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Londoniškės lenkų valdžios 
premjeras Mikolajczykas buvo 
priimtas Molotovo ir Stalino.
Kalbėjosi jie apie pustrečios 
valandos. Po to, jis buvo pri
imtas Lenkų Komiteto Tautai;
V aduoti.
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SOVIETAI PLEŠKINA NACIUS RYTINĖJE PRŪSIJOJE
a

kalbių ir pasitarimų gali bū
ti naudos, gali susidaryti Len
kijos vyriausybė tokia, kokią' 
neseniai sudarė jugoslavai, — 
demokratiška, pažangi vai-1 
džia.

Vienas Lenkijos socijalde-

Vilkija, Ariogala, Čekiške, 
Betygala, Šiluva ir 200 
Kitų Vietų Atvaduota

GRIEŽTAI ĮSAKYTA TUOJ 
GRĮŽT DIRBT PIIILA. VA
ŽIUOTUS STREIKIERIAM

mokratų vadų, dr. A. Penzik, 
kuris šiuo metu gyvena New 
Yorke, rašo straipsnį savait
raštyje New Masses apie lai
kinosios lenkų valdžios orga
nizavimą ir Mikolajczyko mi
siją Maskvoje.

Jis klausia: Ar yra galimy
bių iš londoniškės lenkų val
džios ir Lenkų Komiteto Tau
tai vaduoti sudaryti vieną pla
čią laikinąją Lenkijos valdžią. 
Ir jis ten pat atsako:

“Yes, tai yra galima.”
Jei Mikolajczykas ir kiti de

mokratinio nusistatymo londo
niškės lenkų valdžios nariai 
įeis į Lenkų Komitetą Tautai 
Vaduoti, tai ir bus įvykęs fak
tas. t

Dr. Penzik pabrėžia, jog lai
kinąją Lenkijos valdžią gali
ma net ir taip būtų sudaryti: 
p. Mikolajczykas galėtų būti 
prezidentas, o Morawskis -X 
premjeras.

žinoma, nurodo autorius, 
laikinoji vyriausybė turėtų 
veikti griežtai pagal 1921 me
tais priimtąją Lenkijos konsti
tuciją, o ne pagal 1935 metais 
iškeptą pilsudskinę-fašistinę.

Lauksime ir žiūrėsime, kaip 
viskas ten išeis.

Kiekvienas laisvę mylįs 
žmogus pripažins Varšavos 
lenkams didelį nuopelną dėl jų 
pasiaukojimo, dėl jų drąsos.

Atsimename, 1939 metais, 
kuomet Hitlerio blickrygas nu
švilpė per visą Lenkiją, kuo
met Varšava buvo apsupta, 
daužoma iš oro ir patrankų, 
tai Varšavos piliečiai iki tol 
negirdėtu pasiaukojimu ir drą
sa gynė miestą, kaip liūtai, 
mušdami vokiškuosius įsiveržė
lius.

Na, o šiandien žinios skel
bia, kad tuomet, kai Raudono
sios Armijos divizijos supa 
miestą iš oro ir muša vokiečius, 
tai miesto viduje tie patys Len
kijos sostinės piliečiai triuški
na vokiečius ir jau užėmė kai 
kurias miesto dalis. Vadinasi, 
dabar varšaviečiai padeda 
Raudonajai Armijai!

Kas gi tokių drąsuolių ne
gerbs ir nesveikins!

Baronas Ernst von Weizsac- 
ker, Hitlerio ambasadorius 
Vatikane, pasmerkė Hitlerio

Washington. — Valdiška 
Amerikos Susisiekimų Ko
misija paskelbė « sekamus 

' Maskvos pranešimus apie 
' naujas Sovietų pergales 
i prieš vokiečius Lietuvos že- 
; mėje:

Į šiaurvakarius ir vaka
rus nuo Kauno Raudonoji 
Armija vedė ofensyvo mū- 

i sius ir atėmė iš priešų dau- 
Igiau kaip 200 gyvenamųjų 
j vietų. Tarp atkariautų vie
tovių yra ir šios:

Šiluva, žaiginys, Betyga
la, Paliepiai, Ugionys. Ario
gala, Čekiške, Vilkija, Pala
kiai, Patašiai, Germanai ir 
kt.

Į pietų vakarus ir pietus

Mūšiai dėl Eitkūnų
London. — Berlyno radi

jas sakė, kad rusai buvo 
pralaužę nacių linija prie 
Virbaliaus ir Eitkūnų, bet 
vokiečiai, girdi, paskui ati
taisę pozicija.

Į šiaurvakarius ir vaka
rus nuo Kauno Raudonoji 
Armija atvadavo dar 40 vie
tų, tarp kurių yra Didžiu
liai, Kalniškis, Butkiške, 
Kriukai, Ilguva, Jurgbū- 
džiai, Staškiai ir Semeneliš- 
kis. Sovietų lakūnai pleški
no vokiečių geležinkelių sto
tis ir traukinius Eitkūnuo
se, Stalupėnuose ir jų valtis 
ties Jurbarku.

NACIAI ŠAUDO VENGRUS, 
NEINANČIUS ATAKON 

PRIEŠ SOVIETUS 
Maskva. — Vienoje vieto

je ties Kalyš miestu, Lenki
joj, vengrų kariuomenė ne
norėjo eiti atakon prieš So
vietus. Vokiečiai su kulko
svaidžiais ir automatiniais 
šautuvais varė juos mūšin. 
Kada vienas vengrų karei- 

Ivių junginys atsisakė pult 
sovietinę liniją, tai naciai 
sušaudė visus to junginio 
kareivius.

i

nuo Marijampolės sovieti
niai kariai, nugalėdami vo
kiečių pasipriešinimus, at
vadavo daugiau kaip 100 
gyvenamųjų punktų, tarp 
kurių yra Patilčiai, Jurgežė- 
riai, Trakėnai, Remenkynė, 
Eglabala, Trakiškių gele
žinkelio stotis ir kt.
MŪŠIAI KAUNIJOJ IR 

SUVALKIJOJ
Į šiaurvakarius nuo Kau

no vokiečiai mėgino įsitvir
tinti naujoj apsigynimo lini
joj, bet jiem nepavyko. Rau
don. Arm. pėstininkai kir
to jiems ryžtingus smūgius 
ir išgrūdo priešus iš tos li
nijos.

Sovietų kovūnai išmušė 
vokiečius iš didelio miško ir 
plačiu frontu pasiekė Duby
sos upės krantus. Čia rau
donarmiečiai nušlavė apie 
1,000 nacių kareivių ir o- 
ficieriu ir sunaikino bei iš
mušė iš veikimo 15 vokiečių 
tankų. Be to, sovietiniai ka
riai pagrobė 20 priešų ka- 
nuolių ir minosvaidžių, 40 
kulkosvaidžių, kiekius įvai
rių kitų įrengimų ir suėmė 
150 vokiečių.

