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KRISLAI
Augustinas Gricius Vilniuje.
Gerai, Kad Ne Taip Buvo!

Jų laukia Katastrofa.

Rašo R. MIZARA

Tarp pirmųjų Lietuvos ra
šytojų, grįžusiųjų j atvaduo
tąjį Vilnių, randame ir Augus-
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LAISVĖS ANTRAĮekphoieI sT»g1eMEE«5TKEET Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Rugpjūčio-Aug. 4, 1944 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVLA. Gricius, kaip ir dr. Do-1 
mas Cesevičius, pasak Ameri
kos tautininku spaudos, buvęs 
“išvežtas į Sibirą pražūčiai.”

Kada paskui Gricius pradė
jo rašyti į tarybinę spaudą 
straipsnius, tai tūli Amerikos1 
lietuviu tautininkai skelbė,' 
būk Gricius rašąs dėl to, kad ; 
“Stalinas laikąs prie jo galvos- 
revolverį atstatęs. . .”

Kaip greit, tačiau, Vilnius 
tapo atvaduotas, taip greit “į 
Sibirą išvežtasis
drauge su kitais Lietuvos ra
šytojais, grįžo Vilniun, kur, be 
abejo, jis prisidės prie sugriau
to krašto atstatymo.

Gricius,

JANKIAI PAĖMĖ RENNES!
AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ

BRITTANY SOSTINE

Verta ir to nepamiršti: 1941 
m. tūli lietuviški politikieriai 
Chicagoje važiavo į Washing
tuna prašyti Roosevelto, kad 
jis padėtų “į Sibirą išvežtie
siems” grįžti į Hitlerio oku
puotą Lietuvą.

Jeigu kas nors tuomet tų 
politikierių būtų paklausęs ir 
grąžinęs juos į Hitlerio oku- šiaurvakariniame Brittany 
puotąją Lietuvą, tai šiandien 
Gricius ir daugelis kitų, vei- grest0 uostamiestis, 
kiaušiai, būtų nugalabinti, pa
našiai, kaip Andrius Bulota 
skulptorius Grybas, 
Montvila, V. Knyva
Kuzma, prof. Tumėnas ir tūks
tančiai kitų lietuvių tautos pa
tui jotų.

R

Washington, rugp. 3. —1 Amerikos kariai linkui 
Jungtinių Valstijų karo se- Rennes įvarė 35 mylių gilu- 
kretorius Stimson pranešė, mo ir 30 mylių pločio kylį į 
kad amerikiečiai vakarinia- vokiečių liniją. Dabar ame- 
me Francijos fronte užėmė rikiečiai veržiasi perkirst 
Rennes miestą, Brittany j liekamąjį geležinkelį na- 
pussalio sostamiestį, kelių ciams bėgti iš Brittany pus- 
geležinkelių ir kelių plentų salio, 
mazgą. Nuo Rennes ameri
kiečiams telieka 62 mylios 
iki St. Nazaire uosto. <

Brittany fronte jankiai 
q i per dvi dienas numaršavo 

iki 45 mylių pirmyn ir pa-
n!pussalio kampe yra didis ėmė eilę strateginių mieste

liui; suėmė daug nacių.

poetas NACIAI, SAKOMA, APLEIDŽIA SUOMIJĄ; 
SUOMIAI PRAŠYSIĄ SOVIETŲ TAIKOS

Man rodosi, 1
Lietuvos vyriausybė šiandien 
siekdamasi juo greičiau atkur
ti vokiečių sugriautąjį kraštą, 
ragins, prašys kiekvieną žmo
gų stoti darban.

Stockholm. — Neoficia- 
““, ,. _ liai pranešama, kad naciai
kad tarybinės ]aįvaįs Rraustą savo karino- cirko e ,

. / menę iš Suomijos į Estiją.
(Bet Sovietai jau yra nu

kirtę susisiekimus sausuma 
nacių armijai Estijoje ir ry-

"Ryti vietą, kai buvo užtik- 
! rinta, kad Sovietai priims 
Suomijos prašymą dėlei ka
ro paliaubų. Sovietų vy
riausybė užtikrino Suomijai 
nepriklausomybę, kaip rašo 
Associated Press.

Premjeras Churchillas Sako: 
Sovietai Bent Keliais Metais 
Pagreitino Karo Laimėjimą

SOVIETŲ ARTILERIJA
BOMBARDUOJA PRŪSUS

Ji, vyriausybė, nekreips dė-!^neJe Latvijoje su I rusija. 
mesiu, koks tas žmogus buvo I 
prieš karą: tautininkas, krik-! 
demas, liaudininkas, socijalis-Į Kalbama, kad feldmarša
las ar komunistas, — jei tikilas Mannerheimas tik tada 
jis nieku dideliu prieš savo sutiko užimt pasitraukusio 
kraštą nėra nusižengęs, jo ko
operacija bus mielai sutikta.

Gandai Apie Taiką

Suomijos prezidento Risto

Pro-naciškas švedų laik
raštis Aftonbladet skelbė, 
kad, girdi, jau praeitą sa
vaitę įvykę pradiniai pasi
kalbėjimai Stockholme tarp 
Sovietų ir Suomijos atstovų.

Visokį pliatkai, leidžiami 
Amerikos lietuviuose apie ka
žin kokius tai “šaudymus,” — 
skleidžiami tiksliai sąmoningų 
mūsų tautos priešų.

žmones, ypa- 
Armiją, taip 
vokiečius Ry-

Rašytojas Uja Erenburgas 
aną dieną per Maskvos radi
ją aiškino, kas verčia tarybi
niu respublikų 
čiai Raudonąją 
smarkiai pliekti 
tų Fronte.

Vyriausias varyklis yra tas: 
tarybinės tautos nori, kad ši 
ketvirtoji karo vasarą būtų pa
skutinė, — kad nereikėtų 
jiems kariauti ketvirtąją žie
mą.

Raudonarmiečiai trokšta kuo 
veikiausiai pasiekti Berlyną ir 
tuomi baigti “karo biznį.” Jie 
trokšta juo greičiau grįžti į ra
mų, kūrybišką gyvenimą, į su
griautų kraštų atstatymo dar-j 
bą.

Viskas rodo, kad Raudono
sios Armijos prasiveržimas į 
Rygos Įlankos pakraštį, lemia 
naciams naują katastrofą Pa-Į 
baltijyj. Neatrodo, kad atsiras-! 

išgelbėtų tas nacių divizijas, 
kurios yra šiaurrytinėje Latvi
joje ir Estijoje.

Liūdo Giros žodžiais:

Kirsim fašistus, kaip dilges 
Kertam tarpežy.
Laukia laisvės pasiilgus 
Mūs šalis graži!
Jau galybė priešų svyra, 
Greit visai sugrius!
Turim juos išnaikint, vyrai, 
Su šaknim visus!

Per Klaidą Užmuštas Nuostoliai, Kurią Aug
Amerikos Generolas 

Francijos Fronte
lam Padarė Naciu Ro 

botai-Bomberiai
Washington. — Bebom- 

barduojant Amerikos lakū
nams vokiečių liniją Fran
ci j o j, viena bomba nukrito 
taip arti amerikiečių gene
rolo L. J. McNair, kad jis 
tapo užmuštas.

VILNIUJE PRADEDA DIRBTI 
ATSTEIGTI FABRIKAI

Maskva. — Sovietų spau
da pranešė, kad Vilniuje 
jau dirba pataisytas čevery- 

i kų-batų fabrikas.
Raudonoji žvaigždė rašo, 

jog vokiečiai dalinai sunai
kino čeverykų dirbimo ma
šinas, bet fabriko darbinin
kai pasitaisė jas ir darbas 
vėl eina. Taisoma odų fab- 
rikas.

; Vilnius buvo atvaduotas 
tų koks nors stebuklas, kuris|nuo vokiečių liepos 13 d.

Yra spėjimų, kad po to, kai 
Turkija nutraukė diplomati-

London.— Anglijos prem
jeras Churchillas pranešė 
seimui rugp. 2 d., jog auto
matiniai vokiečių bombane- 
šiai - robotai padarė ang
lams sekamų nuostolių, dau
giausiai Londone ir apylin-

5,340 robotų, kitaip vadi
namų lekiančiųjų bombų, 
užmušė Anglijoj 4,735 žmo
nes, sunkiai sužeidė 14,000 
asmenų; visai sunaikino 17,- 
000 namų ir sužalojo dau
giau kaip 800,000 kitų na
mų.

600,000 namų, tačiau, jau 
tiek pataisyti, kad juose vėl 
galima gyventi.

Klysta naciai, jeigu jie 
tikisi tomis automatinių 
bombanešių baisenybėmis 
palaužt anglų dvasią ar pa
kreipi karą savo naudai. Už 
to pabūklo aklą naudojimą

London. — Raportuoda
mas seimui, anglų ministe
ris pirmininkas Churchillas, 
tarp kitko, pareiškė:

“Visuose karo frontuose 
ištisame pasaulyje dabar y- 
ra bloškiamos atgal vokie
čių ir japonų armijos. Di
džiosios Santarvės (talki
ninkų) viršenybė ore, ant 
žemės, jūrose ir po jūromis 
vis auga.

“Washingtone 1942 m. 
sausyje buvo nustatyta, jog 
Vokietija yra svarbiausias 
priešas... Ir man vis labiau 
patinka jausti, kad laikotar
pis nuo Hitlerio sumušimo 
iki Japonijos sumušimo bus 
trumpesnis, gal daug trum
pesnis, negu aš pirmiau ma
nydavau.”

Teherano Konferencijos 
Prižadas Vykdomas

Churchillas pranešė, kad 
Teherano konferencijoj bu
vo pasižadėta maršalui Sta
linui, jog anglai - amerikie
čiai pabaigoj gegužės ar 
pradžioj birželio mėnesio 
darys įsiveržimą antruoju 
frontu į vakarų Europą. 
'' “O Stalinas, iš savo pu- 

/sės, pasižadėjo, kad visos 
rusų armijos bus permestos 
į visuotiną mūšį rytuose, ir 
jos iš tikrųjų yra permes
tos į tokį mūšį,” pastebėjo 
premjeras Churchillas.

Čia jis nurodė įsiveržimo 
sunkenybes ir sekusius ame
rikiečių ir anglų laimėjimus 
šiaurinėje Francijoje.
RAUDON. ARMIJA AT

LIKO DIDŽIAUSIĄ
KOVOS DARBĄ 

“Aš turiu pasakyti, 
Rusijos armija atliko di
džiausią darbą, išplėšdama 
vidurius vokiečių armijai. 
Ore ir jūrose mes galime 
atsilaikyti, bet visame pa
saulyje nebūtų buvę galima 
sudaryt greičiau kaip dar 
per kelis metus tokią jėgą, 
kuri būtų galėjus taip lam
dyti ir daužyti vokiečių ar
miją, taip baisiai ją žudyti 
ir triuškinti, kaip kad Rusų 
hitlerininkai tik juo skau
džiau bus nubausti, pareiš
kė Churchillas.

Sovietų armijos lamdė, dau
žė, žudė ir triuškino vokie
čius,” sake premjeras Chur
chillas:

SVEIKINA STALINĄ
“Aš sveikinu maršalą Sta

liną, tą didįjį savo krašto 
čampijoną, ir aš esu giliai 
įsitikinęs, jog mūsų 20-meti- 
nė sutartis su Rusija bus 
vienas iš pastoviausių ir pa
tvariausių žingsnių palaiky
ti Europoje taikai ir tvar
kai ir pažangai.”

Churchillas Ragino
Mikolaičiką Skrist 

Pasitart su Stalinu

tam 
tuo

jog

London. —Kalbėdamas 
seime, Anglijos premjeras 
Churchillas sakė, kad jis ir 
užsieninis anglų ministeris 
Edenas paveikė londoniškės 
lenkų valdžios premjerą Mi
kolaičiką skrist Maskvon 
pasitart su Stalinu.

Churchillas pirminė, jog 
ir prez. Rooseveltas 
pritarė. Ryšium su 
Churchillas pridūrė:

“Rusų armijos dabar sto
vi prie Varšuvos vartų. Jos 
neša Lenkijai išlaisvinimą. 
Jos teikia lenkam laisvę, vi
sišką savivaldybę ir nepri
klausomybę. Jos pageidau
ja, kad būtų draugiška Ru
sijai Lenkija.

“Talkininkam būtų malo
nu, kad susivienytų tos len
kų jėgos, kurios bendradar
biauja su vakarinėmis vals
tybėmis ir kurios kovoja 
(išvien su Raudonąja Armi
ja) Rusijoj.”

LENKAI PRADĖJĘ PULT 
VOKIEČIUS VARŠAVOJ

Mlaskva, rugp. 3. — So- 'tai bėgą, kad Sovietų ka- 
vietų kariai, komanduojami riams sunku esą juos pasi- 
gen. černiakovskio, užėmė vyt.
pozicijas už 3 mylių nuo 
Rytinės Prūsijos rubežiaus. 
Raudonoji artilerija žeria 
ugnį į priešus pačiuose Prū
suose.

London, rugp. 3. — 
kietijos radijas sakė, 
Raudonoji Armija jau 
ėjus Prūsijos sieną.

Kai kur naciai taip grei- i Rygos.

s Varšuvos apylinkėj Rau
donoji Armija dviejose vie
tose persigrūmė per Vislos 
upę. Sovietų kanuolės pu- 
siau-ratu 20 mylių ilgio 

v ! bombarduoja vokiečius Var- 
. ", i šavos priemiesčiuose, kad 1

1

per- Latvijoj Sovietai paėmė 
vietoves tik už 20 mylių nuo

KAUNO SUNAIKINT VOKIEČIAI NEPASPĖJO-
TAIP GREITAI JIE IŠMUŠTI LAUKAN

Maskva, rugp. 3. — Pra-[knygyno rūmas taip pat 
nešimai iš Kauno sako:

Vokiečiai buvo taip greit 
išgrūsti iš miesto, kad ne
paspėjo susprogdinti svar
biausias Kauno dalis; bet 
jie išplėšė krautuves.

Izviestijų, Sovietų vyriau-1niai tiltai: senasis geležin- 
sybės laikraščio, korespon- kelio tiltas, Vytauto Didžio- 
dentas rašo: jo tiltas tarp Kauno ir A-

Vokiečiai negavo laiko su-1 leksoto ir P. Vileišio tiltas 
ardyt didžiuosius valdinius per Nerį (Viliją) į Vilijam- 
rūmus Kaune. Teatras irĮpolę - Slabadą.)

i sveiki išliko. Bet naciai iš
sprogdino geležinkelių sto
tį, metalurgijos fabriką, e- 
lektros stotį ir svarbųjį til
tą, kuris jungė dvi miesto 
dalis.

Prezidentui Pavesta Su
stabdyt Phila. Va- 

žiuotės Streiką c*
Philadelphia, Pa., rugp.

3. — Karinės Mobilizacijos 
direktorius Byrnes atsikrei
pė į prez. Rooseveltą, kad 
jis pavartotų tinkamas prie
mones sustabdyt sauvališką 
Philadelphijos važi uotės 
streiką. Jau trečia diena 
streikuoja baltieji konduk
toriai ir kiti tarnautojai 
gatvekarių, požeminių gele
žinkelių, eleveiterių ir auto
busų dėl to, kad kompanija 
priėmė kelis negrus į kon
duktorius.

