA 
SOUTH 8-5221 185)

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Būtinas darbas. Ixmgvas fabriko darbas.

DIENINIS ŠIFTAS $43.55 
NAKTINIS ŠIITAS $48.90 

Įskaitant Viršlaikius.
APMOKAMA VAKACIJA.

M. KIRCHBERGER & CO. 
1425—37th St. (5-tos lubos) 

BROOKLYN.

NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

(180)

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.

VYRAI
FABRIKO DARBAS

ir

Materialų Perkilnotojai
DIENINIS ŠIFTAS.

DAUG VIRŠLAIKIŲ.
Darbas arti jūsų namų šviesioje, 

oringoje dirbtuvėje.
Gera proga pakilimams.

CARPENTER 
CONTAINER CORP.

BUSH TERMINAL, BROOKLYN

147—41st St.
I darbų priėmimo ofisas atdaras prade
dant pirmadieniu, baigiant penktadieniu.

šeštadieniais 9 A.M. iki 1 P.M.

BŪTINŲ DARBŲ REIKIA PALIUO
SAVIMO PAREIŠKIMO

(180)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.
1381 Broadway,

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

PRISILAIKOMA WMC 
TAISYKLIŲ
JEI TAIP,

KREIPKITP.S

Hankin’s Container Corp
947 NEWARK AVE.

ELIZABETH, N. J.
ELIZABETH 3-6800

(186)

VYRAI
Taisymui Vieno Cylindcrio
Gesu Varomų Generatorių 
TIK DIENINIAI ŠIFTAI

BŪTINAS KARINIS DARBAS
Patyrimas nereikalingas, tačiau kreipkitės tik 

turintieji palinkimo prie mechanizmo. 
Reikia turėti paliuosavimų.

HOMELITE CORPORATION
25 Locust Ave., No. Arlington, N. J.

APVALYTOJAI
Banko būdinguose; dieniniai ar naktiniai šil
tai ; 40 valandų savaitė, su viršlaikių progo
mis ; gera pradžiai alga ; su pažymėjimais pa

kėlimai ; kreipkitės BANK, 2-ros lubos, 
52 Cedar St., (arti Wall), New York City.

(183)

PAPRASTI DARBININKAI
ATLIKIMUI ABELNO SANDELIO DARBO. 

NUOLAT 
8įc Į VALANDĄ.

TERMINAL WAREHOUSE 
96 PINE STREET, 

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

(181)

VYRAI
AUGŠČIAUSIOS ALGOS
ACETELYNE LYDYTOJAI

METALO SKARDOMS
DARBININKAI

IR PAGELBININKAI
DŽIANITORIAI IR APVALYTOJAI

Kreipkitės 
JAMES E. CURRAN

THE KELLEX CORP.
FT. OF DANFORTH AVE.. JERSEY CITY.

(182)
. .............. ■■■...... . ■ 4-----------------------------------

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas 

Dirbti Bonkų Dirbtuvėj, Woodsidėj 
GERA ALGA. 5 DIENŲ SAVAITE 

Retkarčiais Viršlaikiai.
JESSE JOSEPHS

50-04 QUEENS BLVD., 
WOODSIDE, L. I. Ml

(181)

MERGINOS & MOTERYS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$25—40 VALANDŲ 
Laikas ir Pusė už Viršlaikius

BAIGUSIOS HIGH SCHOOL

Dirbti Kaipo 
Pagalbininkės Laboratorijoj 

Kreipkitės
JAMES E. CURRAN

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

(184)

MOTERYS
Nuolatinis fabriko darbas prie vaikų 

Medvilnės apatinių drabužiukų.
ANGELA MFG. CO.

418 SUTTER AVE., BROOKLYN, N. Y.
(181)

MOTERIŠKU KEPURIŲ 
DARYTOJOS 
PATYRUSIOS

Tik tos, kurios pripratusios prie gražaus 
aixlirbimo.