Į pietų vakarus nuo" Mari
jampolės Raudonoji Armija 
grūmėsi toliau pirmyn. Vo
kiečiai naudojasi patogio
mis gynimuisi vietomis. Mū
šių srityje yra daug ežerų 
ir pelkių. Tatai trukdo So
vietam ofensyvo veiksmus. 
Bet raudonarmiečiai ir ši
čia, įveikdami vokiečius, 
veržėsi pirmyn ir atėmė iš 
jų dar virš 100 gyvenamųjų 
vietų. Raudonosios Armijos 
junginiai X, išmušdami na
cius iš fortų ir kitų apsi- 
tvirtinimų, per dieną nužy
giavo iki 14 (amerikinių) 
mylių pirmyn. Krasnopolio 
srityje tapo supliektas vo
kiečių batalionas ir išmušta 
iš veikimo bei išdeginta 6 
priešų tankai. Sovietų ka
riai, šalia kitko, paėmė 
Naujakaimį (Nowa Wies) 
apie 5 mylios į šiaurių ry
tus nuo Suvalkų miesto, c*

Philadelphia, Pa. — Gene
rolas Ph. Hayes griežtai 
įsakė šešiem tūkstančiam 
važiuotės streikierių grįžt 
darban iki vidunakčio iš se
kmadienio į pirmadienį. Ta
po areštuoti James H. Mc- 
Menamin ir trys kiti fašis
tiniai baltųjų konduktorių 
ir motormanų streiko vadai 
prieš negrus. Tada ir jie at
sišaukė į gatvekarių, “ele- 
veiterių,” požeminių gele
žinkelių ir auto-busų strei- 
kierius, kad grįžtų dirbti. 
Jie ir panašūs gaivalai, ma
tyt, su važiuotės kompani
jos žinia ir pritarimu, su
kurstė streiką.

Valdžia jau pirmiau įsa

MIKOLAICIK TURI 
TARTIS SU LENKU 

TAUTOS KOMITETU
Maskva. — Po pasikalbė

jimo su maršalu Stalinu, St. 
Mikolaičikas, londoniškės 
lenku valdžios ministeris 
pirmininkas, pranešė, kad 
jis keliaus tartis su Lenkų 
Komitetu Tautai Laisvinti. 
Tai Sovietų užginamas ko
mitetas, kaipo Lenkijos 
žmonių atstovas, c-

Įtakingas Sovietų laikraš
tis Karas ir Darbininku 
Klasė pareiškė redakcinia
me straipsnyje, kad “tiktai 
tokie žmonės galės susitelk
ti apie Lenkų Komitetą 
Tautai Laisvinti, kurie iš
vien darbuosis su šiuo komi
tetu; tik šitokie žmonės tu
rės vietą ateityje.”

Menama, kad į tą lenkų 
komitetą galėtų būt priimti 
kai kurie emigracinės lenkų 
valdžios nariai. Bet jokiu 
būdu nebus priimtas gene
rolas K. Sosnkovskis, lon
doniškės lenkų valdžios vy
riausias komandierius, ži
nomas fašistinis Sovietų 
priešas, ar panašūs elemen
tai, kaip kad įspėja sovieti
niai laikraščiai. 

kė kompanijai nedaryt skir
tumo tarp negrų ir baltųjų; 
tad kompanija priėmė 8 ne
grus mokytis konduktoriau- 
ti. Dėl to ir iššauktas baltų
jų streikas prieš CIO unijos 
valią.

Tūkstančiai armijos auto
mobilių tuo tarpu veža dar
bininkus į karinius fabri
kus. 5,000 kariuomenės su 
pritaisytais durtuvais sau
goja “kritiškas” gatves. Įsa
kyta tuojau draftuot negrį- 
žtančius darban kondukto
rius, kuriem buvo atidėta 
karinė tarnyba. Būsiąs tyri
nėjamas kompanijos sąmo
kslas su f asistuojančiais 
streiko vadais prieš negrus.

SUOMIU PREMJERAS 
LINKOMIES SPRUN

KA IŠ VALDŽIOS
Stockholm, Šved. — Nau

jasis Suomijos prezidentas 
baronas Mannerheim priė
mė prisieką.

Tuoj po to ministeris pir
mininkas Edwin Linkomies 
prašė Mannerheimą paleist 
jį iš valdžios. O Mannerhei- 
mas prašė Linkomiesą dar 
truputį pabūt premjeru, iki 
bus sudarytas naujas mini- 
sterių kabinetas.

SovietŲ Žygiai Latvijoje
Maskva. — Latvijoj į va

karus nuo atvaduoto gele
žinkelių centro Rezeknės, 
rugp. 4 d., Raudonoji Armi
ja paėmė Osagali, Radzelį, 
Borbalį, Raksalą, Gromalt, 
Kropini, Luksti, gelež. stotį 
Mezare ir daugiau kaip 30 
kitų gyvenamųjų vietų.

Sovietai atėmė iš nacių 
pozicijas už 35 mylių nuo 
Lenkijos didmiesčio Krako- 
vo.

Paprūsėje Sovietai trečiu 
kartu atgriebė Didvydžius.

Pleška karo gaisrais mie
stai Prūsuose.

Amerikiečiai Atkirto Visų 
Brittany Pusiausalj; Žygiuo

ja Linkui Paryžiaus
Francija, rgp. 6. — Ame

rikos tankai ir šarvuoti au
tomobiliai įsiveržė į prie
miesčius Bresto, didžio uos
to vakariniame gale Britta
ny pusiausalio, šiaurvakari
niame Francijos kampe. 
Šarvuotos amerikiečių jė
gos per dieną nužygiavo 75 
mylias pimyn iki Bresto. 
Kiti Amerikos kariai, aud
ringai maršuodami į pietus 
nuo savo užimto Rennes 
miesto, pasiekė Loire upės 
žiotis, prie kurių stovi St. 
Nazaire uostas; įsiveržė į 
pakraščius Nantes miesto, 
geležinkelių ir plentų maz
go, netoli į rytus nuo Nan
tes, ir tuo būdu visai atkir
to vokiečius liekamus Brit
tany pussalyje.

Į šiaurvakarius nuo St. 
Nazaire jankiai artinasi 
prie Lorient uostamiesčio. Į 
rytus nuo Rennes amerikie
čiai užėmė Vitre miestą ir 
prasiveržė per Mayenne 
upę. Čia jie per dieną nu
trenkė vokiečius 29 mylias 
atgal ir paėmė punktus 118 
_______________________

VOKIEČIŲ PULKININKAS 
SAKO: SOVIETŲ TAKTI

KA LAIMI PERGALES
Maskva.— Raudonoji Ar

mija Lenkijos fronte, tarp 
kitų, suėmė ir pulkinink. W. 
Hollanderį, komandierių vo
kiečių 195-to atakos pulko. 
Suimtasis peikė aukštosios 
nacių komandos taktiką, o 
gyrė Sovietų taktiką. Jisai 
sakė:

“Pastarasis, vasarinis ru
sų ofensyvas yra galingiau
sias iš visų, kokius tik aš 
buvau patyręs. Tas ofensy
vas apsivainikavo nepapras
tai dideliais laimėjimais. 
Bet šio rusų pasisekimo ne
galima išaiškint vien tuom, 
kad Raudonoji Armija turi 
daugiau kareivių.

“Sovietų kariuomenė lai
mėjo svarbiausiai todėl, kad 
jinai išsidirbo naują kovos 

mylių nuo Paryžiaus.
Į šiaurių rytus nuo Ren

nes jankiai atėmė iš nacių, 
Barenton ir Le Teilleul.

Anglai Florencijoj
Roma. — Aštuntoji anglų 

armija Italijoj atėmė iš vo- 
. kiečių Florenciją, 300,000 
I gyventojų miestą, pasauli
niai garsų meno centrą.