CIO unijos vadai pasmer
kė tą streiką ir šaukia savo 
narius streikierius 
grįžti darban.

Įvyko kruvinų
tarp baltųjų ir negrų. Per 
jų susikirtimus sunkiai su
žeista bent keliolika asme-

London. — Emigracinė 
lenkų valdžia pranešė, kad 
Riaudonajai Armijai pasie
kus Varšuvos priemiesčius, 
lenkai mieste pradėjo mušt 
vokiečius užnugarėn. Nacių 
priešai Varšuvoj susisiekę 
su rauodnarmiečiais, bom-( uenu aomv-
barduojančiais vokiečius nų iš ubiejų pusių; išdaužy- 
miesto pakraščiuose. | tu šimtui lungų. Bultieji

tuoj

riaušių
C

Prakišo Nominacijas 
B. Champ Clark, Roo

sevelto Kritikas
St. Louis, Mo. — Missou

ri valstijos demokratų no
minacijose į Jungtinių Val
stijų senatorius tapo su
muštas B. Champ Clark, 
kandidatuodamas t r e č iai 
tarnybai senate. Prieš jį lai
mėjo didele balsų dauguma 
Roy McKittrick, generalis 
valstijos prokuroras.

Clark senate nuolat kriti
kavo naminę ir užsieninę 
Roosevelto politiką.

South Carolines demokra
tų komitetas nutarė vien
balsiai remt Rooseveltą pre
zidentiniuose rinkimuose.

Guame jankiai pažygiavo

daro pogromus ir prieš bal
tųjų krautuves, kurios sam
do negrus.

Raudonoji Armija Al vadavo ir Krakes, J osvainius ir Ki
Washington. — Valdinė 

Amerikos Susisiekimų Ko
misija paskelbė Maskvos ra
dijo pranešimus apie nau- 
jus Raudonosios Armijos 
nius ir ekonominius ryšius su 
fašistine Vokietija, Bulgarija, 
Rumunija ir Vengrija gali iš 
karo pasitraukti, — kaip žiur
kės iš skęstančio laivo. Maty
sime!

laimėjimus prieš vokiečius 
Lietuvoje rugp. 2 d., bū
tent:

Į šiaurius nuo Kauno so
vietinė kariuomenė per mū
šius atėmė iš nacių Kėdai
nius, Tarybinės Lietuvos 
Respublikos apskričio mies
tą, geležinkelio stotį ir vieš
kelių centrą.

Šioje linkmėje Raudonoji

Armija išlaisvino ir daugiau 
kaip 100 kitų gyvenamųjų 
punktų, tarp kurių yra šios 
stambios gyvenamosios vie
tos : Agelaičiai, Krakės, 
Dotnuva su geležinkelio sto
čia, Dubė ir Josvainiai.

Į šiaurvakarius ir pietus 
nuo atvaduoto Marijampo
lės miesto raudonarmiečiai 
atėmė iš priešų Vilkaviškio

miestą ir geležinkelio stotį 
ir Kalvariją su geležinkelio 
stočia. Be to, sovietiniai ko- 
vūnai šioje srityje išlaisvi
no virš 100 kit. gyvenamųjų 
vietų, tarp kurių yra Būd
vietis, Vidugiriai, želviai ir 
Slabadai.

(Vilkaviškis stovi už 11 
mylių nuo Prūsų sienos, 
Želviai už 9 mylių, o dieną

pirmiau atvaduoti Didvy- Įrė smarkias kontr-atakas. 
džiai — 8 mylios nuo tos i Jie norėjo suduot smūgį So- 
sienos.) [ vietų kariams, žygiuojan-

-------- tiems pirmyn į šiaurvaka- 
NEPAPRASTAI ATKAK- rius. Sovietinė kariuomenė 

LŪS MŪŠIAI |per žiaurias kautynes pa- 
Papildomasis Sovietų pra-' vargino priešus ir tada kir- 

nešimas vidunaktį iš trečia-j to jiems galingą smūgį. Nū
dienio į ketvirtadienį sakė: galėdami hitlerininkų pasi-

Į šiaurius nuo Kauno vo-1 priešinimus, Raudonosios 
kiečiai paskutin. dienom da-' (Tąsa 5-me pusi.)



Antras Puslapis Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily Penktadienis, Rugpj. 4, 1944

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisvė, Inc.
Every day except Sundays and Holidays 

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

Tel. 8Tagg 2-3878
President Jos. Weiss
Secretary Treasurer D. M. Sholl 
Editor Roy Mlzara

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

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

Act of March 3, 1879.

Ir Kaunas Laisvas!
Su Kauno išlaisvinimu iš vokiečių oku

pantų vergijos, didesnėj i pusė Lietuvos 
tapo išlaisvinta. Jei Raudonoji Armija 
tokiais tempais žygiuos, kokiais žygiavo 
praeitomis keliomis dienomis, tai už kele
tas dienų ji bus Klaipėdoje ir Tilžėje.

Pasirodo, kad kaip Vilniuje, taip ir 
Kaune buvo didelių mūšių — žiaurių mū
šių. Kaunas, mums atrodo, bus nukentė
jęs daugiau, kaip Vilnius.

Kodėl vokiškieji okupantai net dviem 
atvejais skelbė, būk jie iš Kauno esą iš
mušti, mums sunku suprasti. Be abejo, 
jie turėjo kokius išskaičiavimus meluoti 
—meluoti patiems vokiečiams ir visam 
pasauliui.

Na, betgi jie buvo pagaliau išmušti ir 
Kaunas tapo išlaisvintas, — neužilgo jis 
pradės išsikasti iš griuvėsių ir palaips
niui užgydyti tas žaizdas, kurias vokie
čiai okupantai miestui padarė. Žinoma, 
tų patrijotų, kuriuos vokiškieji plėšikai 
užmušė, išgalabino, niekas lietuvių tau
tai nesugrąžins’

Neužilgo, tikėkime, gausime iš Kauno 
nuo lietuvių rašytojų žinių, kurios 
smulkmeniškiau nušvies gyvenimą atva
duotoje mūsų tautos buvusioje sostinėje.

tūli žurnalistai, bandysiąs išvesti Suomi
ją iš katastrofos, į kurią jjs ir jo sėbrai 
yra įvedę.

Taigi, talkininkai teikiami vokiečiams 
smūgiai Frakcijoje ir Italijoje; Raudo
nosios Armijos kertami vokiečiams smū
giai Rytų Fronte, įneša ne tik daug at
mainų pačiuose frontuose, bet ir tūlų 
valdovų galvosenoje.

Fašizmas laukia pražūties, nuo kurios 
niekas jo negalės išgelbėti.

Manuel Luis Quezon
Su mirtimi Filipinų Salų prezidento, 

Manuel Luis Quezon, toji šalis neteko di
delio patrijoto ir kovotojo dėl filipiniečių 
laisvės. Tai buvo uolus filipiniečių dar
buotojas, kovojęs už šalies nepriklauso
mybę. Ir tuomet, kai toji nepriklauso
mybė buvo prie pat Filipinų slenksčio, 
japoniškieji plėšikai ją užpuolė ir paver
gė.

Prezidentas Quezon, aišku, nei minu
tei nenustojo vilties matyti Filipinų sa
las laisvomis nuo japoniško užpuoliko. Jis 
pasitikėjo Jungtinių Valstijų ir visų 
Jungtinu^ Tautų ginklu; jis pasitikėjo 
Filipinų salų gyventojų pasirįžimu ir iš
tverme. Ir tuomet, kada Pacifike mūsų 
ginkluotosios pajėgos pradėjo priešą sti
priai mušti, kada josios netoli Filipinų 
Salų, kada išlaisvinimas tam kraštui nė
ra už kalnų, prezidentas Quezon mirė!

Velionio vietą užima buvęs Filipinų 
vice-prezidentas, Sergio Osmena, kuris, 
netenka abejoti, nuoširdžiai dirbs savo 
tautai, kaip dirbo jo pranokėjas Quezon.

Ką Atsakysite? Laisvoji Sakykla
žemiau talpinu laišką, kurį gavau iš mūsų krašto Iždo De- 

partmento. Laiške mūsų vyriausybė prašo, kad Lietuvių Litera
tūros Draugijos nariai kiekvienas dar nusipirktų po vieną $100 
vertės karo boną.

Koks mūsų atsakymas? Aš manau, kad kiekvienas mūsų 
Draugijos narys teigiamai atsilieps į šį prašymą. Kaipo Draugi
jos pirmininkas, aš nuo savęs karščiausiai raginu kiekvieną narį, 
kuris tik pajėgia, tuojau įsigyti dar vieną šimto dolerių vertės 
karo boną. A. Bimba.

LAIŠKAS
Mr. Anthony Bimba, President
American Lithuanian Workers Literary Association
46 Ten Eyck Street
Brooklyn, Now York

July 29, 1944
Dear Mi-. Bimba:

Turkijoj ir Suomijoj
Geografiniai Turkija nuo Suomijos 

stovi gan tolokai, tačiau kas įvyko tose 
šalyse šiomis dienomis politiniai, turi 
labai daug bendro.

Kas gi ten tokio įvyko?
Turkijos vyriausybė paskelbė, kad ji 

nutraukianti diplomatinius ryšius su Vo
kietija. O tai reiškia, kad tarp tų kraštų 
gali bet kurią valandą prasidėti ginkluo
tas susirėmimas.

Kodėl dabar Turkijos valdžia padarė 
tokį žygį?

Todėl, kad ji žino, ji mato, jog Vokie
tija pralaimės karą, kad Vokietija bus 
sumušta ir Turkija nori, nors ir pasku
tinę valandą, prisidėti prie karo išlai- 
mėjimo, kad ji galėtų gauti didesnių nuo
taikos konferencijos stalo trupinių.

Kas gi atsitiko Suomijoj?
Ogi tas, kad Suomijos fašistas prezi

dentas Risto Ryti rezignavo ir jo vieton 
pastatytas kitas fašistas — maršalas 
Mannerheimas, Suomijos militarinių pa
jėgų komandierius. Suomijos Fašistų kli
koje atmainos parodo, jog tame krašte 
dalykai eina žymiai prastyn—prastyn ta 
prasme, kad Vokietija, Suomijos fašistų 
globėja, karą pralaimės, kad ji bus su
muštą, Matyt, Mannerheimas, kaip rašo

Marcantonio ir Powell
Praeitą antradienį New Yorko mieste 

nominacijose • į šalies kongresą laimėjo 
balsavimus du žymūs vyrai — pažangūs, 
veiklūs, sumanūs asmenys. Jais buvo 
kongresmanas Vito Marcantonio, kandi
datuojąs 18-tame kongresiniame distrik- 
te, ir A. Clayton Powell, 22-rajame kon
gresiniame distrikte.

Svarbiausiai yra tas, kad abu kandi
datai laimėjo dauguma balsų visose tri
jose partijose — republikonų, demokra
tų ir Amerikos Darbo Partijos sąrašuo
se.

Reikia atsiminti, kad prieš Marcanto
nio ir Powell veikė tam tikros mašinos, 
kurios buvo beveik tikros, kad jų kandi
datai laimės. Kovai prieš šiuodu vyru 
buvo parkviesti socijalistinio plauko libe
ralai, neseniai suorganizavę (atskilę nuo 
Darbo Partijos) savo ‘‘liberalų partiją.”

Bet viskas buvo perniek. Abu kandi
datai išėjo laimėtojais. Kadangi jiedu 
laimėjo nominacijas visose trijose par
tijose, tai mažai tenka abejoti jų išrin
kimu!

Marcantonio New Yorko ir visos ša
lies žmonės pažįsta kaipo stiprų pažangų 
kongresmaną, kaipo “kovojantį kongres- 
maną” už liaudies teises, už negrų teises, 
už visų tautinių grupių teises, o tai reiš
kia — už viso mūsų krašto laisvę ir ger
būvį.

A. Clayton Powell yra pasižymėjęs 
New Yorko miesto taryboje, kur jis iš
tarnavo bene-porą metų.

Smagu bus turėti šiuodu vyru Jungt. 
Valstijų kongrese.

Šitie balsavimai, beje, puikiai vaizduo
ja žmonių-balsuotojų požiūrį linkui busi
mųjų prezidentinių rinkimų; jie balsuos 
už Rooseveltą-Trumaną.

SSj KAS KĄ RAŠO IR SAKO
HITLERIUI RIESTAI, 

BET JO PROPAGANDOS 
AGENTŪROS TEBEDIR

BA VIRŠLAIKĮ
Tai nei kiek nebuvo per

sūdyta, kai mūsų buvo sa
kyta, kad tasai “Lietuvių 
Amerikiečių Informacijos 
Centras” yra hitlerinės pro
pagandos agentūra. Taip ir 
yra. Juo toliau, tuo aiškiau 
ta tiesa pasitvirtina.

Tomis “LAIC” informaci
jomis dabar užpildyta Nau
jienos, Draugas, Darbinin
kas, Keleivis ir visa tos vei
slės spauda. Kad parodžius, 
kokios tos “informacijos” ir 
iš kur jas “LAIC” gauna, 
paduosime sekamas dvi ’’ži
nias”, tilpusias Naujienose 
liepos 31 d. ant pirmo pus
lapio. Štai jos:
Jaunuoliai Gaudo Partizanus

Šių metų gegužio 30 dienos 
“Svenska Dagbladet” aprašinė

ja Pabalčio valstybėse įsteigtas 
jaunimui apmokyti stovyklas.

Korespondentas tvirtina, kad 
14 metų amžiaus vaikai, jeigu 
jie esti kartu su vyresnio am
žiaus kariškiais, yra labai geri 
kareiviai. Jaunuoliai labai 
taikliai šaudo ir parodo reika
lingos iniciatyvos.

Lietuvoje yra sudarytas po
licijos batalijonas, kurio dau
gumą sudaro 15 ir 16 metų 
amžiaus berniukai. Tvirtina
ma, kad vienas 15 metų am
žiaus berniukas Į dvi savaites 
nušovė 18 partizanų.

Surado 2,000 Užmuštų Latvių
Gegužio 26 dieną “Trans- 

ocean” agentūra pranešė, kad 
Ulla srityje, tarp Vitebsko ir 
Polocko, surasta 2,000 lavonų 
duobė.

Paaiškėjo, jog tai buvo GPU 
agentų suimti ir Rusijon veža
mi Latvijos piliečiai. Žudynės 
Įvykdytos 1941 metais liepos 
27 dieną.

Dabar tik reikia paklau
sti, kokias ‘LAIC” subsidi
jas gauna iš Goebbelso pro
pagandos biuro platinimui 
tokių hitlerinių informaci- 
jų?

Pastebėsite, koks čia to
se “informacijose” bjaurus 
išniekinimas Lietuvos jau
nimo ir pažeminimas lietu
vių tautos. Supraskite, Lie
tuvos jaunimas gaudo ir 
žudo Lietuvos partizanus, 
tuos lietuvių tautos didvy
rius, kurie savo gyvybę au
koja už Lietuvos išlaisvini
mą iš nacių vergijos!

Arba dėl tų “2,000 lavo
nų.” Tai sena hitlerininkų 
kriminalystė, kurią jie ban
do užmesti at rusų. Tie gi 
begėdžiai, kurie sudaro 
“LAIC”, netekę jokio žmo
niškumo, šitą hitlerininkų 
melą kartoja ir juomi nuo
dija lietuvių protą.