JANET ROSE, INC. 
665 — 5TII AVE. 

N. Y. C.
(184)

OPERATORĖS
Patyrusios prie Singer Siuvamųjų Mašinų.

KARINIS DARBAS
Vienas iš seniausių karinių fabrikų 

New Yorke.
POPULAR MFG. CO.

151 West 26th St.

MOTERYS
VALYMUI OFISŲ 

Vakarais.
$18 Į SAVAITĘ.

Matykite Sujierintendent

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

(180)

UNITED AIR LINES
TURI KELETĄ VIETŲ 

ORLAIVIŲ VALYTOJAI 
IR

BENDRAIAPVALYTOJAI
PATYRIMO NEREIKALAUJAMA '

LA GUARDIA FIELD
65c J VALANDA PRADŽIAI

48 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIAI DARBAI 

PAKILIMŲ PROGOS 
NEMOKAMAI POMIRTINE APDRAUDA 
IR KITOS DARBININKAM PAGELBOS

UNITED AIR LINES
80 East 4 2nd St. (4-tos Lubos) 

ARBA HANGAR NO. 2

LA GUARDIA FIELD
(180)

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.
(1’82)

VIRĖJOS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS 
KARINIS DARBAS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Bendras Fabriko Darbas; proga pakilimams 
ir bonai. Viršlaikiai. Geros Darbo Sglygos. 

Užkandžiam Patogumai. 

HENRY HEIDE, INC.
313 Hudson St., kamp. Vandam (7th Ave. 

subve iki Houston ar 8th Ave. subvo
iki Spring)

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

(184)

STALŲ PATARNAUTOJOS
Rinktiniam Adirondack Vasarnamyje 

GERA ALGA IR TIPAI.
Duodama Uniformos.

W. J. HAMMOND
» 120 GREENWICH ST.

(Room 503), N. Y. C.
BARCLAY 7-0251.

(180)

FINISHERS
PATYRUSIOS PRIE SUKNELIŲ 

DARBO
Tik tos, kurios pripratusios prie gražaus 

apdirbimo.
JANET ROSE, INC.

665 —• 5TH AVE.
N. Y. C.

(184)

ELEVEITERIŲ OPERATORĖS
GEROS ALGOS 

Kreipkitės j Timekeeper

HOTEL BARBIZON
FOR WOMEN

140 EAST 63RD STREET
(180)

PASIUNTIMAM MERGINOS
GEROS ALGOS 

Kreipkitės j Timekeeper

HOTEL BARBIZON
FOR WOMEN

140 EAST 63RD STREET
(180)

PIRKITE KARO BONUS!

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 VISA DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(X)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS 
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.
1381 Broadway, 

(arti 38th St.), N. Y.
(X)

OFISŲ VALYTOJOS
Daliai laiko, 7 p. m.—vidunakčiuose; Šešta
dieniais 2—7 p.m. ar šešias dienas 3 a.m.— 
8 a. m. Pilnam laikui. 12 vidunakčio iki

7 a. m. Kreipkitės BANK, 2-ros lubos.
52 Cedar St., (arti Wall), New York City.

(184)

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

(182)



Laisve—Liberty, Lithuanian Dailyšeštas Puslapis

Šun-Žmogaus Draugas

Trečiadienis, Rugpj. 2, 1944

ni(« Lietuviškame Williamsburge

Motina Prašė Atleisti 
Buvusiai Jos Kūdikio 

Pagrobėjai

Jūsų Geriausia Dovana Karui 
Laimėti ir Kariškiams

Yra daug ir gražių daiktų 
kariškių dovanoms. Kai kurios 
yra naudingos, o kitos tik ap
sunkinimui žmonių, turinčių vi
są savo mantą nešiotis iš vie
tos vieton ant savo pečių.