Florencija stovi “gotiško
je” vokiečių gynimosi lini- 
i joje, kuria naciai taip di
džiavosi.

Angly Kariuomenė 
Laimi Caen Srityj

London. — Anglai ryti
niame Francijos fronto ga
le išmušė vokiečius iš Vii- 
lers-Bocage, Evrecy ir E's- 

iquay miestelių, keletas my
lių į pietų vakarus nuo 
Caen miesto, ir užėmė apie 
50 ketvirtainių mylių plotą.

Vokiečiai laikinai atgrie
bė nuo anglų Virė miestą, 
toliau į pietų vakarus nuo 
Caen.

Žuvo Virš 11,000 Ame- 
rikiečiu Franci jo j

London. — Nuo įsiverži
mo į Francija birž. 6 d. iki 
liepos 20 d. buvo ten užmuš
ta 11,156 amerikiečiai, su
žeista 52,710 ir be žinios 
dingo 6,143.

Anglų - kanadiečių užmu
šta 6,565, sužeista 32,120 ir 
be žinios dingo 7,454.

taktiką, ši jų taktiką yra 
žymiai geresne už vokiečių 
taktiką. Vokiečių armija 
nukentėjo didesnį sumuši
mą, negu bet kada pirmiau 
visame dabartiniame kare.
Tatai turės lemiamojo svo
rio visoj tolesnėj karo veik
smų eigoj.”

T

valdžią ir atsisakė toliau jai 
tarnauti.

Vadinasi, Weizsackeris su
kilo prieš savo bosą, panašiai, 
kaip Hitlerio generolai. Jei 
žiauri Hitlerio ranka pasiektų 
šį ambasadorių, tai jis dau
giau saulės jau nebematytų. 
Bet Weizsackeris žino, kad jis 
gali drąsiai kalbėti, nes į Va
tikaną Himmleris savo smogi
kų pasiųsti jau nebegali.

Kodėl šis ambasadorius ma
tė reikalo dabar pasitraukti iš 
tarnybos Hitleriui?

Todėl, kad Hitlerio sostas 
braška. Todėl, kad iš Rytų 
Raudonoji Armija, o iš pietų ir 
vakarų — talkininkų armijos 
nemielaširdingai triuškina hit
lerinę tvirtumą ir grūmoja na- 

(Tąsa 5-tame puslapyje)

Hitlerininkai Urmu Žudo Nepatikimus Jiems Generolus
London.—Hitleris paskel

bė, kad jis be mažiausio pa
sigailėjimo išvalys iš vokie
čių armijos visus nepatiki
mus naciam karininkus, o 
pirmiausiai tuos, kurie da
lyvavo sąmoksle — nužudyt 
Hitlerį, nuverst nacių val
džią ir įsteigt oficierių vy
riausybę.

Hitleris sakė, kad feld
maršalai, generolai, pulki
ninkai, kapitonai ir leite
nantai buvo susitarę nu- 
šluot jį ir visą nacių reži
mą. Iš Hitlerio pranešimo 
galima suprast, jog tame 
suokalbyje dalyvavo šimtai,

gal tūkstančiai karininkų.
Kaipo jau žinomus są

mokslo vadus, Hitleris įtarė 
vieną feldmaršalą, 9 gene
rolus, 8 pulkininkus, 2 ma
jorus, vieną kapitoną ir 3 
leitenantus.

Buvo Paskelbę Naują 
Valdžią Vokietijai

Nacių laikraščiai rašo, 
kad feldmaršalas Erwin 
von Witzleben susižinojo su 
belaisviais vokiečių genero
lais Maskvoj ir liepos 20 d. 
pasiskelbė vokiečių valsty
bės galva. Witzleben buvo 
vyriausias vokiečių koman

dierius Francijos fronte 
1940 metais.
žymus Generolas Perbėgęs 

į Sovietų Pusę
Hitleris skelbė, kad, girdi, 

“išdavikai” artilerijos gene
rolas Lindemann ir majoras 
G. Kuhn perbėgo į Sovietų 
pusę.

(Sovietai oficialiai prane
šė, kad Lenkijoje liepos 23 
d. jie nelaisvėn paėmė vo
kiečių divizijos komandie
rių gen. Lindemanną ir ma
jorą G. Kuhną, nacių gene- 
ralio štabo narį.)

Nusižudę Generolai
Hitleris pasakojo, kad se

kamieji karininkai, po ne
pavykusio pasimojimo prieš 
jį, patys nusižudė ir tuo bū
du, girdi, prisipažinę, kad 
jie esą išdavikai:

Generolas Ludwig Beck, 
buvęs vokiečių generalio 
štabo galva; artilerijos ge
nerolas Wagner ir pulki
ninkai Freytag - Loringho- 
ven ir Schrader.

Nužudytieji
Hitleris paskelbė, jog ka

ro teismo sprendimu tapo 
nužudyti generolas Fried-

rich Olbricht, antrasis na- jorą Hayessen, kapitoną 
minės armijos komandie- |Klausing ir leitenantus gra- 
rius, ir 3 pulkininkai: Claus fą Schulenberga ir grafą 
von Stauffenberg, v o n 
Quirnheim ir von Haeften. i 
Tai pulkininkas von Stauf
fenberg pats padėjęs Hitle-'sušaudyti, kaip ir pulkinin- 
riui bombą. įkas grafas von Stauffen-

Hitlerio sudarytas “gar-'bel'£ ir Sen- Fr- Olbricht.
bes teismas” išmėtė iš armi-l Pirmesnis nacių pranešimas 
jos ir pavedė vadinamam sakė,^kad Stauffenberg me- 
nacių liaudies teismui nu
bausti šiuos karininkus:

Feldmaršalą Erwiną von 
Witzleben, generolus

Yorką von Wartenburga.
Suprantama, kad jie tapo

tęs Hitleriui bombą ir už 
j tai mirčia nubaustas.

“Garbės teismo” nariais
Fell-(Hitlerio paskirti yra gene- 

giebel, von Hase, Stieff ir rolai Guderian ir Schrott, 
von Treschkow, pulkininkus feldmaršalai Wm. Keitei ir 
Hansen ir Benrnhardis, ma-: Rundstedt ir keli kiti.
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Pavojingas Reiškinys 
Philadelphijoj

Tas, kas įvyko praeitą savaitę Phila
delphijoj, neturėtų įvykti jokiame kita
me mūsų krašto mieste, miestelyje nei 
kaimelyj. Tai pavojingas reiškinys, tai 
reiškinys, kuris gali privesti prie baisios 
tragedijos.

Tik pagalvokime: Philadelphijos va- 
žiuotės (transportacijos) priemonės ta
po sustabdytos tik dėl to, kad kompani
ja, pagal valdžios reikalavimą, norėjo su
teikti keletui negrų truputėlį geresnius 
darbus, — traukinių motormanų darbus. 
Karo metu federalinė vyriausybė, mat, 
daro spaudimą į visas kompanijas ir ap
skritai samdytojų grupes, kad jos ban
dytų prileisti prie geresnių darbų viso
kių rasių, visokių tautinių grupių darbi
ninkus. Na, ir Philadelphijoje važiuotės 
—busų, gatvekarių, viršutinių ir požemi
nių traukinių — savininkai pradėjo tą 
vykinti gyvenimam

Dėka tam tikriems fašistiniams, anti- 
negriniams ir kitokiems elementams ir 
jų propagandai, tuojau buvo sulaikyta 
visa miesto transportacija ir šimtai tūk
stančių žmonių, dirbančiųjų svarbiosiose 
karo pramonėse, negalėjo pasiekti savo 
darbaviečių per tris streiko dienas. O 
tenka atsiminti, kad Philadelphija yra 
labai svarbus karo pramonės centras.
< Na, ir tas privertė prezid. Roosevel- 
tą įsikišti į šį biznį, įsakyti armijai pa
imti savo žinion visą Philadelphijos mie
sto transportaciją, ir reikalauti streikuo
jančius darbininkus grįžti darban.