Like the invasion of Europe, the Fifth War Lian drive was a 
success. Our casualties in Normandy were lighter than expect
ed, and our Bond sales exceeded the quota by better than $3 
billion. But the war didn’t end in Normandy, and its total cost 
wasn’t met during our last War Bond campaign.

So long as this war lasts, men will fight and die; fresh re
cruits must be drafted. Weapons will be destroyed; new ones 
must be produced. Money will be spent; more must be supplied. 
Morale will flag; it must be stimulated. Men, munitions, money 
and morale: upon these four factors depend our national inde
pendence and individual security.

It takes a tremendous sum of money to feed, equip, and pro
vide weapons for the 11,300,000 men and women now in our 
armed services. It is estimated that we are spending more than 
two hundred fifty million dollars a day, yes, $250,000,000.00. 
So even if we did oversubscribe our Fifth War Loan quota, the 
$19 billion realized is sufficient to pay for the cost of war for 
only 75 days—2'/2 months.

There is no vacation in war. Throughout July, August and 
September, fierce battles will rage in France, in Russia, and on 
the islands of the Pacific. We on the home front have pledged 
ourselves to back the attack until total victory is won; so al
though you, your organization and its members have just fi
nished a strenuous campaign, the Treasury Department would 
appreciate your starting a special War Bond promotion to sell 
a minimum of $190 per member within your organization.

Will you feature such a patriotic project during August and 
September?

Sincerely,
William C. BilzGibbon
Deputy Director
National Organizations Division.,

Graži Pagalba Raudonajam Kryžiui

kurie pageidauja 
mūsų kareivius ir jū- 
stovyklose ir ligoninė-

tarybos veikia net 4,-

Amerikiečiai lietuvių, ispa
nų, rumunų ir francūzų kil
mės, kaip ir daug kitų svetim
taučių šioje šalyje, prisideda 
prie visokių pasilinksminimo 
parengimų militarinėse ir lai
vyno įstaigose. Tas daroma 
per Raudon. Kryžiaus “Camp 
and Hospital” tarybas, kurios 
buvo organizuotos sujungti 
pastangas civilių organizacijų 
ir asmenų 
padėti 
reivius 
se.

Šios
000 militarinių ir laivyno įstai
gų. Karininkai perduoda sa
vo vyrų reikalavimus tary
boms, kurios praneša grupėms. 
Beveik kiekviename atsitikime, 
pareikalauti daiktai greitai 
parūpinami. Prašymai yra 
įvairiausi, gal reikia piano, 
radijo, arba ligoninei • saulės 
kambario, arba pasilinksmini
mo kambario. '

Tarybos ypatingai raportuo
ja apie grupes lietuvių ameri
kiečių savo apylinkėse, kurios 
nenuilstančiai remia šį Raudo
nojo Kryžiaus darbą dėl mū
sų, vyrų tarnyboje. Ypatingai 
Chicagoje, Clevelande, Pitts- 
burge, Bostone, Worcesteryje, 
Brooklyne, New Yorke, keliuo
se miesteliuose Connecticut 
valstijoj, ir Shenandoah, Ma- 
hanoy City ir Wilkes Barre, 
Pennsylvanijoj.

Lietuvaitės ypatingai pasi
šventusiai remia tarybos pro
gramas. Jos siuva visokius rei
kalingus daiktus stovykloms ir 
ligoninių poilsio kambariams 
ir jos dalyvauja visokiuose ki
tuose darbuose. Vyrai irgi at
lieka savo dalį, jie aukavo lai
ką ir pįnigus parūpinti baldus 
ir kitus įrengimus ir kitaip pri
sidėjo prie tarybos programos 
pasisekimo.

Kada taryba Tampa, Flori
doj, gavo prašymą pristatyti 
įrengimus keliems kamba
riams, būrelis ispaniškai kal
bančių moterų, Tampa, prista
tė įrengimus dėl trijų. Mote
rys pagamino visokių gražių 
apdangalų. Kitos ispaniškai 
kalbančios grupės pietvaka
riuose, rytuose ir vakaruose 
kooperuoja su Raudonojo Kry
žiaus Stovyklų ir Ligoninių Ta-

rybomis.
Rumunu amerikiečiu Pilie

čių Moterų Kliubas, Trentone, 
New Jersey, visiškai įrengė 
priėmimo kambarį įsirašiu
siems vyrams Lakehurst Navai 
Training Service. Taryba irgi 
raportuoja kooperaciją francū- 
zų, italų ir kitų grupių.

Tarybos veikimuose daly
vauja bažnyčių grupės, darbo 
organizacijos, ūkių kooperaty
vai, muzikos mylėtojai, frater- 
nalės organizacijos, apdraudos 
draugystės ir įvairiausi asme
nys. Turint vieną centrinę 
Įstaigą priimti ir išpildyti pra
šymus kiekvienoje vietoje, šios 
tarybos sunaikino eikvojimą ir 
pakartojimą pastangų ir už
tikrina lygią ir greitą distribu
ciją, ačiū kooperacijai viešų 
grupių ir asmenų visur. Kas 
tik nori aukoti ką nors, ypač 
svetimų kalbų viktrolos plokš
telių, arba pan., tegul pašau
kia vietinį Raudonojo Kryžiaus 
skyrių ir praneša Camp and 
Hospital Council Service.

Ne Aukščiausia, Bet Žemiausia 
Rasė

Dabar, einant prie užbaigos, 
šiam, iš visų kada nors buvu
sių baisiausių karų, visoki 
“strategai,” politikieriai spė
lioja, rašo ilgiausius straips
nius ir klausia, ar vėl nepasi
kartos su Hitleriu kaizerio is
torija, kada šis karas bus per
galingai Sąjungininkų užbaig
tas? Atrodo, kad daugiau is
torija nepasikartos. Demokra
tinis pasaulis ir mūsų galingo
sios tėvynės Amerikos armijos 
ne tam kariauja, ne tam savo 
kraują lieja, kad šio karo ruo
šėjus išteisinti. Jų liaudis jau 
užtektinai subrendus priversti 
savo valdovus parašyti teisin
gą istorijos lapą, kas link Vo
kietijos ir Japonijos plėšikų 
nubaudimo. Jie savo gyvasti
mis turės užmokėti už šitą 
kraujo puotą. Kad iš kožno 
vokiečio galvos ant visados su 
šaknimis . būtų išrauta mintis 
pasaulio užkariavimui, arba 
kad vokiečių rasė yra aukštes-1 
nė už kitas rases.

Istorijos triumfas geriau nei 
kas kitas, įrodė, kad vokiečių 
rasė yra niekšingiausia, že
miau išsivysčius už visas ki
tas rases. Pastarosios nei viena 
nėra tiek blėdies padarę pa
sauliui, kaip vokiečių rasė. Tą 
parodė įsigalėjimas, tokio iš
gamos, kaip Hitleris toj rasėj. 
Tą įrodo dabartinis karas. Ba, į 
jeigu iš vokiečių tautos būtų 
buvę apsisprendusių, sąžiniškų 
žmonių, tai kaip tik Hitleris 
pradėjo juos ruošti užpuolimui 
ant Sovietų Sąjungos, jie tuoj 
būtų pranešę Sovietams. Jie 
būtų pasiruošę atmušti pasiu
tusių šunų užpuolimą. Ir jei 
tas būtų buvę padaryta, tai ga
limas daiktas, kad Hitlerio 
razbaininkų gaujoms visai bū
tų nebuvę progos briautis į gi
lumą Sovietų žemės. Jie būtų 
buvę atmušti pačioj Lietuvoj, 
ant rubežiaus, kaip kad atsiti
ko prie Maskvos ir Stalingra
do, nepaisant jų pragariškų 
mašinų ir jų daugybės. Būtų 
nepavykę hitlerininkams tiek 
Sovietų turto ir gyvybių sunai
kinti. Visi matė, kad visa So
vietų Sąjungos industrija, visi 
fabrikai iki pat pasalingo už
puolimo dienos, dirbo ne amu
niciją, ne karui pabūklus, bet 
žmonių gyvenimui aprūpinti 
reikalingus produktus. Visai 
kitaip būtų išėję, jei Sovietų 
Sąjungos žmonės nors metais 
pirma užpuolimo būtų sužino
ję Hitlerio sekretą. Kada ta
po užpulta, jau visi Sovietų 
Sąjungos fabrikai būtų dirbę 
karo pabūklus. Tuomet karas 
tuoj būtų persimetęs į Vokie
tijos žemę ir ji tuoj būtų bu
vus sumušta.

Bet iš visos vokiečių tautos 
neatsirado nei vieno tokio ge
radario. Sakysite, žmonės ne
žinojo gerai. Tą visi žino, kad 
hitlerininkai ruošėsi labai slap-

tai. Bet va kas turėtų būti vi
siems žinotina. Hitleris galėjo 
kai ką nuslėpti nuo dalies žmo
nių. Bet jis negalėjo nuslėpti 
visko, visada ir nuo visų žmo
nių. Tai posakis mūs Abrao
mo Lincolno. Tai yra, jeigu 
žmonės bus tam priešingi. 
Reiškia, visi vokiečiai yra toki 
pat, kaip ir jų aukščiausi va
dai.

Paprastų kareivių, tų robo
tų, kurių visų nebus galima 
mirči’a nubausti, kaip jų ko- 
mandierius. Tai šitie turėtų 
būti nusiųsti atstatyti jų pačių 
sugriautus, išdegintus miestus 
ir kaimus visose šalyse, kur tik 
vokiška pavietrė nusiaučia.

Bet visai kas kita su Hitle
rio generolais, komandicriais. 
Jie nėra durneliai ar mulkiai. 
Jie ne visi auklėtiniai hitleri
ninkų mokyklose. Dar jų šia
me kare yra daug tokių, kurie 
buvo išauklėti kaizerinėj arba 
social-dcmokratų tvarkoj. O 

I betgi ir jie galvojo panašiai, 
kaip Hitleris; ir jie 
tikrai įsitikinę, 
priklauso valdyti 
čiams. Tai už 
už žudymus, 
kuo nekaltų 
mą jų turto, 
vienam turės 
kad ir iš žemės iškasti ir pri
statyti liaudies tribunalui to- 

i se šalyse, kur jie žmones tero
rizavo.

visi buvo 
kad pasaulis 

tik vokic- 
tas jų svajones,
kankinimus nie- 
žmonių, naikini- 
niekšai visi iki 
būti surankioti,

Transporto unijos (CIO) lokalo 705 vice-pirmimn- 
kag McNeely, Woodside, N. Y., dalina plakatus. Tuose 
plakatuose varoma agitaciją už įsteigimą vaikų prie
žiūros centro. Motinos, eidamos dirbti, galėtų tokiam 
centre palikti savo vaikus geroje priežiūroje.

Iš pasalų užpuldami Sovie
tų Sąjungą, manė greit su ja 
apsidirbti. O paskiau atsisukti 
ant Anglijos ir Amerikos. Bet 
jie nesuprato, ar nenorėjo su
prasti naujo pasaulio ir laisvų 
žmonių atsparumo. Nesuprato, 
kad jų svajonės yra vienas da
lykas, o jų gyvenimai! prave- 
dimas visai kitas’... Jie ne
suprato laisvo pasaulio, oro 
arų narsumo, kad jie patys 
bus sutrėkšti bombomis ir pės
tininkų divizijų plieno gink
lais.

Ar jūs šiaip sakysit, ar taip, 
bet vokiečiai yra baisiausi bru- 
talai iš visų, kada nors gyve
nusių ant šios žemelės rutulio.

Prieš krikščionišką erą gy
venusio karaliaus H erodo bru- 
tališkumas, kur jo įsakymu 
buvo išžudyta gal desėtkai ar 
keli šimtai tik vienų metų ne
kaltų vaikelių, taip ir visų ki
tų, buvusių žiaurūnų valdovų 
brutališkumai nublanksta prieš 
šituos 20-to amžiaus barbarų 
hitlerininkų žiaurumus ir niek- 
šystes, šiame kare atliktas.

Bet už šitų brutalų išauklė
jimą ir jiems galios atidavimą 
Vokietijoj yra taipgi atsako- 
mingi tuomet buvę Franci jos, 
Anglijos ir net Amerikos val
dovai. Jų ambasadoriai gerai 
prisižiūrėjo, kaip Aįokietijoj ir 
Japonijoj mokyklose ruošia
mas jaunimas pasaulio užka
riavimui. žinoma, savo val
džioms jie raportavo. Bet šitie 
buvusieji plutokratai nei vieno 
piršto nepajudino, kad Vokiet. 
ir Japonijos plėšikus sudrau- 
dus nuo tos svajonės. O dar 
visaip jiems padėjo. Tą visi 
matė, kas tik norėjo matyti. 
Jų elgėsis su Ispanijos respu-

! blika tatai patvirtina. Tai yra 
faktas, kurio niekas negales 
nutrinti iš istorijos lapo. Jų są
mokslas Muniche, kur suvažia- 

i.vę visai už dyką atidavė Hit- 
I leriui tokią galingą 
I vakijos respubliką.

Visas pasaulis per 
i žius bus dėkingas
■ ambasadoriui Joseph Davies. 
,Gal tik jo vieno pasidarbavi- 
i mu mūsų šalies vairas tapo at- 
Į suktas į gerąją pusę. Su visų 
! jėgų vyriausiu komandierium, 
Į prezidentu Rooseveltu prieša- 
! kyje, pasaulis tapo išgelbėtas 
• nuo fašistų plėgos. Pikta bus 
j pervažiuoti per prakeiktą Vo- 
I kietiją.

Su&ninkų Jurgis.

čechoslo-

visus am- 
Amerikos

Kuomi jūs prisidejot prie 
parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?.
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Negirdėjo
(Feljetonas)

Juozas Tysliava neblogai 
nuaugęs vyras: didelis, turi 
aukštą, skambų balsą, gerai 
gali išrėkti. Todėl, kuomet 
toks žmogus kalba, rodosi, 
turėtų būt netikėtina, kad 
kas jo prakalbos galėtų ne
girdėti. Bet nežiūrint to, 
kaip Tysliava gali garsiai 
išrėkti, tai, ant pro-nacių 

nelaimės, Raudonosios Ar
mijos vyriausia komanda jo 
riksmo nenugirdo!

Nelabai senas laikas tam 
atgal (ir tai buvo kaip tik 
tinkamiausiu m o m entu), 
Juozas rėžė prakalbą Wa
terbury j e, raižydamas orą 
kumščia, grasindamas ir vi
sa pajėga šaukdamas Rau
donajai Armijai: “Sustok, 
sustok ant Lietuvos rube- 
žiaus.”

Negali būti jokios abejo
nės, kad šis Tysliavos bal
sas būtų pasilikęs šauksmu 
girioje, jeigu būtų pasiekęs 
Raudonosios Armijos ko- 
mandierių ausis! Matomai, 
kad Tysliava pataikė rėkti 
tuom patim laiku, kada rau
donarmiečių katiuškos gro
jo naciam “maršą” ir Tys
liavos trūbos balsą užglūši- 
no.

O gal tai buvo tik papra
stas, eilinis pro-nacių nepa
sisekimas?