Tačiau yra viena dovana, 
stačiai stebuklinga dovana, 
kuri gali išgelbėti kariškio gy- 

ir išsaugoti

Sugrįžusiai iš ligoninės po 
operacijos Mrs. Anne Goggin 
pereitą penktadienį pirmu 
kartu buvo leista pamatyti jos 
6 mėnesių dukrytę Barbarą 
Ann. Tai tą pačią, kuri prieš 
porą savaičių buvo iš vaikų 
prieglaudos nakčia išvogta be
vaikės moters, Mrs. Joan vastį ir išsaugoti jo šeimos 
Schlutter. j džiaugsmą ir laimę. Tąja dova-

Gailiai spausdama prie sa-lna yra puskvortė jūsų kraujo, 
vęs pasiilgtą, laimingai jai grą-. duoto Raudonajam Kryžiui, 
žintą kūdikį, Mrs. Goggin iš
reiškė tik pasigailėjimą buvu
siai jos kūdikio pagrobėjai. Ji 
sakė, džiaugtųsi, jeigu Mrs. 1 
Schlutter nebūtų bausta. Netu-j 
rėjimas laimės būti motina, sa
kė Mrs. Goggin, jau savaime ■ stokavo 
yra skaudi gyvenimo žaizda.

Liepos Mėnuo Buvęs 
Nenormalus

Jūs niekad nedovanotumėt 
sau, jeigu jums būtų pranešta, 
kad jūsų draugas, o gal dar 
artimesnis, gal brolis ar sūnus 
po sužeidimo karo fronte tu
rėjo numirti tik dėl to, kad 

puskvortės kraujo.
Į Tos dovanos, kurią jūs be 
l skausmo ir be kokio nors sau 
nuostolio galėjote kariškiui su
teikti, jeigu esate sveikas, su- 

i augęs, ne per senas.
Kraujo duoti gali kožnas 

i sveikas žmogus nuo 18 iki 60 
Jaunesnis 21 metų turi 

Pirm ėmi- 
išklausi- 
teisingus 
ar iš jū- 
imti be

ne kas kitas, metų.
pranašas oro gauti tėvų leidimą. 

Abelnai paėmus, ni0 kraujo ekspertai 
šį liepos mėnesi nėja ir pagal jūsų

kaip pranašų
klausimais.
temperatūra
buvo po 77 laipsnius. Ncn ma-į atsakymus sprendžia, 
liškai liepos
kė jis, išeidavo tik po 73 laips- skriaudos jums. Prie to, paėmę 
nius.

Oro pranašas dadėjo, jog ir
pradžiai rugpjūčio nesitikėki
me permainos.

temperatūrai, r,a- sll galima kraujo

Nuteisė Prieplaukos 
Rūkorių

Manuel Fano, 58 metų, nu-| 
teistas pasimokėti $50 už rūky-| 
mą Clyde Mallory Lines prie
plaukos raštinėj, kur rūkymas! 
yra uždrausta. Fano 
esąs prieplaukos vedėjo 
bininku. Gyvena 211 
Rd., Brooklyne.

lašą kraujo ištiria jo tinkamu
mą.

Mrs. William W. Lasker, 
i Jr., maloni Brooklyno Raud. 
j Kryžiaus kraujo priėmimo 
centro vedėja, sakox jog yra 
labai pasiryžusių žmonių. Jų 
kraują atradus neimtinu, sun
ku būna jiems pasakyti, juos j 
įtikinti, kad jie geriau galėtų | 
patarnauti karo laimėjimui ki
tu kuo, ne krauju. Jie labai 
nori atlikti savo patrijotinę 
prievolę krauju, pagelbėti 
krauju praliej visiems savosakėsi

pagel-’ kraują už žmonijos išlaisvini-!
Argyle) j ‘ ......................

Pražydęs Prieš Mirtį

ma nuo fašistiško barbarizmo. -
Tie žmonės, sako Jinai, būna i 
labai nusiminę, kada dė 
pačių silpnos sveikatos 
kraujo atsisako imti.