Tačiau su tuo padėtis tik paviršutiniš
kai pasitaisė. Šaknys tebestovi, kur jos 
stovėjo. Tam tikri elementai veikia prieš 
tautinę vienybę, veikia prieš mūsų kraš
to karinių pastangų stiprinimą, veikia 
prieš viską, kas yra mūsų kraštui svarbu, 
kas yra būtina pasiekti, pasekmingas ka
ro laimėjimas ir taikos užtikrinimas.
. Supraskime Philadelphijos transporta
cijos darbininkų padėtį: Prieš tūlą laiką 
ten gyvavo kompaniška unija. Paskui 
CIO įkėlė savo koją, buvo leista darbi
ninkams nubalsuoti, kuriai unijai jie no
ri priklausyti. Darbininkai pasisakė už 
CIO, prieš kompanijos suorganizuotą 
“uniją”. ;

Tačiau balsavimų įkarštyje kompani
jos bernai visaip rėkė, jog, girdi, kai tik 
CIO laimės, tai viską atiduos negrams! 
Tai buvo bjauri propaganda ir ji pasie
kė ne vieną neprasilavinusį darbininką.

Ir štai, dabar, kai kompanija, verčiama 
iš Washingtono, pradėjo daryti tam tik
rus žygius, kad traukinių motormanais 
vienas kitas gali būti ir negras, tie bu

vusios kompaniškos unijos vadai dabar 
pradėjo rėkti ir raginti darbininkus: 
žiūrėkit, ką jūs turite: negrai užims jū
sų visas vietas!

Tai nudėvėti baltųjų šovinistų obalsiai. 
Tie negrų priešai pamiršta, jog šiandien 
Philadelph. mieste gyvena daug negrų, 
važinėjančių traukiniais, gatvekariais ir 
busais ir sumokančių kompanijai daug 
pinigų. Jeigu jie gali traukiniais važiuo
ti, tai kodėl jie negali juose dirbti?!

Prieš streiką griežtai išstojo Transpor
to Darbininkų Unija, kuriai darbininkai 
priklauso: išstojo ir visi žymesnieji CIO 
vadai. Kiekvienas sakė streikieriams: 
grįžkite darban, nes jūsų atsisakymas 
dabar dirbti kerta smūgį tiek mūsų 
kraštui, tiek ir jums patiems.

Dabar kai kurių laikraščių atstovai iš
kelia sekamą faktą: kompanija, tiesiogi
niai ar netiesioginiai, padeda maištinin
kams, padeda neva streikieriams. Kom
panija nekenčia CIO, nenori matyti tarp 
baltų ir juodų darbininkų vienybę. Ji no
ri grįžti prie kompaniškų unijų, o jeigu 
taip — tai pirmiausiai reikalinga su
griauti CIO.

Šitokia yra padėtis Philadelphijoje 
šiuos žodžius rašant (penktadienio va
karą).

Tragiška padėtis. Jeigu Philadelphijos 
miesto valdžia, Philadelphijos visuomene, 
darbo unijos ir federalė vyriausybė ne
kooperuos tos padėties pašalinimui, tai 
galima tikėtis visko — galima tikėtis 
dar ką nors tragiškesnio. Nes toki įvy
kiai kursto tamsius žmones prie rasinių 
riaušių. O mes žinome, ką tokios riau
šės reiškia.

Visokiems priešo agentams, visokiems 
anti-negrams, visokiems CIO unijų prie
šams Philadelphijoj plunksnos turi būti 
pakarpytos!

Optimistine Kalba
. Pirmu sykiu šio karo metu Didžiosios 
Britanijos ministerių pirmininkas Chur
chillas, raportuodamas (rugpjūčio 2 d.) 
parlamentui apie karo eigą, kalbėjo pil
nai optimistiškai.

Vienas Churchillo išsireiškimas, ta
čiau, sukėlė nemažai pastabų mūsų kraš
to spaudoje. Churchillas pareiškė, kad, 
jo nuomone, karas Europoje galįs baig
tis greitai (soon).

Ką reiškia “greitai”? ’’Greitai” gali
ma visaip suprasti; už keletos savaičių, 
keleto mėnesių ir net, sakysime, už me
tų.

Matyt, ir p. ministeris pirmininkas, 
sakydamas “soon”, tą žodį ėmė relaty- 
viai.

Amerikoje bijomasi, kad tokis Chur
chillo išsireiškimas nepakenktų kari
nėms mūsų krašto pastangoms stiprin
ti. Jau dabar sakoma, kad nemažai dar
bininkų nepaiso karinių darbų, dažnai 
“liofina”, nes tikisi, kad karas visvien 
greit užsibaigs. Na, o kai toki pasiskai- 
tys Churchillo’ kalbos, tai visai galį nie
ko neveikti.

Nepaisant, ką Churchillas turėjo gal
voje, kai jis tą kalbėjo, mes turime vie
ną dalyką suprasti: talkininkų kariuo
menės priešą sumuš greičiau ir taika at
eis pas mus už trumpesnio laiko, jei mes 
tuos karius, savo kovūnus pilnai aprū
pinsime visokiais ginklais, tankais, lėk
tuvais ir kitokiais reikmenimis. Juo ge
riau jie bus viskuo aprūpinti, tuo grei
čiau karas bus laimėtas.

Amerikiečiai Normandijos mieste St. Lo šliaužia keliu 
snaiperiu ir juos nukirsti.

■■■ KAS KA RAŠO IR SAKO ——-
BET KAS GI NESI

DŽIAUGIA
Tėvynės redaktorius labai 

smarkiai bara tuos, kurie 
džiaugiasi Raudonosios Ar
mijos pasisekimais prieš vo
kiečius. Vadina juos šiokiais 
ir tokiais. Nesitrivodamas 
piktumu Bajoras rašo:

“Kai rusų raudonosios ar
mijos jėgos jau gana tolo
kai įsimale j Lietuvos teri
toriją, Amerikos lietuvių 
lyderiai džiūgauja... o tą jų 
džiūgavimą mes pavadina
me ‘grojimu neponiškų 
smuiku’... Jie savo laikraš
čių skaitytojams ir prakal
bų klausytojams muilina a- 
kis, sakydami, būk Stalino 
legionai Lietuvą išlaisvi
na...” (Tėvynė, rugp. 4).

Taip, “Stalino legionai”, 
kurių eilėse randasi tūks
tančiai ir tūkstančiai ge
riausių lietuvių tautos sūnų, 
laisvina Lietuvą, laisvina 
Latviją ir Estiją, laisvina 
Lenkiją. Neužilgo laisvins 

i ir kitus kraštus ir net pačią 
Vokietiją iš nacių vergijos.