Toluma negalėjo būt prie
žastimi, kad Tysliavos bal
sas nuskambėjo tyrais, kaip 
šūvis paleistas pro šalį. 
Sunku atspėti, ar raudon
armiečiai negirdėjo jo šauk
smų ir grąsinimų, ar nepai
sė? Bet dabar jau nelaikąs 
j ieškoti priežasties, kodėl 
taip atsitiko, nes ir sura
dus, tiek pagelbėtų “Lietu
vos nepriklausomybei,” kiek 
“pagelbės” SLA seimo pri
imta rezoliuc., reikalaujanti 
tarptautinės komisijos ap
saugojimui Lietuvos nuo 
‘anarchijos”. Labai apgailė

tinas įvykis.
Vien tik dėl to, kad tarpe 

Tysliavos ir Raudonosios 
Armijos pasitaikė menkas 
nesusipratimas, nesusikalbė
jimas, raudonarmiečiai su
lamdė Tysliavos širdies pa- 
tieką — rudąją gyvatę ir 
išlaisvino Lietuvą!

Ką gi mes dabar pradėsi
me, broliai pro-naciai, už ko 
griebsimės? Dabar bėk, ar
ba rėk, jau hitlerininkų į 
Lietuvą nebesugrąžinsime!

Šis įvykis ištraukė mums 
žemę iš po kojų. Mūsų pa- 
lociai, išbudavoti ant ledo, 
nugrimzdo bedugnėn. Gra
žios svajonės ištižo, pasi
liejo kaip gabalas smalos, 
saulei užkaitinus. Lietuviš
kiem dvaram ir lietuviškai 
ponijai atėjo kaput.

Kokia dabar bus mūsų 
tauta be ponų? Kuom mes 
galėsime pasididžiuoti prieš 
svetimtaučius? Šitokia gė
da, toki baisūs nuostoliai! 
Jūsų Pauliui, kad ir plikam, 
kaip dr. Grigaičiui, o vis dėl 
to, suprantant įvykio baisu
mą “plaukai” taip ir stojasi 
ant galvos. Kas pikčiausia, 
kad naciai, fašistai, prona- 
ciai ir profašistai suvieny
tomis spėkomis nepajėgiam 
nugalėti bolševikus!

Už šį generalį pralaimėji
mą, negalima visą kaltę su
versti ant vieno kurio ge
nerolo. Prie šios didžiulės 
nelaimės lygiai prisidėjo vi
sų pronacinių generolų žiop
lumas. Jeigu jūsų Paulius 
neprisilaikytų mandagumo, 
tai visus generolus išvadin
tų neišmanėliais, liurbiais, 
tiginiais, grašiagaudomis, 
tykančiais pasinaudoti sve
timu darbu ir neturinčiais 
supratimo, kaip reikia va
duoti Lietuvą. , 
Priperėjimas be skaičiaus 
visokiais pavadinimais fon
du ir kaulinimas iš žmonių V ts

REMKITE DIENRAŠTĮ
LAISVĘ

Skaitlingai dalyvaukite Laisvės naudai 
įvykstančiuose piknikuose

LAISVES 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 Įvyks Prieš Labor Day

Rugsėjo-September 3

WORCESTER, MASS.
Piknikas su Dovanomis Įvyks 

Rugsėjo-September 10 dieną 
OLYMPIA PARKE SHREWSBURY, MASS.

pinigų, negi galėjo Lietuvos 
žmones priversti atsisakyti 
nuo sovietinės .sistemos ir 
prisiimti ponus ant savo 
sprando. Arba, argi pristei- 
gimas visokiais vardais ta
rybų, sąjungų ir informaci
jų biurų, turėjo sumažinti 
Raudonosios Armijos ker
tančią pajėgą? Ar rengi
mas visokių apvaikščiojimų, 
paminėjimų, atžymėjimų, 
baliavojimai, glėbiavimasis 
ir bučiavimasis viešose vie
tose sustiprino jūsų pasiry
žimą kariauti už atsteigimą 
dvarų? Visokios peticijos, 
rinkimai parašų ir landžio
jimas visokių “diplomatų” 
priemenėse, negi įrodė jūsų 
tinkamumą valdyti valsty
bę. Už tokįus žioplus žy
gius jums jūsų Paulius nie
kad nedovanos, gerbiami 
generolai.

Kas tai matė. Tiek daug 
advokatų, daktarų, kunigų 
ir visi mokyti ir permokyti, 
lengvai gali prieiti ir prie 
valdžių ir prie Dievo, gali
ma sakyt, ištisa jūra proto, 
ir atidavėte Lietuvą bolše
vikam! Kam reikėjo pasiti
kėti tik Lietuvoje esančiais 
pronaciais, kad jie vieni pa
jėgs neįsileisti raudonar
miečių?

Padėtis šiandien būtų vi
sai kitokia, jeigu būtute su
organizavę visus Amerikoje 
gyvenančius lietuvius pro- 
nacius į geležinio vilko ba
talijomis, apginklavę ameri
koniškais ambreliais, kurių 
raudonarmiečiai velniškai 
bijosi, nugabenę Lietuvon ir 
pastatę prieš bolševikus. Tai 
būtų daugiau giliavę, ne 
kaip Tysliavos riksmas ‘su
stok, sustok ant Lietuvos 
rubežiaus.”

Tokis žygis buvo galima 
visai lengvai įvykinti, tik 
reikėjo sumanumo. Kunigas 
Prunskis, turėdamas gerą 
pažintį su hitlerininkais ir 
jų pasitikėjimą, būtų galė
jęs išduoti paliudijimą gele
žinio vilko ištikimybės na
ciam ir tokiu spasabu būtu
me išėjęs laimėtojais prieš 
bolševikus.

Matote, ponai generolai, 
jūsų apsileidimas ir nesu- 
manumas privedė jumis 
prie pralaimėjimo gyvenimo 
ateities.

Jums gero velijantis,
Paulius.

17-ka Holandžių 
Užtroškinta

London. — čia sužinota, 
kad nesenai vokiečiai nu
troškino 17-ką holandžių 
moterų, atkeršydami joms 
už tai, kad tos holandės pa
triotės kovojo už savo tau
tos reikalus.

Turės Dirbti
London. — Iš Šveicarijos 

gauta žinių, kad ten esama 
iš viso apie 80,000 visokių 
tautų karo pabėgėlių. Švei
carijos vyriausybė, sako 
pranešimai, pareikalaus, 
kad jie dirbtų naudingus 
darbus, o jei ne — turi pa
sitraukti iš Šveicarijos.

AMERIKIEČIŲ LAIMĖJI
MAI GUAME

Washington.— Amerikie
čiai Guam saloj atvadavo 
dar 4 miestelius nuo japonų 
— Itana, Pado, Pulan ir 
Naite.

Suprantama, jog netru
kus visi japonai bus nu
šluoti Guame.

London, rugp. 2. — So
vietiniai kovūnai visuose 
frontuose per dieną 
atkariavo nuo vokiečių 790 
gyvenamųjų punktų.

Easton, Pa.
Žinios iš Atlantic City 

Maudynių

Daug kas pakitėjo Atlantic 
City, N. J. Senais laikais, bū
davo, nuvažiuoji atostogų su 
šimtine, tai prisimaudai, prisi- 
baliavoji per savaitę laiko ir 
dar doleris kitas atlieka, šiais 
metais kitos kaitos. Mat, ka
ro laikas, visi dirba, visi “ba- 
goti,” vasarotojų pilni visi už
kampiai. šiais metais svieto 
tiek, kiek senais laikais tiktai 
sekmadieniais suvažiuodavo. 
Dabar kožną dieną po tiek su
važiuoja. Visi miesto biznieriai 
pikti, surūgę ir labai nervuoti, 
mat, negali viską apžioti. 
Trūksta patarnautojų, prekių 
ir visokių produktų. Prie val
gyklų, ypač sekmadieniais, už 
durų stovi rikiuotėj minios 
“alkanųjų” žmonių. Prasidaro 
durys, patarnautojais sušunka, 
vietos dėl dviejų ir vėl užsida
ro po raktu. Kainos už porci
jas valgyklose pakilę dvigubai. 
Tiktai dešraitės “Hot Dogs.” 
parsiduoda po 10 centų.

Vargais negalais kambarį 
gavom užeidami į dešimtą 
vietą, kaina $6 dėl poros per 
naktį. Tai buvusieji pernykš
čių metų du-doleriniai kamba
riai! Sako, neimk, turime kli- 
jentų užtektinai.

Ant byčiaus pilna “demo
kratija,” jaunuoliai žaidžia vi
sokius geimius ir laksto, kaip 
patrakę, sugulusiems per gal
vas, apipila smėliu akis. Kiti 
susiveda šunis, vaikai erzina, 
o tie skalina ir erzina visiems 
nervus, išskyrus šunies savinin
ką.

Vasarotojus didžiumoje su
daro darbininkų klasė, kiti bė
da vo j a, kad taip viskas bran
gu, kad nei cento su centu ne
galima suvesti. Geriausias pa
tarimas atostogautojams dar
bininkams, nusivesti savo puo
dus ir šaukštus, gauti kamba
rį su privilegija virtuvėj pasi
gaminti sau valgius. Taip kuo
ne visi žydų tautos žmonės da
ro, nes krautuvėj maistas ma
žai brangesnis, kaip namie.
Smetonukas ir Karpiukas No
rėtų Karo su Sovietų Sąjunga

Skaitau Dirvą, No. 30 ir 
stebiuosi, kaip tie ponaičiai 
akiplėšiškai plūsta mūsų ša
lies sąjungininkę, Sovietų Są
jungą, Raudonąją Armiją, ku
ri taip šauniai lupa kailį na
ciams, tai yra, Smetonuko ir 
Karpiuko plauko žmonėm. 
Skaitau labai didelį ir vožną 
Dirvos straipsnį, nugi pradžia 
tokia: >> i .

Justinas Paleckis, klusnus 
Lietuvos patrijotas, grįžo į Vil
nių, kaip Socialistinės Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos pirmi
ninkas ir pradėjo eiti savo pa
reigas.

Prasitryniau akis ir pradė
jau džiaugtis, bet džiaugsmas 
tęsėsi neilgai, nes skaitant 
straipsnį toliau, paaiškėjo tik
tai plūdimas ir burnojimas, ko
dėl į Vilnių nebuvo pakvies
tas kronprincas Smetonukas, ir 
visas Karpiaus “štabas.” Pasi
baigus visom zaunom, gale sa
vo straipsnio naciukai infor
muoja mūsų Ameriką šiaip:

Tuojau nutraukti lend-lease 
Sovietų Rusijai. O jei tai ne
paveiktų, užimti bent laikinai 
Pietų Kaukazą. Iš to, aiškus 
dalykas, kiltų karas tarp Jung
tinių Amerikos Valstijų ir So
vietų Rusijos. Bet jei karas bu
vo paskelbtas Vokietijai, tai 
kodėl negalima eiti į karą su 
Sovietų Rusija?!

Pagal Karpiaus-Smetonuko 
protą, Amerika turėtų užka
riauti Rusiją, na, ir Lietuvą ir 
tą viską atiduoti smetoniškai 
klikai, kad galėtų, pro-naciš- 
kai,fašistiškai Lietuvą valdyti 
ir šaudyti bolševikus ir Suval
kijos ūkininkus, kaip kad se
nis Antanas Smetona darė. Bet 
vargiai jie kada nors tos lai
mės sulauks!

Kad jų ta gazieta, Dirva, 
pro-naciška, tai ve dar pasi
skaitykit vieną punktą iš Pe
traičio knygos, “Kaip jie mus 
sušaudė.*’

Červene-Bobruiskas, vokie

čiai užėmė. Greičiau eikite ir 
geruoju pasiduokite vokie
čiams, viena moteris sakė, kad 
geruoju pasiduodantiems rau
donarmiečiams vokiečiai nieko 
blogo nedaro, dar ir pavalgy
dina.

Ar matote, kokią hitlerinę 
propagandą Dirva talpina. 
Jūs, raudonarmiečiai, meskite 
ginklus ir pasiduokite naciams 
banditams, nes jie pavalgy
dins. O mes jau žinome, kuo
mi pavalgydina, — baudžia
vos pančiais, o nepaklusnius 
švino kulipkom. Kodėl Dirvos 
pišoriai plačiau apie savo ka-i 
marotą Hitlerį neparašo? Kuo į 
aš daugiau Dirvą skaitau, tuo 
daugiau persitikrinu, kad ji 
be reikalo gadina Dėdės Ša
mo taip brangią popierą.

V. J. Stankus.

Los Angeles, Cal.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 145 kuopos pietūs įvyko 
liepos 23 d. Arroyo Seco Par
ke. Jie buvo smagūs ir pelnin
gi. Skaitlingai žmonių dalyva
vo ir linksminosi iki 6 vai. 
vakaro. Pietūs buvo pagamin
ti skanūs, vadovystėj drg. Ju
lės Pupienės. Dirbti padėjo 
Juzenienė, Kazlauskiūtė, Bu- 
šienė, Levišauskienė, čiuber- 
kis, Talandziavičius, Repečka. 
Tokiu visų pasidarbavimu kuo
pai padaryta virš $50 pelno. 
Kuopa dėkinga visiems, kurie 
dirbto ir kurie atsilankė.

Mūsų vajus už sukėlimą pa
galbos Lietuvos žmonėms eina 
labai gerai. Jau buvo rašyta, 
kad yra pasižadėjusių aukoti 
$310, kaip tik Lietuva bus iš
laisvinta; prie jų prisidėjo 'ir 
Karolis Pečiulis su $25, kuris 
sakė: “Duosiu pagalbai lietu
vių, kurie nukentėjo nuo na
cių.” Tas turėtų būti pavyz
džiu ir kitiems lietuviams. 
Drg. Juzenienė ir Kazlauskie
nė pažadėjo aukoti po $15, o 
Levanai sakė, kad jų auka vir
šys visus kitus. Tokiu būdu, 
Los Angeles lietuviai jau pa
sižadėjo aukoti apie $400 Lie
tuvos žmonių pagalbai. Mes 
manome, kad losangeliečiai 
sukels tam reikalui apie $1,- 
000. Tai bus gražus ir prakil
nus darbas atsiektas.

Tiesa, ne visi taip duosniai 
aukoja. Esu matęs lietuvių pa
vardes spaudoje,' kuriuos pa
žįstu, žinau, kad jie turi biz
nio įstaigas, nuosavybes, o Lie
tuvos žmonių pagalbai auko
ja tik po 50 centų. Tai nege
rai ! Daug paprastų darbinin
kų, kurie sunkiai gyvena, o 
tam svarbiam reikalui aukoja 
po $5 arba net $10. Manau, 
kad visi suprasime, kaip baisų 
vargą kentė Lietuvos žmonės, 
kaip jiems pagalba labai rei
kalinga ir visi aukosime gau
siai, nes mes nenukentėjome 
nuo karo ir galime daugiau pa
gelbėti. Padarykime tą visi ir 
visos. R-ka.

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ KA
RIAI UŽĖMĖ TINIAN

Washington. — Amerikos 
kariuomenė atėmė iš japonų 
faktinai visą Tinian salą, 
Marianų salyne. Išblaškyti 
japonų likučiai Tiniane jau 
negali sudaryti organizuoto 
pasipriešinimo amerikie
čiams. Jankiai naikina prie
šus atskiromis grupėmis.