Seserys Graco ir Helen 
rey, kraujo davėjų 
torės Raudonojo

.IV

.iv

Co- 
mobiliza- 
Kryžiaus 

centrui,

Brooklyne Prospect Parke 
dabar žydi medelis, vadinamas 
Century plant. Jis pražydęs ' Brooklyno Skyriaus 
pirmu kartu per 25 metus ir sako, kad taip pat yra patrijo- 
šie 
nes 
kas

žiedai būsią paskutiniai, tiškų žmonių, kurie kraujo da- 
jiems nubyrėjus ir medų- vimo prievoles nėra atlikę vien 
nudžiūsiąs. i dėl to, jog jie bijosi paties

Adelė ir Pranas Pakalnis-' 
kiai pereitą savaitę turėjo iš' 
darbaviečių atostogas. Jiedu ir 
jaunametė jų dukrelė France-' 
ne dalį savaitės ilsėjosi Rocky ! 
Point, L. I. Francene rašo, jog 
ten viskas labai puiku, tik ap
gailestauja, kad jos pusbroliu-j vanotas jai gražmenis, 
ko, apie 2 metų Petruko Za 
blacko ten nesiranda.

Vaikas Išmainė Tetos 
Gražmenis

Aną dieną į LaGuardia sto

kraujo paėmimo akto, tarsi ko
kios aršiausios operacijos. Dėl 
rankų drebėjimo negali net 
pasirašyti. Bet po atlikimo pir
mą kartą, smagiai ateina se
kamam daviniui ir patys juo
kiasi iš savo buvusios baimės.

Kai kurie iš užsiregistravu
sių, sako Miss Corey, dėl tos 
baimės nebeateina savo pirmo 
pažado išpildyti. Ir darbuoto
jams būna labai liūdna maty
ti dėžutes tuščiomis pasilie
kant. Liūdna žinant, kad tos 
dienos kvota neišpildyta ir kur 
nors, kuriam nors jaunam vy
rui prisieis ilgai merdėti arba 
ir numirti dėl to, kad mes ne- 
atsiuntėm pakankamai kraujo.

Mr. Roy Popkin, jaunas vi
suomenei informacijų teikimo 
direktorius, sako, jog miesto 
darbininkai daugiausiai atsižy
mėję, kaipo organizuotos dar-, 
bo žmonių grupės. Pirmą vie-! 
tą užima švaros Departmento i 
darbininkai, paskiau policija,; 
gaisragesiai ir įvairių raštinių 
tarnautojai, 
davėjų skaičiuje 
moterys.

Kraujo priėmimo centro ve-1 
dėjos pasakojo, jog tankiai at-J 
eina jau nebe visai jaunos mo-1 
terys, motinos kelių tarnyboje) 
esančių kariškių. Atidavusios | J°s’ 
kraujo, jos išeina tarsi pajau- S1OS 
nėjusios, linksmesnės, nes ži
no, kad jų kraujas padės iš
gelbėti keno nors sūnaus gy-i 
vastį. Kad jų pavyzdį paseksi 
kiti ir kad tuo būdu bus gau-. 
ta kraujo tiek, jog nei vienam 
nereikės mirti dėl stokos krau- į 
jo plazmos. Kad kiekvienas! 
sužeistas karys, kuriam tik; 
kraujo davinys gali pagelbėti, 
bus sugrąžintas į sveikatą ir 
pas saviškius.

Toji garbinga gyvasties gel
bėjimo stotis randasi 57 Wil
loughby Street, Brooklyne. Už
siregistruokite joje kraujo da
vė j u. V a 1 an d os y ra :

Pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 9:30 ryto iki 7:3() vaka
ro.

Ketvirtadieniais nuo 11:30 
ryto iki 7 :30 vakaro.

šeštadieniais nuo 9:30 ryto 
iki 5 po piet.