Ir kas gi tuomi nesidžiau
gia? Džiaugiasi visi pado

riais ir patriotingi žmonės. 
Tuos Raudonosios Armijos 
žygius, kaip ir žygius ame
rikiečių ir anglų Normandi
joj, Italijoje ir Pacifiko sa
lose, karštai sveikina visos 
Jungtinės Tautos, visi žmo
nės, kurie trokšta žmonijai 
laisvės ir ramybės. Staliną, 
Raudonąją Armiją, Tarybų 
vyriausybę sveikina prem
jeras Churchill ir preziden
tas Rooseveltas.

Taigi, atrodo, tie komu- 
Inistai ir jų vadai randasi 
labai didelėje ir gražioje 
kompanijoje, kuomet jie ir
gi džiaugiasi • Raudonosios 
Armijos žygiais ir pasiseki
mais.

Na, bet kas gi tuos žy
gius ir pasisekimus keikia? 
Visų pirma, be abejo, Hitle
ris, paskui jo generolai ir 
visi naciai. Po jais seka 
kvislingai ir parsidavėliai 
Hitleriui. Toliau eina ap
gautas, nacių propagandos 
apnuodytas tamsusis ele
mentas. Jų užeisime Lietu
voje, Amerikoje ir visur.

Taigi, kai Tėvynės redak
torius susiriesdamas keikia 
Raudonosios Armijos žy
gius prieš vokiečius ir lais
vinimą Lietuvos, jisai atsi
duria šitoje negarbingoje 
kompanijoje.

Smarkiai nusiverkęs ir 
dar smarkiau nusikeikęs, 
Tėvynės redaktorius vėl 
tampa didžiuoju pranašu. 
Atsimenate, pradžioje karo 
jis pranašavo, kad naciai 
Raudonąją Armiją sumals į 
keletą dienų ar savaičių. 
Dabar jis taip pat ramina 
savo sukvailintus pasekė
jus, kad išlaisvinta Lietuva 
neilgai tebusianti tarybinė, 
nes ten vėl tuojau sugrįšiąs 
senasis smetoinis režimas. 
Sako jis:

“Nepaisant to Amerikos 
komunistų džiaugsmo, mes 
vistik turime vilčių, kad 
‘raudonoji diktatūra’ Lie
tuvoje viešpataus labai 
trumpai — gal kelias savai
tes, kelis menesius...”

Niekas, žinoma, negali 
i Bajorui uždrausti būti pra- 
I našu arba kvailiu, neigi pri
versti jį atsisakyti tų visai 
nepagrįstų vilčių. Betgi, iš 
visko atrodo, kad tos viltys 
neišsipildys. Laisva Lietuva 
priklausys laisviems Lietu
vos žmonėms. Kaip mums 
atrodo, Lietuvos liaudis nie
kados nebeužsileis ant sa
vo sprando viešpatavimo 
smetoninių tironų. Tas gali 
nepatikti Tėvynės redakto
riui ir jo kolegoms. Bet ką

gi tu žmogus bepadarysi, 
kad jau tokia Lietuvos žmo-

Todėl Bajoras jau dabar 
šaukia:

prisiartinti prie priešo

nių valia.
Tai viena pusė šio klau

simo. Bet yra ir kita. Ta 
antrąja puse, matyt, labai 
susirūpinęs Tėvynės redak
torius ir visa prohitlerinė 
klika.

Kas bus su lietuviškais 
hitleriniais kriminalistais ir 
išgamomis? Koks likimas 
laukia tų, kurie padėjo na
ciams Lietuvą naikinti per 
tris ilgus metus?

Štai klausimai, kurie, 
matyt, neduoda ramybės 
Bajorui, Grigaičiui, Pruns- 
kiui, Michelsonui ir pana
šiems sutvėrimams. Tiems 
parsidavėliams, tiems išga
moms, tiems kruviniems

“šiandien veik visa Ame
rikos lietuvių spauda ne- 
dvejojamai rašo, kad rusai 
(? — Red.) bandys lietu
viams atkeršyti už sukilimą 
prieš juos prasidėjus rusų- 
nacių karui. Mums jau teko 
girdėti, kad Lietuvos užim
tose vietovėse vietiniai rau
donieji kvislingai įteikinė- 
ja rusų komisarams sura- 
šus, ‘įrodydami’ kai kur. lie
tuvių elgėseną laike sukili
mo 1941 metų birželio mė
nesyj ir laikyseną prieš da
bartinį jų į Lietuvą atėjimą. 
Aišku, visi tie, kurių vardai 
pateks į tuos raudonuosius 
surašus, turės nukentėti.”

Tarybų Sąjungos didvy
ris lakūnas leitenantas pul
kininkas Aleksandras Po- 
kryškinas. Jis yra nukirtęs 
59 vokiečiu lėktuvus. Joks 
kitas Jungtinių Tautų lakū
nas iki šiol nėra tiek atsi
žymėjęs. Jis yra vadinamas 
Jungtinių Tautų lakūnų 
“tūzų tūzu.”

kriminalistams ateina sūdo 
diena. Netenka abejoti, kad 
jau ne vienas jų pateko į 
liaud. rankas, nes nespėjo pa
bėgti nei iš Vilniaus, nei iš 
Kauno. Kiti dar pateks. Tie 
gi, kurie pabėgs Vokietijon 
ar švedijon, aišku, bus su
medžioti ir sugrąžinti į ran
kas Lietuvos liaudies teis
mo. Tokia Jungtinių Tautų 
sutartis buvo padaryta Mas
kvos ir Teherano konferen
cijose. Nei vienas krimina
listas neišsisuks nenubaus-

Tik stebėtis reikia, kad 
tik šiandien Bajoras suži
nojo, jog Lietuvos žmonėms 
yra žinomi visi hitleriniai 
šunes. Žinoma, kad jiems 
reikės nukentėti — ir labai 
skaudžiai t nukentėti. Bet 
taipgi galima tikrai tvirtin
ti, kad tų niekšų neišgel
bės jokios Bajoro ir kitų 
tos “spaudos” redaktorių a-' 
šaros. Toks jau likimas. J 
Toks jau istorijos nuospren-: 
dis. Kas tik susidėjo su Hit- • 
leriu ir jam dirbo, tas turės i 
labai sunkiai nukentėti.tas.

Lietuva Liepos Mėnesį
Ant visu Lietuvos keliu 

šiandien sutinki šimtus 
valstiečių ir miestų gyven
tojų, kurie buvo mūšių iš
plėšti iš namų. Jie grįžta į 
savo namus. Vieni jų randa 
savo namus hitlerininkų 
apiplėštus, kiti j ieško savo 
draugų ir giminių, kurie 
buvo vokiečių išdeportuoti 
prieš Raudonajai Armijai 
ateisiant Lietuvon.

Aš sutikau valstietį, ku
ris j ieškojo savo 19 metų 
amžiaus dukters Vandos, 
kurią vokiečiai pavogė.. 
Žmogus negali kalbėti apie 
savo baisią nelaimę be aša
rų. Vanda buvo jo vienati
nė duktė. Prieš pasitrauki
mą vokiečiai pribuvo į kai
mą ir atėmė iš gyventojų 
visus arklius. Vokiečiu ka
rininkas įsakė valstiečiams 
suvesti savo arklius prie 
mokyklos per pietus. Jonas 
Varitanas buvo paskolinęs 
savo arklį savo broliui ki
tam kaime ir todėl negalė
jo jo pristatyti vokiečiams 
laiku.