Iš Tinian salos ameriki
niai bombanešiai galės 
pliekt japonus Filipinų sa
lose ir bombarduot pačią 
Japoniją.

MIRĖ FILIPINŲ PREZIDEN
TAS M. QUEZON

Saranac Lake, N. Y. — 
Mirė emigracinis Filipinų 
salų prezidentas, Manuel 
Quezon, 65 metų amžiaus. 
Jį pakirto džiova.

Savo pareiškimuose prez. 
Rooseveltui Quezon kelis 
kartus pažadėjo Filipinų 
žmonių ištikimybę Jungti
nėms Valstijoms.

Naminis Frontas
Lend-Lease Maisto Daugumas didžiai padaugintus kiekius iŠ 

Eina Britanijai ir Sovietams . New Zealand. Apie 20 procen-
T m ~ _ • „ „ tu valgio, suvartoto mūsų ka-Leo T. Crowley, Foreign \ .

t-. a j • • . 4. reiviu Anginoje, gauta nuoE c o n omic Administrator ius, . . - J ’i britu.raportavo: i ‘
“Mes ir toliau pristatome Gazolino Racionavimo Užrašai 

apie 10 procentų Britų parei- Atidaryti Visuomenei 
kalavimo. Britai pakėlė savo Office of Price Administra- 
vidaus gamybą nuo 40 procen- tion nustatė, kad visuomenė 
tų prieškarinių kiekių iki 70 galės patikrinti rekordus gazo- 
procentų jų bendrų, vartojamų lino racionavimo kiekių, iš- 
kiekių. Jie taipgi gauna apie duotų vietinės War and Ratio- 
20 procentų iš savo viešpaty- ning įstaigos.
bių, kolonijų ir kitų draugiškų “Yra visiškai tinkama, kad 
tautų, išskyrus Jungtines Ame-į administracinėse ribose žmo- 
rikos Valstybes. Mūsų išsiųstas nes turi teisę žinoti mylių kie- 
valgis Sovietams jiems pagel- kį, pripažintą kitiems, kurie 
bėjo atskaičiuoti priešo išeik- prašo dalies gazolino, kuris 
votus maistingus laukus. faktinai visiems priklauso.” 

“Maisto plaukimas nebuvo Instrukcijose vietinėms įstai- 
vienoje pakraipoje. Apie 95 goms sakoma : “Nors nėra geis- 
procentų maisto, reikalingo tina nei įmanoma be skirtumo 
mūsų kareiviams pietų ir piet- visiems rodyti įstaigos užrašus, 
vakarių Pacifike, buvo suteik- bet pripažintų mylių kiekiai 
ta Australijos ir New Zealand, turėtų būti parodomi sulig pa- 
šį metą gauname apie 1,500,- reikalavimo.”
000,000 svarų iš Australijos ir' OWI.

Vaikams Pieną mes geriame su linksmumu— 
Kožname siūpsnyje yra Smetonos, jūs matote!

BORDENS HOMOGENIZED
VITAMIN D

"Ths Children's Milk"
Tunc in every Monday: “Bright Lights of New York”, WOR, 7 :30 p.tn.

EAST HARTFORD, CONN. I

Rengia Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Kom., Hartfordo Skyrius.

¥ ¥ ¥

Įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio 6 August
Pradžia 12 vai. dieną

ĮŽANGA 50c

★ ★ ★
D. M. ŠOLOMSKAS

LIETUVIŲ PARKE
Light House Grove, Station 24, Glastonbury Bus

EAST HARTFORD, CONN.

KALBĖS 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.

V ABACI JOS' i

DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KALNO 
IR GRAŽIOJE LYGUMOJE

BLOZNELIŲ FARMOJE
R. F. D. 2 Cauterskill Rd.,

Didelė upė (bėgantis vanduo) 
kur galima maudytis

Catskill, N. Y.

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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Ketvirtas Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Justas Paleckis.

Pabaltijo Tautų Kova Prieš 
Vokiškuosius Okupantus

(Tąsa)
Galimas dalykas, kad hitlerininkai ga

li bandyti pakartoti 1918-1919 m. m. tak
tinį manevrą ir paskelbti Pabaltijo kraš
tų “nepriklausomybę.” Tai jie padarytų 
norėdami pasinaudoti tuo lozungu, kad 
sukelti tarpusavę kovą. Žinoma, 1944 me
tai ne 1919 metai ir dabar hitlerininkų 
ir įvairių reakcininkų viltys atplėšti Pa
baltijį nuo Tarybų Sąjungos —iš anksto 
pasmerktos žlugti. Bet, kaip sakoma, 
skęstantis ir šiaudelio griebiasi.

Čia reikia pažymėti, kad hitlerininkai 
bandė ir bando išnaudoti Pabaltijį kaip 
ginčo obuolį tarp Tarybų Sąjungos ir 
sąjungininkų. Pabaltijo tema yra viena 
mėgiamiausių hitlerinės propagandos te
mų. Tai propagandai žymiai patarnau
ja pabėgę į užsienį, ypač į Ameriką, re
akciniai gaivalai iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Reakcininkai visi vieno plauko. 
Mes gerai žinome lenkų reakcininkų tak
tiką ir veiklą, tad pagal ją galim įvertin
ti ir Pabaltijo reacininkus užsieny. Jie 
taip pat nuduoda kovoją prieš hitlerizmą, 
o iš tikro jį remia. Jie taip pat šmeižia 
Tarybų Sąjungą. Jie taip pat egoistiški 
ir akli Tarybų Sąjungos atžvilgiu. Jie 
taip pat užmiršta, kad jei ne Tarybų Są
junga, jei ne Raudonosios Armijos per
galės, tai atpultų visas ginčo objektas, 
nes jei hitlerininkai gautų pašeiminin
kauti dar keletą metų, Pabaltijo tautos 
būtų visiškai išnaikintos. Jei lietuvių, lat
vių ir estų reakcininkai neturi taip va
dinamų “vyriausybių”, tai, deja JA Val
stybėse jiems duodama vykdyti priešta- 
rybinį darbą po įvairių “tautinių tary
bų”, “vadovavimo komitetų” panašių or
ganizacijų priedanga, o taip pat neužker
tama žalingoji buvusių fašistinės Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vyriausių buvu
sių pasiuntinių veikla.

Tuo tarpu, lietuvių, latvių ir estų tau
tos su panieka smerkia visas šlykščias 
reakcininkų kombinacijas. Nei hitleri
ninkai, nei fašistiniai išdavikai neapgaus 
jų. Į visas klastas ir manevrus mūsų tau
ta atsako: tai jūs, hitlerininkai ir įvai
rūs fašistai, privirėt košės, jūs ją ir ry
kite iki galui; tai jūs, hitlerininkai ir jų 
pakalikai, riedate į bedugnę — ten jums 
ir kelias; tai jūs, hitlerininkai ir jų ber
nai, drebate už savo nusikaltimus, jums 
ir atsakyti ir nėra ko čia maišyti mūsų 
tautas į jūsų žmogėdrišką kompaniją.

10. PABALTIJO TAUTOS KOVOJE 
PRIEŠ VOKIŠKUOSIUS GROBIKUS.

Nuo pirmosios karo dienos Pabaltijo 
darbo žmonės pradėjo pasipriešinimą ir 
kovą prieš vokiškuosius grobikus ir tę

sia kovą su nuolat augančia jėga.
Kad Pabalt. tautos nenusilenkė okupan

tams, priversti pripažinti ir patys vo
kiečiai. Pavyzdžiui, straipsnyj “Paskuti- 

r nis įspėjimas”, tūpusiame viename hit
lerininkų specialiame leidiny, vokiečiai 
rašo: “Buvo tikėtasi, kad atsišaukimas 
bendradarbiauti ir paremti kovoje prieš 
bolševizmą lietuvių tautoje bus sutiktas 
su pasitenkinimu. Tačiau faktiški re
zultatą rodo priešingą dalyką.”

Vienas vokiečių karys Tirnhegen apie 
nuotaikas Latvijoj rašo: “Latvius galima 
paskirstyti į 3 kategorijas. Pirmai kate
gorijai priklauso žmonės, kurie pradėjo 
mums tarnauti ir tai gerai atlieka. Ant
roji grupė — tai žmonės, kurie įpuolė į 
apatiją ir į viską pamojo ranka. Toji 
grupė didesnė. Pati didžioji, tai trečioji 
kategorija. Tų žmonių išorinė išvaizda 
klaidinanti, bet iš jų elgesio ir nenoro 
kalbėti vokiškai aiškiai matyti, kad tai 
mūsų pikčiausi priešai. Tai tie latviai, 
kurie ligšiol nesuprato, kad jie turi už
miršti savo tautybę ir pulti ant kelių 
prieš vokeičių fiurerį.”

Ne, nepuolė ant kelių Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos tarybinės tautos. Ne tik 
nepuolė, bet priverčia okupantus kasdien 
drebėti dėl savo kailio. Kaip “Vilnaer 
Zeitung” praneša, vokiečių kolonizato
rius vienoj kalboj pripažino, kad: “Mūsų 
kolonistai tolimoj provincijoj yra nuola
tiniame pavojuj. Vokiečių valstietis Lie
tuvoj vienoj rankoj laiko kastuvą, kitoj 
— šautuvą. Jis priverstas būti visada pa
sirengęs atremti puolimą.”

Atkaklų pasipriešinimą vokiečių kolo
nistams pareiškė lietuvių valstiečiai Su
valkijoj. “Neatiduokim savo žemės-mai- 
tintojos vokiškiems atėjimams. Neleis
kim įsitvirtinti mūsų žemėj vokiškoms 
siurbėlėms. Žudykime kolonistus, degin- 
kim jų ūkius!” — toks buvo šūkis Su
valkijos valstiečių, kuriuos vokiečiai 
stengėsi perkelti į rytus, į Vilniaus kraš
tų, o į jų vietą pasodinti savo kolonistus. 
Tas valstiečių maištas privertė vokie
čius sulėtinti Suvalkijos kolonizavimo 
tempus.

Pabaltijo valstiečiai atkakliai sabotuo
ja savo gaminių pristatymą okupantams. 
Vis labiau siunta ir grasina valstiečiams 
hitleriniai valdeivos. Hitlerinis komisa
ras Rentelnas rėkauja: “Kas nenori vyk
dyti pristatymų, kas neatiduos viso der
liaus, tas yra sabotuotojas, spekuliantas, 
bolševikų sėbras ir jis vertas, kad su juo 
būtų pasielgta kaip su priešu fronte — 
jis turi būti sunaikintas.”

(Bus daugiau)
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Scranton, Pa

New Britain, Conn.
Džiaugiamės, kad ir Kaunas 

Laisvas
Tą dieną, kai laikraščiai di

deliais antgalviais atžymėjo 
Kauno išlaisvinimą iš po nacių 
jungo, tai tam pačiam vakare 
Lietuvai Pagelbos Teikimo vie
tos Komitetas laikė sueigėlę 
Lietuvių Svetainėje. Į sueigė
lę manėme sueis kur kas dau
giau žmonių, bet apsirikome. 
Jų buvo mažai.

žengiant į susirinkimo kam
barį prisiminė ve kas. Ant du
rų žodis išpieštas “Varpas.” 
Tas pate “varpas,” kuris neto
limoje praeityje skambiai dai
nuodavo: “Mes be Vilniaus ne- 
nurimsime!” štai, sau manau, 
šį vakarą ne vien Vilnius lais
vas, bet jau laisvas ir Kaunas, 
tai tikrai uždainuosime, nes 
tuoj bus ir visa Lietuva laisva. 
Kadangi vėlyvai pribuvau, tik
rai maniau, rasiu iš džiaugs
mo dainuojančius varpiečius ir 
visus kitus. Juk ar ne džiaugs
mas, kad Lietuva ir vėl pataps 
laisva, kad pavergėjus nacius 
raudonarmiečiai veja lauk!

Bet radau tokioje padėtyje, 
kad, tarytum buvę tame kam
baryje lietuviai būtų nei ne
girdėję, kad Lietuva laisvina
ma, nes vieni bovinos su abroz- 
dėliais, o kiti, taip sau šneku
čiavosi, o į mūsų būrelio tar
pą nebesidėjo niekas, kaip tik 
pažangiečiai.

Tačiau mūsų ūpas buvo pa
kilęs. Viena, kad Kaunas lais
vas, antra, kad mes savo kvo- 
tš išpildėm Lietuvos liaudies 
pagelbai ir pradėjom antrą da
li sukelti.

Šį kartą aukų sudėjo šie as
menys :

V. Tocionis $10.
Po 5 dol.: J. Grimaila, J. 

Višniauskas ir Mr. & Mrs. 
Goldberg (krautuvininkai).

Mr. & Mrs. P. Kazlauskas 
3 dol.

Po dolerį: Mrs. Herman Ad
ler ir Mrs. Cherneck. Viso 30 
dolerių šiuo kartu. O mūs Ko
miteto pirmin., J. J. Gerdis, 
visus “subytino” parinkime au

kų. Be to, jo leidė ir patsai 
Jonas pavaišino mus su lietu
višku sūriu ir rūgščiais agur
kais.

V-l-y.

Važiuosime į Laisvės Pikniką
Teko girdėti žmones tarian

tis važiuoti į Waterbury ant 
Laisvės pikniko, kuris įvyks 13 
d. rugpjūčio, Lietuvių Darže.

Būtų gerai, kad susidarytų 
didesnė grupė, nes ten bus ge
rų kalbėtojų, kurie aiškins 
apie Lietuvos dabartinę padė
tį. Kalbės R. Mizara, Laisvės 
redaktorius.

Detroit, Mich.
Rugpj. (Aug.) 6 d., Pažangie

čių Draugiškas Išvažiavimas
Sekamą sekmadienį įvyks 

Moterų Pažangos Kliubo drau
giškas išvažiavimas ant mies
to Rouge parko,' piknikų, dar
že, prie kampo Tireman, ten, 
kur įvyko Tėvų Pagerbimo iš
važiavimas. Kadangi pažan- 
gietės viską sumaniai surengia, 
todėl ir šis išvažiavimas, tiki
mės, bus paįvairintas ir bus 
smagu linksmai praleisti lai
kas ant atviro oro. Todėl dc- 
troitiečiai turėtume skaitlingai 
dalyvauti.

J. Alvinas.

Naciai skiria 1,000,000 
markių dovanų už suėmimą 
Goerdelerio, Leipcigo mies
to buvusio majoro.

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).

MATEUŠAS SIMONAVICIUS !
t GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA |

Bridgeport, Conn So, Boston, Mass.

Apie Lietuvius ir Jų Veikimą
Per tūlą laiką tarpe pažan

giųjų draugijų ėjo svarstymas 
apie surengimą pikniko šioj 
apylinkėj, bet nenumatant pa
togios vietos, tas klausimas tę
sėsi per gana ilgą laiką. Bet 
dabar, pasidarbavus keletui 
draugų, liko surastas patogus 
Rocky Glen Parkas, prie ku
rio galima privažiuoti automo
biliais ir Laurel Line geležin
keliu. Piknikas įvyks Nedėlioj, 
13 d. rugpjūčio (Aug.). Šis 
piknikas yra rengiamas dėl su- 
šelpimo Lietuvos žmonių. Ren
gimo iniciatyvą paėmė LLD 
apskritys, pagelbstint visoms 
pažangioms draugijoms Scran- 
tono, Pittstono ir Wilkes-Bar
re apylinkėj. Tuomi reikalu 
buvo tartasi su Wilkes-Barre 
veikėjais, kurie įgaliojo scran- 
toniečius imtis už darbo vie
niems, o jie pasižadėjo kiek
vienas padėti tame reikale. Da
bar komitetas rūpinasi kalbė
tojais, programa, valgiais, gė
rimais ir kitais darbais. Kuo
met bus viskas sutvarkyta, tai 
ir vėl bus pranešta per spau
dą.