Demonstracija Proles 
tui prieš Žudytojus 

Žydų Vengrijoj

Karštas sekmadienis. Rodo
si, tokią dieną kiekvienas turė
tų būti kur nors pajūryje ar 
parke, bot taip nėra. Lietuviš
kos įstaigos pilnos žmonių ir, 
žinoma, daugiausiai lietuvių.

Apie ką jie daugiausiai kal-

Jewish Kon-

Liepos 31-mos popietį, tuo
jau po darbo, sušaukta de
monstracija Madison Square 
Parke protestui prieš žudymą 
žydų Vengrijoj. Demonstraciją 
šaukė American
ferencija, kurioj atstovaujama 
63 žymios žydų organizacijos, 
įskaitant žydų Liaudies Komi
tetą ir žydų Brolišką Ordeną 
(buvusį 1WO).

Demoinstracijoj dalyvavo 
apie 50,000 publikos.

—Ar Kaunas iš tikrųjų iš
laisvintas? — tai pirmutinė te
ma. — Skaičiau Laisvėje, kad 
vokiečiai pabėgę iš Kauno. 
Bolševikai jiems, matyt, užlie
jo ugnies už kalnieriaus. . .

—Aš per radijo girdėjau, — 
sako kitas.
anglis k ame p o i p e r y j e.

Pasirodo, kad toji 
buvo per ankstyva.

—Jeigu vakar raudonarmie
čiai Kauno dar neišlaisvino, tai 
šiandien ar rytoj išlaisvins. Nė
ra didelio strioko... Tiems 
niekšams visvien neteks ilgai 
Lietuvoje šeimininkauti. . .

Taip tai žmonės kalba mūsų 
Williamsburge.

Albertas, taipgi paimtas į Dė
dės Šamo kariuomenę, vos su
kakus 18-kai metų.

—Kaip gi jaučiatės, turėda
mi du sūnus ginkluotose mūsų 
krašto pajėgose? — klausiu 
Simonavičiaus.

—Taip, kaip ir kiekvienas 
tėvas — atsako jis.

Draugė Simonavičienė palin
gavo galva ir tarė:

—Al bertu k as tok is
nas
raštyje apie
ar kitą lietuvį kareivį, — ap-!

draugiški, — sako Ignas. — 
Smagu su jais pasikalbėti.

—Jiedu dzūkai, — aš sa
kau, tai turi būti draugiški.

—J e, — sako jis, — dabar, 
kai dzūkai atgavo Vilnių, — 
tai jie labai mandrūs.

Pas Stasį Misiūną praeitą 
sekmadienį buvo graži pare. 
Turėjo jis ten daug svečių ir 
visi gražiai linksminosi.

jau-|
. . Kai aš paskaitau laik-1 

žuvusį fronte tą!

— Taipgi mačiau t siverkiu.
Beje, M. Simonavičius ren-) 

žinia” ginsi išvykti atostogoms į Con-;
i neetieut valstiją. Su juo va-1 
žinos Vincas Lazauskas, geras 
laisvietis. Tai bus rugpjūčio 7

Vagilės Kariškių Žmo
nos Ligoninėje

Dvi jaunas moteris, neseniai 
pagautas apvaginėjant .kaimy
nų apartmentus, policija pa
siuntė į Bellevue ligoninę išty
rimui jų protinės sveikatos 

I pirm teismo.
Vyrams išėjus kariuomenėn, 

I moterys bandė gyventi gana 
aukštų rendų sekcijoj, Sunny- 

Pavieniu kraujo |sidčj- Ten J08 matč ir daug’ už 
vi><;i-mZU/Tci ius labiau pasiturinčių moterų 

į dėvint gražiais, brangiais dra- 
ibužiais, jų vaikus turint visę- 
, kiaušių žaislų. Jos norėjusios j rai, 
Ito paties, bet joms, kariškiui 
) žmonoms, nebuvo tam išteklių.) 

sakoma, dėl to pradėju-) 
apvaginėti kaimynus.