Pirmą valandą po pietų 
vokietis karininkas pribu
vo pas jį.

“Kur arklys”, paklausė 
Vandos, kuriai pirmutinei 
pasitaikė papulti po jo aki
mis. Mergina paaiškino, ka
me dalykas.

“Gerai,” pasakė vokie
tis, “jūs pavaduosite arklį. 
Kuomet tavo tėvas išpildys 
prisakymą, jis galės pasivy
ti mus ir išmainyti jumis 
ant savo arklio.”

Vanda bandė pabėgti, 
bet du vokiečiai pagrobė ją 
už rankų ir nusitempė.

Jos tėvas' pėsčias nubėgo 
15 kilometrų pas. savo brolį. 
Vos kojas panešdamas iš 
nuovargio, jis greitai sėdo 
ant arklio ir leidosi vytis 
vokiečius. Bet jis nežinojo, 
į kurią pusę vokiečiai nusi
davė. Tiesa, jis pasivijo 
grupes vokiečių, bet tai bu1 
vo ne tie, kurie vežėsi jo 
dukterį Vandą. Pagaliau 
vokiečiai atėmė iš jo arklį. 
Todėl dabar Jonas Varita
nas pėsčias eina keliu ir 
ranka prisidengdamas akis 
ntiOs saulės j ieško savo duk
ters. Jis dar turi vilties, 
kad jo duktė Vanda sugrįš

Pas jį...
Vokiečių fašistų padary

tos žaizdos ant Lietuvos! 
žmonių tebėra šviežios. Vo
kiečių padegti namai kai
muose ir miestuose teberū
ksta ir žolė dar nespėjo ap
želti kapų, kuriuose guli 
lietuvių tautos sūnūs ir 
dukterys, vokiškų įsiveržė
lių nužudyti. Išlaisvintų 
miestų ir kaimų gyventojai 
grįžta į kasdieninį gyveni
mą. Dalgiai ir grėbliai švi- 
turiuoja lankose. Kiekvie
nas darbuojasi su nepapra
stu entuziazmu, nes žino, 
kad šiemet jų derlius nebe
teks vokiškiems grobikams.

Kiekvienoj stuboje laukia 
raudonarmiečius šiltas pa
sitikimas. Geriausia lova 
paklota išlaisvintojui. Jį 
vaišina pienu ir namie da
rytu alumi. Šeimininkė iš
kepa jam pyragą įsidėti 
ant kelio. Buvo daug tokių 
atsitikimų, kad valstiečiai 
padėjo mūsų kariams pa
taisyti tiltus po įtempta 
priešo ugnimi.

Ant vieno kryžkelio aš 
mačiau tokį vaizdą. Ilga 
valstiečių vežimų padvada 
sustojo prie šulinio pasigir
dyti arklius. Bet šulinys 
buvo užverstas žemėmis. 
Vežimai pradėjo trauktis 

, toliau. Netoli gyvenęs žmo
gus pastebėjo. Po keturių 
valandų dvidešimts valstie
čių darbavosi sukaitę valy
dami šulinį. Neužilgo van
duo pripildė šulinį ir prie 
šulinio pasirodė stulpas ir 
užrašas rusų kalba: “Pasi
girdykite savo arklius čio
nai!” O vienas žmogus bu
vo paliktas prie šulinio ap
saugoti nuo pikto priešo. 
Jis pripildė puodukus van
dens raudonarmiečiams i)*

stitucijos. Vokiečiai buvo 
atėmę iš Lietuvos žmonių 
teisę į mokslą, buvo pa
smerkę senus ir paliegusius 
bado mirčiai ir bandė su
naikinti Lietuvos inteligen
tiją. Aš mačiau mokytoją, 
kuris laike okupacijos buvo 
priverstas eiti ustovo parei
gas. Fašistai buvo išmetę jį 
iš mokyklos, kaltindami jį 
simpatijose sovietams. Aš 
mačiau agronomą, kuris 
per du metu dirbo už berną 
pas vokietį žemės savinin
ką.

Su neapsakomu džiaugs
mu Lietuvos žmonės pasiti
ko pranešimą, kad Vilniaus 
mieste tapo sunaikintas vo
kiečių garnizonas. Žinios 
žaibo greitumu ėjo iš kaimo 
į kaimą. Net ūkininkų na
muose užeisi ant sienos 
žemlapį, sužymėtą mažomis 
raudonomis vėliavukėmis, 
kur Raudonoji Armija žy
giuoja pirmyrfT

Kur tik pasisuks armijos 
automobilius, jį apspinta 
valstiečiai ir važiuotojus 
apipila klausimais:

“Kokios naujienos? Ką 
užėmė mūsų armija? Kur 
dabar frontas?”

Kiekvieną Raudonosios 
Armijos pasisekimą žmonės 
pasitinka su neapsakomu 
džiaugsmu. Tarybiniai lai
kraščiai, Japeliai ir brošiū
ros skaitoma su didžiausiu 
išsiilgimu ir leidžiamos iš 
rankų į rankas. Lietuvos 
žmonės buvo ištroškę tiesą 
išgirsti. Jie nori žinoti, kaip 
didžioji Tarybų šalis gyve
no ir kovojo per paskuti
nius tris metus.

V. S-vas, 
Fronto korespondentas.

Gaminimas Reikmenų 
! Civiliams Priklauso 
I Nuo Karo 
I ------------- .

Civiliai, kuriems rūpi pro- 
i dūktavimas daugiau reikmenų, 
! privalo apsipažinti su vardu 
Į Wm. Y. Elliot, kuris yra nau
jas direktorius Office of Civi
lian Requirements, nes nuo jo 

į priklauso, koki daiktai ir kiek 
Į bus produktuojama civiliams.

P. Elliot pradėjo naujas pa- 
I reigas ir jis pareiškė, kad reik- 
! menys civiliams nebus gami- 
i narni, jeigu tas trukdys karo 
Į pastangas.

Gaminimas vieno svarbaus 
! daikto — elektrinio proso — 
jau užtikrintas. Tikima, kad li-

padėjo valstiečiams pasi
girdyti savo arklius.

Kitame kaime aš mačiau 
tokį užrašą ant namo sie
nos: “Pirtys dėl raudonar
miečių.” Pasirodo, kad savo 
pačių iniciatyva valstiečiai 
įsteigė pirtį, kad aprūpinus 
gyventojus visomis gyveni

mui normališkomis sąlygo
mis. Žmonės išlaisvintose 
vietose vėl atgauna visas 
demokratines teises, jiems 
suteiktas stalinistinės kon-

gi pabaigos 1944 m. jų bus 
■ gaminama net 2,000,000 per 
metus. Jis įspėjo, kad vis vien 
nebus gana išpildyti žmonių 
reikalavimus.

Dabartiniu laiku, p. Elliot 
praneša, kad jo ofisas kreipia 
ypatingą dėmesį į įvairias ra
dio prietaisas, ypatingai radi
jams ant ūkių.