Lig šiol Scrantone gyvavo 
Tarybos skyrius ir per laiką 
savo buvimo neblogai pasidar
bavo dėl sušelpimo Lietuvos 
žmonių. Dabar, paskutiniame 
savo susirinkime, po' apkalbė
jimo, vienbalsiai liko nutarta 
pereiti į Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetą. Lietuvos šelpi
mo darbą besvarstant, pasiro
dė, kad Scrantonui paskirtai

kvotai, $200, jau randasi su
rinkta $60. Toji suma įėjo se
kančiai: Draugė Truikienė 
perdavė nuo Mezgėjų Grupės 
$25.35, nuo ALDLD 39 kp. ir 
nuo LDS 82 kp. po $10. Kle- 
vinskai aukojo $5, Elinskai 
$2.65. Po $2 aukavo: Šlekai
čiai, F. Indriulis ir Truikiai ir 
$1 R. Janušaitis. Jau yra ir 
daugiau aukų surinkta. Dides
nes sumas aukavo Medeliai ir 
B. Tuskevičius, po $5. Darbas 
eina tolyn ir scrantoniečiai pa
siryžę pasiekti savo kvotą.

Pabaigoje birželio, pas mus 
lankėsi draugas Pruseika. Ka
dangi tik iš vakaro pranešė, 
kad ant rytojaus bus pas mus, 
tad negalima buvo surengti 
jam prakalbų, bet už tai gra
žus būrelis draugų ir draugių 
susirinko pas draugus Indriu- 
lins, kur drg. Pruseika trum
pai, bet ryškiai perbėgo bė
gančius ir ateities reikalus. Jo 
kalba buvo išklausyta su aty- 
da. Vilnies paramai liko su
aukota keletas dolerių.

Karo pastangoms pažangieji 
irgi pasidarbavo. Pagal su
rinktas žinias, tai pirmiau bu
vo pirkta bonų už $2,425, o 
Penktos Paskolos už $2,725. 
Abi sumos liko kredituotos 
ALDLD, dėl pirkimo bomberių 
naikinimui mūsų šalies užpuo
likų.

Jau gana ilgas laikas, kaip 
serga darbšti gaspadinė, drau
gė Proleikienė, kuri daug dar
bavosi surengime vakarienių 
dėl pažangių draugijų, nuo 
kurių liko gražaus pelno. Lin
kime draugei greito pasveiki
mo. Nugirdęs.

Rochester, N. Y.
PIKNIKAS GARBINGAM ' 

TIKSLUI
Rochesterio Mezgėjos ren

gia pikniką Rugpjūčio 12 die
ną, po numeriu 575 Joseph 
Ave. Pradžia 5 vai. po pietų. 
Tai bus šeštadienį. Gi įžanga 
į pikniką — MUILAS, kiek 
kas galės atnešti.

Visas parengimo pelnas eis 
Lietuvos žmonėms.

Taigi, draugai ir draugės, 
visus ir visas užprašome daly
vauti ir paremti šį svarbų rei
kalą. Mūsų brangi Lietuva jau 
tuojau bus išlaisvinta. Gelbėki
me, kiek kas galime, mūsų 
broliams ir sesutėms.

Komisija.

Pittsburgh, Pa
Liepos 23 d. tapo surengtas 

išvažiavimas Mikalauskų ūkė- 
je. Susirinko daug Pittsbur
gh iečių pagerbti ir pasveikinti 
Joną ir Marijoną Mažuknus, 
kuriems suėjo 25 metai ženy- 
binio gyvenimo.

Mažuknai yra geri žmonės, 
visų gerbiami, už tai jų drau
gai jiems tą pokilį surengė 
slaptai, kuris nusisekė labai 
gerai. Svečiai gražiai linksmi
nosi ir geriausiame ūpe išsi
skirstė, velydami Mažuknams 
kito jubilėjaus sulaukti.

Nuo savęs vėlinu viso ge
riausio J. ir M. Mažuknam.

S. Karsokienė.

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

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

426 SO. 5th STREET >•< BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Howes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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

Liepos 16 d., bunčius drau
gių ir draugų surengė “var
duves” mūsų darbščiajai drau
gei Elzbietai Meškelio, pas 
draugus Ignatavičius. Graži 
vieta, smagu laiką praleisti.

Prie užkandžių ir dainelių 
Mockaičiui tarus kelis žodžius, 
primenant, kad gerbiant drau
gę, gerbiame ir jos gerus dar
bus, tad reikalas kuom nors 
prisidėti paramai Lietuvos 
žmonių. Tuojaus visi sutiko ir 
aukavo:

E. Meškelio, C. Baltrėnas, J. 
ir L. Mockaičiai po $2.

A. Švėgžda ir J. Simanaus- 
kas po $1.50.

Po $1: V. Ambrozaitis, A. 
Usevičia, Mrs. Shamatovich, 
V. Karaliūnas, O. Mačiukai- 
tis, J. Jesevičia, A. Nortonis, 
F. ir M. Giedraičiai, Mrs. Barš- 
taitis ir B. Norton. Viso $20. 
Pinigai perduota Lietuvai Pa
galbos Teikimo Kom., vietinio 
skyriaus iždininkui A. Jociui.

Šitą gražų pavyzdį turėtų 
pasekti visi ir visos.

Parama Knygų Leidimui

Draugai Jurgis Lekas ir D. 
G. Jusius parinko ant blankų 
aukų Liet. Literatūros Drau
gijos Apšvietos Fondui, tai 
yra, knygų leidimui ir kitiems 
svarbioms reikalams. Bendrai 
surinko $14. Aukavo sekamai: 
B. Ewasko $2.

Po $1 : J. Mosteika, D. G. 
Jusius, Anastazija Jusius, J. 
Zakonis, V. Vulkauskas ir S. 
Kanapkis.

Po 50 centų aukavo: J. šū
kis, K. Kalosius, J. Matulionis, 
A. Dambrauskas, G. Lekas, A. 
Buividas, II. Dainis, D. Ru pe
nas, A. Sabulienė, II. Simana- 
vičienė ir K. Strikas. A. Jan
kus ir M. Kazlauskas po 25c. 
Visiems aukavusiems širdingai 
ačiū. Report.

Komitetas neblogai darbuoja
si. Rengia prakalbas rugpjū
čio 4 d. Drg. A. Bimba yra 
apsiėmęs pasakyti prakalbą 
dienos klausimu.

Yra rengiamas piknikas 
rugsėjo 3 d. Yra surinkta ne
mažai drapanų ir apavų. Tik 
laukiama, kada Lietuva bus iš- 

*1 laisvinta, tuomet dar smarkiau 
i turėsime pasidarbuoti.

Lietuvai Pagalbos Teikimo! Darbininkas.

čionais lankėsi brooklynie- 
čiai, J. Kalvaitis su savo drau
ge. Nors mažai esu susipažinęs 
su jais,/ bet atrodo draugiški i 
ir simpatingi žmones.

LIETUVIŠKAS J

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINU) I

Didelis pasirinkimas visokių I
Vynų ir Degtinės į
Kasdien Turime I

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ į

Juozas Zeidat !
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn <

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka

rietas veselijom, krikštynom 
ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE 
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

CHRONIŠKOS LIGOS
odos, nervų IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki- 

Jrk I t°s Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 
^aros skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS |2.

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

(Jsist. 28 m.)

Arti Union Square
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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENJ

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermininė. Mūsų pa
tarnavimu i r k a i n o m i s 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Raudon. Armija Atva 
davo ir Krakes, Jos

vainius ir Kt.
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

Armijos junginiai prasiver
žė per Nevėžio upę; audrin
gai puolė vokiečius iš kelių 
pusių ir paėmė Kėdainius.

Sovietų kariai visiškai nu
šlavė nacius nuo geležinke
lio linijos, einančios iš Vil
niaus į Šiaulius. Šiame ruo
že buvo užmušta apie 2,000 
vokiečių kareivių ir oficie- 
rių ir sunaikinta 38 nacių 
kanuolės, 12 minosvaidžių, 
00 kulkosvaidžių; pagrobta 
29 vokiečių kanuolės, 11 a- 
municijos sandėlių ir 340 
vagonų.

Į šiaurvakarius nuo Mari
jampolės vokiečiai deda vi
sas pastangas, bandydami 
sulaikyt žygiuojančią pir
myn Sovietų kariuomenę. 
Čia Sovietų kariai paėmė 
Vilkaviškį.

Vokiečiai metė mūšin vie
ną savo artilerijos divizi
ją, vieną tankų diviziją ir 
dvi pėstininkų divizijas, tik 
ką atsiųstas iš vidurinės 
Vokietijos.

Raudonosios Armijos tan
kų ir artilerijos junginiai, 
gabiai manevruodami, kir- * 
to priešams netikėtus ir I 
triuškinančius smūgius. Vo
kiečiai, besitraukdami atgal, 
kai kuriose vietose nepaspė
jo susprogdint net geležin
kelio ir vieškelių tiltų. Dau
gelis kelių yra užsigrūdę 
paliktais sveikais nacių au
tomobiliais ir nepagadinto- į 
mis kanuolėmis.

Vienoje vietoje sovieti
niai tankistai sunaikino va-

federacija su Lenkija gal- 
vinyje.

Ton federacijon lenkų po
litikieriai įjungia Lietuvą, 
Latviją, Estiją, Čechoslova- 
kiją, Vengriją, Rumuniją, 
Jugoslaviją, Bulgariją ir 
Graikija. Jie aiškina, 
kad tokia sudėtinė 
valstybė su 120,000,000 gy
ventojų, girdi, užtikrintų 
taiką Europai.

London, rugp. 3. — Nacių 
bombanešiai - robotai patai
kė į 7 ligonines.

Cleveland, Ohio
Daugiau Pagelbos Lietuvos 

Žmonėms
Gera dalis Lietuvos jau iš

laisvinta iš po nacių žiaurios 
okupacijos ir gal visai neuž
ilgo bus ir visa Lietuva išva
duota. Tuomi džiaugiasi ne 
vien Lietuvos žmones, kartu 
džiaugiamės ir mes, Amerikos 
lietuviai, ir šis džiaugsmas pri
valo sukelti Amerikos lietu
viuose daug energijos gelbėji
mui Lietuvos žmonių. Visiems 
yra žinoma, kad bėgyje 3 me
tų okupacijos vokiškieji bar
barai baisiai kankino ir api
plėšė Lietuvos žmones, o bėg
dami iš Lietuvos pasigrobs vis
ką, palikdami Lietuvos žmo
nes pusnuogiais ir ______
kąsnio.

Todėl Clevelando Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komitetas 
atsišaukia j visus gerus Cleve
lando ir apylinkės lietuvius pa-j 
aukauti visus atliekamus ir | 
dar tinkamus nešiojimui dra
bužius, autuvus ir, svarbiausia, 
šiltų apatinių marškinių, mui
lo ir, žinoma, pinigų nupirki
mui kas bus daugiausiai rei
kalinga Lietuvos žmonėms. Pa- 

, rinkime drabužių pas savo kai
mynus, neskiriant* tautos ir įsi-

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Penktas Puslapis

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI IR MOTERYS
AR JŪS JIEŠKOTE 

PASTOVAUS
POKARINIO DARBO?

PRISILAIKOMA WMC 
TAISYKLIŲ

JEI TAIP,
KREIPKITES

Hankin’s Container Corp
947 NEWARK AVE.
ELIZABETH, N. J.

ELIZABETH 3-6800

(186)

OPERATORIAI
Pamušų siuvėjai kūdikių koteliam. GERA 

ALGA. NUOLATINIS DARBAS.
HARRY SAUL, 384 CANAL PLACE 

(144th St.) BRONX, N.Y.
(184)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MONTELLO, MASS.

Lietuvių teatrališko ratelio pikni
kas įvyks šį sekmadienį, Aug. 6 d. 
Tautiško Namo Parke. Bus muzika- 
lė programa, skanūs valgiai ir gė
rimai. Pradžia 1 vai. po pietų. Kvie
čia Rengėjai. (82-83)

HARTFORD, CONN.
Svarbus piknikas įvyks sekmadie

nį, 6 d. rugp. Liet. Parke, Light
house Gr., E. Hartforde. Ruošia Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Komitetas, 
vietinis skyrius. Pradžia 12 vai. die
ną. Gera orkestrą gros šokiams. 
Įžanga 50c. Turėsime skanių valgių 
ir gėrimų. Kalbės D. M. Šolomskas, 

”. Tad kviečiame 
visus dalyvauti, paremti šį svarbų 
tikslą. — Kom. (181-182)

ir be duonosiis. Bro°k,yn> N- Y-

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

j 6 d. rugp:. 1 vai. dieną. Pas Kaspa- 
i rius, 191 S. Sherman St. Jau du 
Į mėnesiai kai neįvyko susirinkimo, 
dalyvaukite šiame susirinkime, tu
rimo svarbių reikalų. 12-tas Apskr. 
rengia du dideliu parengimus, vie
nas įvyks rugp. 13 d., Rocky Glonn, 
antras rugsėjo 17 d., Weenie Roast, 
Russian Pavilion. Reikia rinkti dar
bininkus šiem parengimam. Pelnas 
eis Lietuvos žmonėm ir kitiems rei
kalams. — Kom. (181-182)

žiuojantį frontan karinį vo- tikinimo žmones — gerai pa
klėčiu traukinį. Kitoj fronto aiškinus dalyką, duos visi, 
dalyj buvo visiškai nušluo
tas papildomasis vokiečių 
batalionas pirma, negu jis 
pasiekė liniją. Vien tiktai X 
raudonarmiečių junginiai 

per dieną čia visiškai sunai
kino apie 2,500 hitlerininkų 
ir sudaužė bei išdegino 17 
jų tankų, 110 trokų ir 200 
vežimų su kroviniais.

Į pietus nuo Marijampo
lės Raudonoji Armija grū
mėsi vis pirmyn, nors vo
kiečiai atkakliai priešinosi. 
Žiaurūs mūšiai perėjo į tie
siogines kautynes durtu
vais. Raudonarmiečiai įvei
kė priešus ir paėmė Kalva
rijos miestą. Tapo supliek
ta ir atgal nuvyta 131-ma 
vokiečių pėstininkų divizi
ja; visiškai sunaikintas 
432-ras šios divizijos pul
kas; daug nacių suimta ir 
dideli kiekiai jų karinių 
reikmenų pagrobta.