Jau po jų arešto buvo gau-1 
i ta žinios, kad vienos vyras, 5; 
‘metu dukrelės tėvas, parašiūtis- ‘ 
i tas, buvo užmuštas Normandi-; 
'joj. O kitos moters vyras, leite-) 
)nantas mūsų laivyne, dingęs be 
žinios. Ji laukiasi kūdikio.

Dainininkė Ella Logan, da
bar esanti Roxy Teatre, ne už 
ilgo iškeliaus antram maršru
tui po Europos karo frontus ir 
jau esanti užsiregistravus dar 
vienam, į Pacifiko sritį.

Vien Gerais Norais 
Neišgelbėsi

i 
K

Net ir karščiausiame ore, 
lietuviškasis Williamsburgas 
juda, kruta, žmonės politikuo
ja, pasiginčina ir džiaugiasi ži
niomis, — Raudonosios Armi
jos pergalėmis.

Pakeleivis.

tauja lietuviškame Waterbury-! 
j e ir Milford e

Maloni Ona Zaidienė grįžo 
iš atostogvi — buvo Rumford, 
Me., pas savo gimines. Ji ten 
buvo su sūnum ir marčia.

—Kaip patiko Meine šta
tas? — klausiu.

—Oras ten vėsesnis, — at
sako. — Naktys net per vė
sios. žmonės geri, draugiški. 
Rumfordiečiai baigia atstatyti 
savo salę, kuri buvo apdegu
si. . . Tačiau, žinote, visur ge- 

bet Brooklyne geriau
sia . . .

1--------
Mateušo Simonavičiaus sū

nus Jonas, coast guard’e, 
tvos klases inžinierius, jau tre
ti metai tarnauja Dėdei Ša
mui. Jis čia pabuvojo apie pus
antro mėnesio, dabar išvyko į 
Mississippi valstiją. Puikus 
vyras tasai Jonas.

Simanavičių antrasis sūnus,

an-

Dr. A. Petriką buvo išvykęs 
dviem savaitėm atostogų. Grį
žo praeitą sekmadienį ir vėl 
p r i i m d i n ė j a p a c i j e n t u s.

O Ignas Daužickas (Dugan) 
su Juozu šapolu grįžo iš ato
stogų — praleido savaitę pas 
Blo.mehus, Catskill, N. Y.

Blozneliai

Negarbinga Pirmenybė
John Safranek, 18 metų, ofi

cialiai įkaitintas pasmaugėju
Į savo motinos.

Teismo viršininkai sako, kad 
j Safranek esąs pirmasis moti
nos žudeika New Y'orko apskri
tyje per virš šimtą metų veda
muose apskričio teismų 
duose.

už parduodamą 
automobilių 47 

Kainų

rekor-

iš var- 
asme-i žytinių

I nys pasiūlė Kainų Adminis
tracijos nustatytą kainą, trauk
ta liosai, kuriam mašiną par- 

geri žmonės, duoti.

=A 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. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

VALANDOS:

NEDALINAMA ATSAKOMYBE

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-6864

STANLEY MISIŪNAS
SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR
FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti J mūsų

48 GOLD ST.
BROOKLYN, N. Y. 

Telefonas CU-6-8629

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

$50.00

♦3750 $20.00

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

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

Tel. GLenmore S-6191

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

> LIETUVIŠKAS KABARETAS

PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST

Prie R.K.O. Republic Teatro

, Devynių metų berniukui Ro
bert Cartawich įkritus Harlem 
upėn, John Ring, nors nemo
kėdamas plaukti, šoko gelbė
ti. Bet jam nespėjus vaiko pa
siekti, jis paskendo. O Ring 
vos vos pats išsikasė iš upės. 
Vaiko kūną vėliau policija iš
traukė iš upės.

Tos nelaimės dėlei norisi 
priminti, jog miestavuose plau
kiojimo prūduose duoda plau
kimo pamokas veltui. Tai sma
gi, sveika mankšta. O kai ka
da mokėjimas plaukti gali iš
gelbėti brangią gyvastį.