P. Elliot praneša, kad ga
minimas kūdikių drabužių ir 
sunkesnių apatinių drabužių 
jau padidėjo.

F LIS—Common Council.
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u •iLIETUVOS ŽEMĖS PAVIRŠIUS IR GAMTA NUO LEDŲ GADYNĖS----------- s— ----------------------------------------------  --—------------------------ --------—--------------------- -------------------------------------------------------------------
Visas Lietuvos paviršius 

senų senovėje, prieš dauge
lį tūkstančių metų, buvo di
džiuliais ledynais apklotas.

Tada mažne visa žemės 
rutulio dalis nuo 50 laipsnių 
į šiaurius nuo pusiaujo, ar
ba ekvatoriaus, buvo ap
dengta ledynais iki šiaurinio 
žemės ašigalio, kuris kitaip 
vadinamas polium. Viso yra 
90 laipsnių nuo pusiaujo iki 
ašigalio.

Iš tos ledų gadynės atka
sami palaikai rodo, jog ta
da beveik visi gyviai ir au
galai buvo tokie pat, kaip 
ir šiandien, bet žmonių veis
lė dar nebuvo pasirodžiusi.

Tie ledynai Lietuvon ats
linko nuo Skandinavijos 
(Švedijos - Norvegijos) ir 
Suomijos kalnų. Beslinkda- 
mi jie nutrynė kalnus, bent 
jų viršūnes, pagilino lygu
mas ir slėnius.

Stori ledų sluoksniai, 
šliauždami nuo šiaurės kal
nų į pietus, plėšė uolų gaba
lus, nešėsi juos su savim, 
trynė ir kai kur pakeliui 
guldė; iš to susidarė mo- 
liai-morčnos su akmenimis- 
rieduliais.

Lietuv. laukuose yra dau
gybė akmenų, lyg kokio su
griuvusio uolų kalno ske
veldrų. Iš kur tie akmenys 
atsirado Lietuvos laukuo
se? Juos atnešė ledai, slink- 
darni iš žiemių kalnynų. Nes 
įrodyta, jog tai lygiai tokie 
pat akmenys, iš kokių susi
darę didžiuliai Suomijos ir 
Skandinavijos kalnai.

Slinkdami nuo tų kalnų, 
ledynai nešė, ridino, vilko 
nuplėštus nuo kalnų akme
nis ir sutrupino, sumalė 
daugybę jų į žvirgždus, 
smėlį ir molį. Tokiu būdu 
Lietuvos žemėje atsirado 
gausybė smilčių ir molio 
kalvų, o molio sluoksniuose 
išsiliko daug įsmegusių di
delių ir mažų akmenų-rie- 
dulių. Kai kurie jų švelniai 
ir dailiai nudilinti. Tatai pa
darė ledynas ir vanduo, be- 
trindami juos ir beraičio- 
dami.

Ledynai nelygiai slėgė už
gultuosius žemės sluoksnius 
ir spausdamiesi, viens su ki
tu trindamiesi, jie vienur 
sunešė bei suvertė kalvas ir 
kalnelius, kitur raižė ir 
skrodė žemės paviršių. Be 
to, vėjas ir vanduo padėjo 
ledynams “apdirbti” Lietu
vos žemės pavidalą.

Nevienodai slėgdami ir 
stumdydami žemės sluoks
nius, ledynai padarė 
daug nelygumų. Ledynams 
tirpstant, gausiai plaukė 
vandenys į žemesnes vietas. 
Iš to pasidarė Lietuvoje 
daugybė balų ir ežerų. Kur 
nuotakiau, ten ledynų van
duo prinešė dumblo, smėlio 
ir molio.

Besirinkdamas į nuota
kesniąsias vietas, vanduo 
darė upių vagas bei klo
nius.
UPIŲ, EŽERŲ IR BALŲ 

ATSIRADIMAS
Pasidarius šilčiau, ledynai 

ėmė tirpti, ir iš jų radosi 
upių, upelių, ežerų ir pel
kių. Gausūs vandenys, iš 
tirpstančio ledyno plūsdami, 
išrausė didelius klonius, ap
lygino kalvas ir išvagojo ly
gumas.

Kur ledai nutirpo, vėl 
pradėjo žolė augti. Ant že
mės ir vandenyje vėl atsi

rado visokių augalų ir gy- 
ivūnų. Jų liekanų dabar ran- 
' dama upių apnašų dumble.

Ledams sutirpus, Lietu- 
|voje buvo likę didelė daugy
bė ežerų ir balų. Dabar jų 

t tėra kur kas mažiau. Dau
gelis ežerų užžėlę žolėmis 
ir samanomis ir virto pel
kėmis, o kiti visiškai išdžiu
vo.

i Ledynų darbas ypač ma
tomas vadinamuose Aukš
taičių kalnuose.

Lietuvos Kalnai
Apskritai kalbant, Lietu

voj nėra tokių didelių kal
nų, kad “dangų raižytų”, 
kaip kad tūlose kitose ša
lyse. Vidutiniai imant, Lie
tuvos kalnai ir kalvos tėra 
apie 120 metrų pakilę virš 
jūros lygio.

(Metro lygis yra 3 pėdos 
ir 3 coliai su geru trečda
liu.)

Paviršiaus atžvilgiu visas 
Lietuvos plotas galima pa
skirstyti į tris dalis: pietų 
/akarų, vidurio ir šiaurių 
rytų.

Pietų vakaruose arba Že
maičiuose paviršius kalvo
tas. Tos kalvos paprastai 
^žadinamos Telšių kalnais. 
Aukščiausi kalnai čia yra 
šie:

Medvėgalio kalnas 235

Pavasario Rytas
Sučiulbo, pragydo aukštai vyturiai, 
irtojai jau taisos j lauką.
Siūbuoja, linguoja balti debesiai, 
yg valtys kad Nemunu plauko.

Saulutė močiute pakilo aukštai 
tuo pievų rasų sidabrinių; 
šsvaidė, išsklaidė ji šviesą antai 
iig pat pakraščių vakarinių.

Raliuoja, dūduoja rageliai dū dū, 
ai piemenys bandą jau gena: 
'irgeliai, jauteliai, pulkeliai žąsų 
tik žvengia, mauroja, gagena.

Jovaras.

Kai- Kurie Lietuvos Miestai bei Miesteliai
ŽEMAIČIŲ LYGUMOJ
Palangos miestelis, tarp 

Šventosios ir Akmenos upių 
žiočių, pajūryje, turi apie 
2,000 gyventojų.

(Šiame rašinyje yra pa
duodami tokie gyventojų 
skaičiai, kokie buvo pirm 
dabartinio karo.)

Daugelis palangiečių ver
čiasi žvejyba, o kiti pelny
davosi iš suvažiuojančių va
sarotojų.

Raseiniai pirmkariniais 
laikais turėjo apie 10,000 
gyventojų. Kaipo apskričio 
miestas, Raseiniai buvo at
silikę. Iš žymesnių pastatų 
Raseiniuose minėtina di
džiulė senovinė bažnyčia, 
dominikonų vienuolyno mū
rai ir nepaprastai didelis 
sodas, kaip koks miesto 
parkas. Jis ir tie mūrai pri
klausė bažnyčiai.

Senovėje Lietuvos ir Len
kijos bajorai laikydavo sa
vo ilgus seimus Raseiniuo
se.

Netoli Mituvos upės žio
čių į Nemuną stovi Jurbar
ko miestas su 5,000 gyven
tojų.

Žemaičių lygumoje yra 
pelkių, o didžiausia iš jų— 
Laukesas.