Drabužius ir viską, kas rei
kalinga Lietuvos žmonėms, su- 
neškime į sekamas stotis: Į J. 
žebrio krautuvę, 15416 St. 
Clair Ave., tel. IV. 9638; j 
Komandų krautuvę, 10109 St. 
Clair Ave., tel. MU. 9607; ir 
pas Mrs. Mikalajūnienę, 1272 
E. 71st St., tel. EX. 2547. Mi
kalajūnienę galima rasti tik 
vakarais, nes dienomis dirba. 
Tie, kurie neturite galimybės 
pristatyti drabužius j virš nu
rodytas stotis, patelefonuokite 
(virš nurodytais telefonais) J. 
žebriui ar K. Romandienei, o 
jie pasirūpins, kad drabužiai 
būtų pristatyti j drabužių sto
tis. Tik pasistengkime prirink
ti jų kuo daugiausiai.

J. N. S.

SHENANDOAH, PA.
6 d. rugp., įvyks Komunistų Po

litinės Sąjungos piknikas, su gra
žia programa, Brondelville Park. 
Kalbės Mother Bloor. Kviečiame vi
sus dalyvauti. (181-182)

PA.
įvyks vi-

Laisvės
Liaudies

PHILADELPHIA,
Penktadienį, 4 d. rugp. 

suotinas organizacijų ir 
skaitytojų susirinkimas,
Name, 735 Fairmount Avė., 8' v. v. 
Susirinkimai įvyks kas savaitę 
ponktadieniuos iki L. pikniko įvy
kimo. Atsiminkite, ir lankykitės 
juose. — A. J. S., sekr. (181-182)

KEARNY-HARRISON, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

rugp. 6 d., 2 vai. dieną, 15-17 Ann 
St. Harrison. Draugai, žinote, kad 
mes jau apie porąi susirinkimų pra
leidome, tai yra labai negeras ap
sireiškimas, tai pirmu kartu mūsų 
kuopoj taip įvyko. Dalyvaukite visi 
šiame susirinkime, nes turime daug 
svarbių reikalų. — V. Ž. (181-182)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA VYRŲ
PADARYKITE “D” DIENĄ “V” DIENA 

100% KARUI GAMYBOS DARBAS 
Lavinti

TOOL IR DIE MAKERS 
PRIE STALŲ MAŠINISTAI

Pusiau-Lavinti 
PAKUOTOJALIŠSIUNTĖJAI 
ABELNAI DARBININKAI

Geros Pradžiai Algos—Daug Viršlaikių. 
Geros Darbo Sąlygos.

Naujas Moderninis Fabrikas
M UZ1K A REKREACIJA K AFETER1A

Nemokamai Bušo Aptarnavimas Darbininkams nuo Penn Stoties, 
Newark iki mūsų Fabriko.

C O-TWO FIRE EQUIPMENT COMPANY
Highway 25, arti Haynes Avenue, Newark, N. J.

BIGELOW 8-2200
Asmenys, nuc.se darbuose bei veiksmuose, negali būti priimti be 

atliekamumo pareiškimo.
(188)

VYRAI
FABRIKO DARBAS

Ir

Materialų Pcrkilnotojai
DIENINIS ŠIFTAS.

DAUG VIRŠLAIKIŲ.
Darbas arti jūsų namų šviesioje, 

oringoje dirbtuvėje.
Gera proga pakilimams.

CARPENTER 
CONTAINER CORP.

BUSH TERMINAL, BROOKLYN
147_41st st.

J darbą priėmimo ofisas atdaras prade
dant pirmadieniu, baigiant penktadieniu.

šeštadieniais 9 A.M. iki 1 P.M.

IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA . PALIUO
SAVIMO PAREIŠKIMO

(180)

STALIORIAI IR 
PAGELBININKAI
PRIE GERŲ RAKANDŲ 

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.

GUGGENHEIM & CO.
19 W. 24th Street

(184)

Londoniškė Lenkų Valdžia 
Laukia Žinių iš Maskvos

EmigracinėLondon
lenkų valdžia Londone dar 
negavo žinių, ar jos prem
jeras Mikolaičikas kalbėjosi 
su Stalinu Maskvoj ar dar 
ne.

Skrisdamas Maskvon, Mi
kolaičikas staptelėjo Kaire, 
Egipte. Čia jis, sakoma, su
sitiko dr. J. Petingerį ir len
kų socialistų vadą T. Arci- 
ševskį, kurie grįžę iš Len
kijos. Jiedu pirm kelių mė
nesių buvę pasiųsti Lenki
jon, kaip slapti specialiai 
londoniškės lenkų valdžios 
atstovai.

LENKŲ PONAI TEBESAP
NUOJA APIE FEDERACIJA
Roma.—Čia atidaryta sa

votiška politinė lenkų paro
da. Ant sienos pakabintas 
didžiulis žemlapis, kuriame 
nupiešta pokarinė įvairių 
mažųjų valstybių sąjunga-

MOTERYS VALYMUI: OFISŲ BUDINKUO- 
SE. $14.65 J SAVAITE. 5:30 P.M.—10:80 

P.M., ŠEŠTADIENIAIS 1:30 P.M.—6:30
P.M., SUPERINTENDENT OR FORELADY. 

400 MADISON AVE.
(186)

VALYTOJOS, 
nėra plovimo nė mapavimo; 

11:45 P. M. iwi 7 A. M. 
6 dienos, $22.66. 

Kreipkitės 
80 BROADWAY, ROOM 880

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Geros Algos. Kreipkitės j Timekeeper.

HOTEL BARBIZON FOR WOMEN 
140 EAST 63RD STREET.

 (183)

OPERATORĖS
Dirbti prie Overlock & Binding Mašinų prie 

vaikams Medvilnės apatinių drabužiukų.
ANGELA MFG. CO.,

418 Suiter Ave., Brooklyn, N. Y.
 (182)

MERGINOS
PASTOVI TAIKOS METU PRAMONE

V AKACIJA SU A Ui A.
PROGOS VIRŠLAIKIAM.
KEITH-CLARK
601 W. 50TH ST.

(182)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 6 d. rugp. 1 vai. dieną. 
YMHA salėje, Ferry & Walnut Sts. 
Visi nariai dalyvaukite susirinkime.

(181-182)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 7 d. rugp., 7:30 v. v. 
L. T. Namo kambariuose. Visi na
riai dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes bus visiems svarbu svarstyti 
tinkamai prisirengti prie Laisvės 
pikniko, kuris įvyks 12-13 dd. rugp. 
Liet. Taut. Namo Parke. — G. Shi- 
maitis, F. R. (181-182)

NEBŪKITE NERVUOTI

SANDĖLIUI 
PAGELBININKAI (2) 

NUOLATINIS DARBAS. 
DAUG VIRŠLAIKIŲ.

HARDY METAL SPECIALTIES CO. 
218 McKibben st. 

BROOKLYN.

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. $48.30— 

GO VALANDŲ, $62.10—70 VALANDŲ.
Kreipkitės ROSS GALVANIZING WORKS, 

395 KENT AVE., BROOKLYN.
(181)

STALIORIAI. KRAUTUVIŲ RAKANDAM. 
NUOLAT. GERA ALGA! 

COMMERCIAL WOODWORKING, 
27 SHERIFF ST., N.Y.C. 

(Essex Station)

REIKALINGI
NAKTINIAI OFISŲ VALYTOJAI

Pastovūs Darbai
GEROS ALGOS 

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

Pennsylvania Geležinkelio Stoties.)

Linksmos darbo sąlygos. Tinkamos darbi
ninkams pašalpos po trijų mėnesių išdirbinio. 

Kreipkitės 9 A.M. iki 5 P.M.

MR. NOSKER 
ar MR. CAPPS

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

(181)

REIKIA BERNIUKŲ 
lengvas fabriko darbas. Gera proga.

NORTH RIVER YARN DYEING, 
2200 WEST ST., UNION CITY, N. .1.

(181)

PAPRASTI DARBININKAI
Fabrikui

GERA ALGA. 
NUOLATINIS DARBAS.

WEBER ROTHSCHILD INC.
2021 — 40th St.

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

(183)

SANDĖLYJE 
PAGELBININKAI

Stiprūs Jauni Vyrai 
Patyrimas Nereikalingas

NUOLATINIAI DARBAI.
GERA ALGA

Kreipkitės 
MR. REESE

SEARS WAREHOUSE
30TH ST. & REVIEW AVE., 

LONG ISLAND CITY.
(182)

PATYRUSI 
RANKOM SIUVĖJA

Prie moteriškų ridikulių 
Laikas ir Pusė už viršlaikius.

Laba gera alga.

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

(182)

MERGINOS—MOTERYS 
KARINIS DARBAS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Bendras Fabriko Darbas; prosą 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. subve
iki Spring)

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

(184)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

PADEKITE KARA LAIMĖTI.
Mūsų kovojantiems vyrams, ir mūsų talkininkams vis dar 
reikia didelių kiekių amunicijos. Bridgeport Brass Co. rei
kia vyrų ir moterų jos gaminimui. Jūs galite padėti su
mušti mūsų priešą—ir turėti sau gerą darbą—dirbdami 

Bridgeport Brass Kompanijai.

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)

MERGINOS & MOTERYS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$25—40 VALANDŲ 
Laikas ir Pusė už Viršlaikius 

BAIGUSIOS HIGH SCHOOL 

Dirbti Kaipo 
Pagelbininkės Laboratorijoj 

Kreipkitės 
JAMES E. CURRAN 

MR. MALONEY 
3280 Broadway 

(at 133rd St., N. Y. C.)
(184)

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas

Dirbti Bonku Dirbtuvėj. Woodsidcj
GERA ALGA. 5 DIENŲ SAVAITE 

Retkarčiais Viršlaikiai.
JESSE JOSEPHS

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

(184)

APVALYTOJAI
Banko būdinguose; dieniniai ar naktiniai šif- 
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)

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo Ir Gesų 

Po Kiekvienu Valgiu?
TAMSONO AI D I S O L 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.

GERI DARBAI
Pradžiai alga nelavintiem vyram — 81c j valandą 

antruosiuose ir treciuosiuose šiftuose.
48-valandų savaitė—laikas ir pusė už visas valandas viršaus 40. 

šešių-dienų savaitė—astuonių valandų diena.

Geros Darbo Sąlygos
Švarūs, moderniški apsiprausimui ’ rūmai.

Atskirai Lockeriai.
Užkandžiai aptarnaujama visuose departmentuosc.

Padedame apsirūpinti tire, gasoline rationing ir butais.

GERAI ĮSTEIGTA KOMPANIJA
79 Metai Biznyje

225 darbininkai su mumis per 25 metus ar viršaus.
1000 darbininkų su mumis per 10 metų ar viršaus.

VYRAI
Fabriko Produktų Skyriui, Kreipkitės
HOUSATONIC AVE. IR GRAND ST.

VYRAI IR MOTERYS
Apdirbimų Skyriui, Kreipkitės

CRESCENT AVE. ARTI GRAND ST. *
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiškimo. Visi samdymai 

atliekami sulyg War Manpower Commission patvarkymų.

Bridgeport Brass Company
Bridgeport, Connecticut

VYRAI
Taisymui Vieno Cylinderio
Gesu Varomu Generatorių
TIK DIENINIAI ŠIITAI

BŪTINAS KARINIS DARBAS
Patyrimas nereikalingas, tačiau kreipkitės 

turintieji palinkimo prie mechanizmo.
Reikia turėti paliuosavimą.

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

(182)

tik

BUFUOTOJAI
Pleitijimo Elektrinės Pajėgos Preso 

pagelbininkai.
MODERN CHROME FURNITURE CO.

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

TOOL — DIEMAKERS
Patyrę prie progressive dies. Su paliudijimu. 

AUKŠČIAUSIOS ALGOS.
POKARINE PROGA

SOUTH 8-5224 185)

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

(183)

VYRAI 18 IKI 65

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)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU 
GERA ALGA-GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO 
TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 

RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner
vams stokuo ja 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 — pajra 
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.

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-orderj pasiųsime pro
duktus.

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

MERGINOS MOTERYS

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.

Lengvas, Pusiau Lavintiems ir 
Nelavintiems Darbas.

IŠLAVINAMA PRIE DARBO
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

KREIPKITĖS Į U. S. E. S
86 RIVER ST., HOBOKEN, N. J

For New Jersey Machine Corp.
Willow Ave., prie 16th St., HOBOKEN, N. J

(187)

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
iki Spring)

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo
Pareiškimo.

(184)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKES 

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)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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

(182)

OFISŲ VALYTOJOS
Daliai laiko, 7 p. m.—vidunakčiuose; šešta
dieniais 2—7 p.m.
8

52

«r šešias dienas 3 a.m.-— 
h. m. Pilnam laikui. 12 vidunakčio iki 
7 a. m. Kreipkitės BANK, 2-ros lubos.

Cedar St., (arti Wall), New York City.
(184)
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NewYorko^^gi^ZInitw
Kauno Išlaisvinimą Mi- 

nėjo Patrijotiškai
Išgirdęs, kad ir Kaunas jau 

išlaisvintas, Alekas Velička,' 
žinomasis organizacijų veikė-' 
jas, dainininkas, nusiskubino į 
virtuvę ir grįžęs su penkinei 
rankoj pareiškė:

—Sveikinu Kauno išvaduo
tojus. Lai bus ir mano dovanai 
šeštajam siuntinyje Lietuvos! 
žmonėms.

Virtuvė, tai jo darbavietei 
Rutkūnų restaurane, prie Li-į 
tuanica Square.

Kiti, paskiausiu laiku svei-j 
Įtinusieji baigiamos išlaisvinti 
Lietuvos žmones prisidėjo 
brook lyn iečių fondui sekamai:'

Madge Risevičienė $5
P. Bukšnys $5
V. Pranaitis iš Flushing $5
A. Kraujalis, White Plains,!

$3
P. Raškauskas $2
J. Lazauskas SI
J. Margavičius, White PI., 

$1. **’
Brooklyniečių fonde 6-tam 

siuntiniui randasi $179. Kvo
ta yra $500.

Primintina, kad kai kurios 
mažos lietuvių kolonijos, tu-1 
rinčios daug mažesnes kvotas, 
arti tiek sukėlė. Pavyzdin, bu-' 
vęs mano miestas Rochesteris 
jau sukėlė ir prisiuntė Lietu
vai Pagelbos Teikimo Komite
tui $415.01. Tai daugeriopai | 
daugiau, lyginant skaičių lietu
vių tame mieste ir Brooklyne. 
O mes tokiuose klausimuose 
nei antros sėdynės neimdavom 
praeityje.

Ką sakote, brooklyniečiai,■ 
ar užsileisime kitiems?

Sasna.

Vaiko Išmainikautos 
Gražmenys Sugrįžo
šešių metų Bobby Baldini 

verslas brangumynais pasibai
gė laimingai visiems suintere
suotiems.

Bobby, kaip žinia, buvo iš- 
mainikavęs jaunos savo tetos 
Virginijos Fusi gražmenis, ver-i 
tas apie $340, ant vertų 35 į 
centų ir jautėsi puikiai atlikęs1 
prekybinį aktą. Bet pamatęs1- 
savo tetą ašarojant ir tėvus su-i 
surūpinusiais, jautėsi ir pats ne 
kaip. Dėl to antradienio rytą, 
išeidamas gatvėn, sakėsi eisiąs i 
tos gražios, vaiko vežimėlį stu-i 
miančios merginos, jieškoti ir: 
prašyti atgal atmainyti gra
žumynus.