F. W. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

PASILINKSMINKITE 
Central Brooklyne 

pas

ANDRIŲ A. PURICKĮ

Jaunuolei Virginijai Fusi 
pasidėjus ant stalo vaikino do- 

rnažy- 
čiui, 6 meti) amžiaus pnsbro-

| liukui jos pasidabojo. Pasiė- 
. męs nuo stalo ir išsinešęs gat
vėn. Deimantinį žiedą ir laik- 

) rodėlį jis parodęs tūlai prava
žiuojančiai su kūdikiu mergai- 

pasigirdamas 
gražumu savo turto. Moteriškė 
pasakius, jog jinai turinti dar 
gražesnį žiedą ir apyrankį. 
Vaikui iš tikro anie atrodę 
gražiau ir jis išmainęs.

Kada nuvargęs žaidžiant su 
kitais vaikais berniukas sugrį
žo namo, 402 Columbia St., 
Brooklyne, jo jauna teta jau 
buvo ašarose, o kiti namiškiai 
rūpestyje. Vaikas išdidžiai at
pasakojo apie savo prekybą 
gražumynais. Prie to, jis ma
nė, kad mainikautoja su juo 
gražumynais irgi buvo graži, 
bet tai ir viskas, ką jis galėjo 
apie ją pasakyti. Gi jo tetos 
gražumynai buvę kainavę 
$339.65, o vaiko parsineštieji 
įkainuoti apie 10 centų ar kvo- 
teris.

tį perskridintas iš karo fronto tei ar mamytei,
šuo, priklausęs Įeit, pulkinin
kui Solomon T. Willis, šuo bū
davęs jo talkininku visose 
bombavimo misijose. Pagaliau, 
Willis mirė 51-moj misijoj ant 
Marshall Salų. Jam mirus, šuo 
tapęs labai liūdnu, nesidomin
čiu nieku, nepripratinamu tar
nauti kitiems, tad šunį parga
beno Willis’o našlei.

BETTE DAVIS
Naujoj dramatiškoj Warner Bro». 

judžių sensacijoj

“MR. SKEFFINGTON”
su CLAUDE RAINS * WALTER ABEĘ 

GEORGE COULOURIS
ir kitais Žymiais vaidintojais.

HOLLYWOOD ,",X'™AY

DABAR RODOMA
FREDERIC MARCH ir ALEXIS SMITH

“THE ADVENTURES
OF MARK TWAIN”.

Visi Šio laikraščio skaitytojai yra kviečia
mi pamatyti šj sujaudinanti judj.

SCENOJE: VINCENT LOPEZ ir ir 
Orkestrą ir DUPREE ir CHARLO 

šokikų Pora.

STRAND

Jo

Edwin Goldman ir jo benas 
dar 8 kartus koncertuos mies
to parkuose šį sezoną. Pasku
tinis Brooklyne bus Prospect 
Parke rugpjūčio 12-tą, o pas
kutinis New Yorke — Central 
Parke, 13-tą.

MIiyillllIIIIIWmI .IIIH.

GERAS ALUS 
IR 

VALGIAI Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 3 
d. rugpjūčio, 8 v. v. Buzelio salėje, 
malonėkite dalyvauti, nes yra labai 
svarbių dalykų aptarti. — Valdyba.

(180-181)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 kambarių, švie

sus, moderniškai įrengtas apartmen- 
tas, su maudynėmis ir karštu van
deniu. Renda $16. Kreipkitės: 184 
Lynch St., arti Broadway, Brooklyn, 
N. Y. 178-180)

REIKALAVIMAI
Reikalinga 3-jų presorių ir vieno 

kriaučiaus pamušalų daryti (Lining 
Baster). Kreipkitės pas:

S. KARVELIS,
45 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

EV. 7-2494.
(181)

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 jantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342

DOtl’

OODDlSS

I495O 14950

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.