Tuo tarpu gavusioji gerus; 
mainus mergaitė, 13 metų, ir 
jos motina, jau buvo skaičių-j 
sios spaudoje apie tą nuotikį ir 
žinojo gražmenų savininkės i 
antrašą. Jos atnešė gražmenis į 
jų savininkei į namus ir atsi
ėmė savo. Apsidžiaugus atga
vimu savo gražmenų, kurios, į 
beje, dar buvusios brangios ir 
dėl to, kad tai dovana nuo jos j 
sužadėtinio, Virginia Fusi dar Į 
pridėjo $10 dovanų mergaitei 
gražmenų atnešėjai.

Kada įvyko apsikeitimas1 
gražrnenimis, Bobby jau seniai 
buvo užmiršęs tą įkyrią de
tektyvo pareigą jieškoti ko 
nors, nežinant, kur randasi. Jį 
indo ir vėl linksmai žaidžiant 
su vaikais.

Berniukai pereitą antradie
nį sunešė tonus popieros į Po
lo Grounds, kad pamatyti bo
les žaismę tarp Giants ir Reds. 
Jiem įžanga buvo tik už po- 
pierą.

Leo McGuinness, 29 m., New 
Yorke areštuotas ir sulaikytas 
kamantinėjimui dėl mirtinai 
pašovimo kumštininko Martin 
liepos 18-tą, Bostone.

Dėl sausros padarytų nuo
stolių, Kainų Administracija 
leido Long Island farmeriams 
imti po 90 centų daugiau ant 
100 svarų bulvių.

Pergalės Piknikas Paramai 
Lietuvos Žmonių

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komiteto su didžiojo Brookly
no lietuviu organizacijomis 
ruošiamasis piknikas įvyks jau 
tik už savaitės, rugpjūčio 12- 
ią. Vieta:

National Hall Park,
65-13 38th Avė.,
Woodside, L. I.
Pikniko rengė,jai savo kvie

time sako :
Brook lyno ir visos plačios 

apylinkės lietuviai! Mūsų se
noji tėvynė Lietuva išlaisvinta 
iš baisiosios naciu vergijos. Tai1 
didelio džiaugsmo ir pergalės! 
valanda kiekvienam nuošir
džiam, patriotingam lietuviui.

šis piknikas rengiamas kai
po Brooklyno ir apylinkės lie
tuviu pergalės demonstracija, j 
Visas pikniko pelnas skiriamas

Lietuvos žmonių paramai — 
pasiuntimui jiems tuojau dra
panų, čeverykų, muilo, maisto, 
medikamentų.

Antano Pavidžio orkestrą 
gros šokiams.

Bus ir programa. Apie ją 
plačiau matysime sekamose 
laidose.

Ateikite ir paremkite. Prisi
dėkite prie šios demonstracijos. 
Parodykite savo meilę Lietuvos 
žmonėms ir lietuvių tautai.

Visi, seni ir jauni, vyrai ir 
moterys, į lietuviui pergalės 
pikniką !

Įžanga 50c (su taksais).
Piknikas įvyks, jeigu oras 

būtų ir lietingas, nes yra dide
lė salė šokiams, o kita salė— 
restauranas norintiems pasi
vaišinti.

Keltuvo Nelaimėj 7 
Sužeista

Dvidešimt penkių aukštų 
bildinge, 1375 Broadway, New 
Yorke, keltuvas nukrito nuo 5- 
to aukšto iki pirmo ir sužeidei 
7 iš būrio jame buvusių kelei
vių. Devyni kiti lengviau su-į 
krėsti. Keltuvas yra prekinis,! 
bet pietų valandos paskuboj. 
buvo panaudotas žmonėms;

Šaukiama Lietuvai Pagelbos
Teikimo Konferencija

Nacionalio Lietuvai Pagel-Į 
bos Teikimo Komiteto sušauk
tame Brooklyno organizacijų 
veikėjų pasitarime pereitą tre
čiadienį, rugpjūčio 2-rą, išrink
tas Laikinas Komitetas. To ko-i 
miteto pareiga bus sušaukti vi
sų Brooklyno lietuvių organi-j 
zacijų konferenciją ir vesti: 
Lietuvai pagelbos teikimo dar-i 
bą Brooklyne ir apylinkėse iki 
šaukiamoji konferencija iš
rinks pastovų komitetą iš kon-l 
ferencijoj dalyvavausiančių or
ganizacijų atstovų.

į laikinąjį komitetą apsiė-Į 
mė:

L. Grikštas, A. Dagis, M. 
Misevičienė, A. Pakalniškiene, 
M. Klimas, C. Briedis, K. Ben
deris, P. Grabauskas, J. Au- 
gutienė, H. Zablackiene, G. 
Kuraitis, J. Marčiukienė.

Konferencija n u m a t y t a 
šaukti kada nors gale rugsėjo 
mėnesio.

Laikinasis komitetas ant vie
tos išsirinko savo valdvbą:

Adomą Dagį pirmininku
Helen Zablackienę sekreto

rium
Josephine Augutienę iždi

ninku. Taipgi nusitarė pirmą 
savo susirinkimą turėti rug
pjūčio 4-tą, kuriame susidarys 
galutinus konferencijai šaukti 
planus ir pasiskirstys darbo 
sritis. O darbo yra galybė. Di
delei didžiumai Lietuvos jau 
esant išlaisvintai ir paskutinės 
pėdos Lietuvos žemės išlaisvi
nimui artėjant, Lietuvai pagel
bos teikimo reikalas yra de
gantis. Komitetas vyriausia rū
pinsis mobilizuoti brooklynie
čių pagelbą Lietuvos žmonėms 
ir padėti Nacionaliam Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komitetui jo 
darbuose, kadangi centrui 
esant Brooklyne, čia susikuo- 
pia daugiausia ir jo darbų.

Surengs Milžinišką Pikniką
Lietuvai Pagelbos Teikimo 

Komiteto pirmininkas A. Bim
ba raporte susirinkimui apie 
nacionalio LPTK darbus, be 
kitko, pažymėjo, kad to ko
miteto išrinkta komisija (su 
Moterų Kliubo komisija) jau 
pradėjo darbą surengti Lietu
vos žmonių paramai milžiniš
ką pergalės pikniką. Gautas 
patogus (ir labai geromis są
lygomis) National Park & 
Hall, 65-13 38th Ave., Wood
side. Padaryti skelbimai. 
Mums visiems lieka tuos skel
bimus gerai išplatinti, kad 
kiekvienas lietuvis būtų pa
siektas su informacija. Ir vi
siems žodžiu mobilizuoti savo 
draugų ir pažįstamų grupes 
dalyvauti tame piknike.

Keliolika žmonių apsiėmė 
pašvęsti po pusdienį dalini
mui lapelių visur, kur tik gali
ma lietuvių rasti. Kriaučiai ir 
kiti pasiėmė lapelių nusinešti 
į lietuviškas ir kitas šapas, kur

Lankėsi Laisvėj
Ketvirtadienį aplankė Lais

vės įstaigą Mary Raulinaitis iš 
Lost Creek, Pa., su dukterim
Blanche Podžiuniene ir mar
čia Ellie Raulinaitiene. Jos da- 

i bar vieši New Yorke.
Draugė Raulinaitiene džiau

gėsi, kad ir jos senojoj šalyje 
gyventoji vieta jau išlaisvinta 
iš naciškų barbarų priespau
dos. Todėl ji paaukojo $2 Lie
tuvos žmonių pagelbai ir $2 
dienraščiui Laisvei.

Priešais Morgan Library, 
prie East 36th St., New Yor
ke, statys du apartmentinius 
namus, kožną po 12 aukštų.perkeldinėti.

Lietuvos Žmonėms Drabužių!
Centro Žinios

Irena Levanicnė, darbšti 
Lietuvos žmonėms Drabužių 
Centre siuvėja ir kitų visų dar
bų dirbėja pereitą trečiadienį 
atėjo j krautuvę labai liūdna. 
Ji gavo žinią, kad jos brolio 
sūnus Bronius Kiznis, bing- 
hamton ietis, padėjo gyvastį 
karo fronte. Jis buvo 27 metų.

lovičiui paprašius, kriaučių 
šapos savininkas Petras Juš
kevičius dovanojo centrui 
kriaučišką mašiną su visu sta
lu ir motoru. Dar peržiūrėjo ir 
pataisė. Ją parvežė senukas 
Antanas Rudis. Mašina eina 
dundėdama, kaip senelis mūs 
protėvių Dievas perkūnas. Tai

DAUGIAU UŽ TUOS PINIGUS

IŠ FONTANĖLIŲ VISUR

Pepsl-Cola Company, Long Island City, N.Y.

Domicėlė ir Alekas Velič
kai

Mr. W. Laniewski
Antanina Bunkus.
Drabužių dabar turėtų at

eidinėti desėtkais pundų kas 
dieną, nes tik ketvertą savai-

tie-ris reiškia sveikatą. Bet ka
da jis pats įsibriauja ir dar su 
visu treku, tai jau bėda.

Pereitą trečiadienį pieno 
trokas, paliktas be draiverio, 
kaž ko sušumijo ir pasidairęs, 
tarsi senas arklys, pažino savo

čių beliko iki išsiuntimo šešto-: kelią — nėrė stačiai į Press 
jo siuntinio dovanų Lietuvos Lunch, 413 10th Ave., New 
žmonėms. i Yorke. Iš restaurane valgiusių

Pagelbininkė. būrio darbininkų du sužeista.

Pienas Jsibriovė į 
Restauraną

Susiradęs troko draiveris ge- 
I rokai išsigando neradęs tro- 
; ko ir dar labiau išsigando ir 
i susirūpino pamatęs troką už 
bioko restaurane. Trokas nusi-

lietuvių dirba. Ir išrinkta pik
nikui apie pora desėtkų dar
bininkų.

Prašome Kriaučių Talkos
Ne iš visų lietuviškų šapų 

buvo kriaučių šiame mitinge. 
Bet lietuviškose šapose galima 
daugiausia lietuvių pasiekti. 
Kuriose šapose dar nebuvo la
pelių, tų šapų veikėjai prašo
mi komiteto raštinėj 427 Lori
mer St., arba krautuvėj, 417 
Lorimer St., gauti tų lapelių 
padalinimui savo šapoje.

Lapelius. įduoti kiekvienam 
svarbu dėl to, kad juose yra 
išspausdinta braižinyje (map) 
pikniko vieta ir arčiausios sub
way stotys, taipgi smulkme- 
ningai paduotos informacijos, 
kaip atvažiuoti iš visų miesto 
dalių.

Kitas Prašymas Visiems
Pikniko gaspadinės (jomis 

yra: J. Augutienė, A. Višniaus- 
kienė, N. Buknienė, A. Kano- 
pienė), taipgi visa komisija ir 
šis susirinkimas išreiškė pa
geidavimą piknikui dovanų. 
Visokių dovanų, valgomų ir ne 
valgomų, suvartojimui pikni
ke ir pardavimui iš varžytinių.

Dovanas galite priduoti bile 
kuriai iš minėtų gaspadinių ar
ba kitiems komisijos nariams, 
G. Waresonui ir L. Kavaliaus
kaitei, taipgi naujai išrinkto 
laikinojo Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komiteto valdybai ar 
bile kuriam iš narių.

J. Gužas dovanojo 2 bonkas 
vyno. Tai bene bus buvus pir
mutinės dovana. Kas seka
mas ?

Mitingas buvo skaitlingas, 
taipgi entuziastiškas, nuodar- 
bus. Visi dalyviai pareiškė pa
siryžimą ką nors atlikti Lietu
vos žmonių pagelbai.

Rep.

Levanienei ir jos šeimai 
Drabužių Centro darbininkai 
reiškia gilią užuojautą. Apie; 
jauną didvyrį, tikimės, plačiau ;

ko-!parašys binghamtoniečiai 
respondentai savo miesto

Per ilgą laiką kas savaitė 
dirbdavo Drabužių Centre S. 
Vinikaiticnė. šią savaitę jos 
nebuvo ir visi jos pasigedo. Bet 
M. Misevičienės atsinešta at
virutė viską išaiškino. Joje sa
koma :

“Mes čionai smagiai leidžia
me poilsio laiką. Oras yra gra
žus.
jūs 
nuo

ne stubos mašinėlė su savo se
novišku “kirkti, kirkti” taktu. 
Darbas eina sparčiau.

Dirbo Centre
Pastarosiomis trim dienomis, 

liepos 31 ir rugpjūčio 1 ir 2, 
centre dirbo: M. Misevičienė, 
O. Čepulienė, L. Gavrilovičius 
po du vakarus. N. Buknienė, 
C. Briedis, K. Balčiūnas, K. 
Petrikienė, A. Mureika, V. 
Bunkus, A. Pocius, A. Dagis, 
M. Kulikienė, M. Jakštienė, V. 
Čepulis, A. Višniauskienė po

Kada pienas nešte ati 
mas į restauraną, jis ten <

litęs atbulas atsiliuosavus jo 
“Iweikiams.”

ZZCA restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

Kaip būtų malonu, kad ir 
čia būtumėt. Pasveikinkit 
manęs visas-visus.

Stephanie
Bowdoinham,

Pastaruoju laiku
Centras praturtėjo

Maine.

Drabužių
L. Gavri-

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
•Iš senų 

naujus 
lūs ir 
sudarau

rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju ' 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

PASILINKSMINKITE 
Central Brooklyne 

pas 

ANDRIU A. PURICKI
GERAS ALUS 

IR 
VALGIAI

Dovanojo Drabužių:
Po labai daug ir gerų dra

bužiu Lietuvos žmonėms (lova-i c.
noįo:

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 PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tol. EVergrcen 7-6868
□

VALANDOS: į į2 ^te 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergrecn 4-9612

BROOKLYN

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 

o LIETUVIŠKAS KABARETAS 
”-7 O STANLEY MISIŪNAS

/ Ii z~^'I savininkasSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

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

Plačiai žinomas bartenderys Vincenta* 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti i mūsų

PARAMOUNT CABARET
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-6864

Coney Island šiemet neturė
siąs šuninių tradicinių sezo
no užbaigtuvių, žinomų kaipo 
Mardi Gras. Priežastis: nega
lima sudaryti įspūdingo para
do ir programos dėl stokos 
daugelio puošmenų ir reikme
nų.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4-rių kambarių 

i apartmentas. Dideli, oringi ir švie- 
■ sus kambariai. Karštas vanduo ap- 
skritiems metams. Naujai ištaisyti. 
Renda $16—$18 j mėnesį. Pageidau- 

’ jama lietuvius. Dėl daugiau informa- 
1 cijų kreipkitės pas: Mrs. Skripkus, 
319 So. 4th St., Brooklyn, N. Y., 
Apt. 1 (187)

PARDAVIMAI
REAL ESTATE

Parsiduoda du apartmentiniai na
mai, po 10 šeimynų. Pilnai išranda- 
voti. Geram stovyje. Pagal įstaty
mus nėra jokių trūkumų. Gera įei- 
ga. Parsiduoda už prieinamą kainą. 
Kreipkitės pas J. Borkowski,

136 Scholes St., Brooklyn, N. Y.,
Apt. 4. (187)

18 GOLI) ST.
BROOKLYN, N. Y.
Telefonas CU-G-8629

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome altinius kada reikalingi.

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

$20.06

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

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

Tėvo Dienai ★ Jaunaj’ai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

v ■,
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