ŽEMAIČIŲ AUKšTeJ
Prie Ventos upės stovi 

Papilės miestelis. Ventos 
krantuose čia randama su
akmenėjusių gyvūnų palai-

GRAŽIOJI TĖVYNĖ
Graži tu, mūsų brangi tėvynė, 
šalis, kur miega kapuos didvyriai. 
Graži tu savo dangaus mėlyne, 
brangi, nes daugel vargų prityrei.

Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos! 
Miškai, lyg rūtos, kalnais žaliuoja.
O po tuos kalnus sesutės visos 
gražias, malonias dainas dainuoja.

Ten susimąstęs tamsus Nevėžis, 
kaip juosta, juosia žaliąsias pievas; 
banguoja, vagą giliai išrėžęs;
jo gilią mintį težino Dievas.

Kaip linksma sodžiuos, kai vyturėlis 
linksmai pragysta, aukštai iškilęs, 
ar saulė leidžias, ir vakarėlis 
ramumą neša, saldžiai nutilęs!

Graži tu, mano brangi tėvyne, 
šalis, kur miega kapuos didvyriai. 
Del to senoliai tave taip gynė, 
dėl to ir dainiai tave išgyrė.

Maironis.

metru, netoli Kaltinėnų; 
Šatrijos kalnas 227 metrų, 
arti Luokės; Lapaičių kal
nas 210 metrų, Tverų vals
čiuje. Kiti kad ir mažesni, 
bet išgarsėję kalnai yra 
Džiugo kalnas, tarp Telšių 
ir Alsėdžių; Girnikų kalnas, 
Šiaulių apskrityj, Kurtuvė
nų valsčiuje; Girgždutes 
kalnas, Raseinių apskrityj, 
Pašilių parapijoj, ir Biru
tės kalnas Palangoje.

Šatrijos kalnas, pirm 
krikščionybės įvedimo, buvo 
svarbi žemaičių tikybos 
šventovė. Šatrijos kalne bu
vo saugojama negesinamoji 
(amžinoji) ugnis. Ten gy
veno ir vyresnieji senovinės 
lietuvių tikybos kunigai. Po 
krikščionybės įvedimo, 
šventoji Šatrijos ugnis buvo 
užgesinta, bet naujai krikš

Mažeikiai, apskričio mies
tas su 4,300 gyv., taipgi yra 
prie Ventos, netoli Latvijos 

1 sienos. Pro Mažeikius eina 
geležinkeliai iš Latvijos. 
Tarp Ventos ir Vadakštės 
upių telkšo Kamanų pelkės, 
turinčios 2,400 hektarų plo
to. Jose vasarą peri gervės.

Plunges miestelis stovi 
prie Babrungos upės, o neto
li miestelio paupyj — Gan
dingos pilies griuvėsiai. Čia 
senovėje buvo tvirtovė. Pla
telių ežero saloje riogso ki
tos senovinėse pilies griu
vėsiai. Plungėje pirm karo 
buvo žirgynas, palaikyti ne
didelių, stiprių arklių veis
lei. Tie arkliai vadinami že
maitukais.

Didieji Žemaičių ežerai— 
Platelių, Biržulio, Lukšto— 
yra labai turtingi žuvimis.

Prie Akmenos upės stovi 
Kretinga, apskričio miestas. 
Pirmiau Kretinga buvo pa
skubusi savo vienuolynu, į 
kurį nusikaltę kunigai būda
vo siunčiami “ant pakutos”. 
Pirm karo Kretingoj buvo 
šiltnamis, kur po stiklais 
per žiemą buvo auginama 
daržovės ir gėlės. Pro Kre
tingą eina geležinkelis į 
Klaipėdą.

Didžiausias Žemaičių auk- 
štės miestas yra Telšiai, ap
skričio centras su 5,000 gy
ventojų. Miestas stovi labai 
gražioj vietoj prie Masties 
ežero. Į Telšius iš Amalių 
pravestas geležinkelis. 

tytieji žemaičiai dar ilgą 
laiką garbino tą kalną, ir 
prie jo buvo atliekamos tam 
tikros “pagoniškos” apei
gos..

Birutės kalnas yra Palan
gos miestelio pajūryje. Jis 
pakilęs apie 65 metrus nuo 
jūros lygio. Čia taip pat se
novėje degė vadinama 
šventoji ugnis, kurią sergė
jo mergelės vaidilutės. Jų 
tarpe buvo ir Birutė, daili 
Vidmanto dukrelė. Ją pa
milo ir vedė kunigaikštis 
Kęstutis.

Kuomet Jogaila nužudė 
Kęstutį, savo dėdę, tai Biru
tė grįžusi Palangon ir apsi
gyvenusi Kęstučio statytuo
se rūmuose. Nuo šios kuni
gaikštienės ir patsai kalnas 
gavo sau vardą.

Padavimai pasakoja, jog

SŪDAVA
Sūdaviais yra vadinami 

aukštaičiai (suvaikiniai) lie
tuviai, gyveną Šešupės sri- 
tyj, kairiajame Nemuno šo
ne; taip vadinami ir Prūsų 
lietuviai Gumbinės, Stalupė
nų ir kt. apylinkėse.

Šiaurinė dalis Sūdavos 
krašto yra lygi, slėsna, ba
lota. Minėtinos čia yra Ka
zlų Rūdos girios, kurios ap
rėpia 35,000 hektarų plotą. 
Mažne pačiame tų girių vi
duryje tvokso platus durpy
nas su dviem ežerėliais.

Kairiojoj Šešupės pusėj 
stovi Kalvarijos miestas su 
4,500 gyventojų. Didžiausias 
pašešupio miestai tai Ma
rijampolė su virš 10,000 gy
ventojų. Pro Marijampolę 
eina geležinkelis ir du plen
tai. Šalia Marijampolės, 
reikšmingiausi Sūdavos 
miestai yra Naumiestis, 
Vilkaviškis, Virbalius ir ša
kiai. Virbaliuje yra muiti
nė.

Prie Juodosios Ančios u- 
pės stovi Suvalkų miestas, 
buvęs gubernijos centras.

Ypatingos reikšmės lietu
vybei pirm praeito pasau
linio karo turėjo Seinų mie
stas. Čia leisdavo lietuviš
kus laikraščius, knygas ir 
buvo kelios lietuvių draugi
jos, iki lenkai Seinus užgro
bė.

VIDURIO LYGUMA
Lietuvos vidurio lygumą 

kai Birutė mirė, tai žmonės 
ant jos kapo supylė šį kal
ną. Bet sunku būtų tikrai 
pasakyti, ar tai žemaičių su
piltas kalnas Birutei pa
gerbti, ar pačios gamtos su
darytas.

VIDURIO LYGUMA
Lietuvos vidurys yra ly

guma, kuri tęsiasi iš šiau
rės nuo Latvijos sienos per 
Biržų - Pasvalio apskritį į 
pietus, maždaug Šventosios 
ir Nevėžio upynais, pereina 

į Nemuną, apima dalį Mari- 
Ijampolės ir Vilkaviškio ap- 
i skričių ir visą Šakių apskri
tį.

Ši lyguma šiaurvakariuo
se, t. y. nuo Virbaliaus į pie
štus ir nuo Kalvarijos į va
ikams ir šiaurvakarius, žy
miai pakyla ir sudaro aukš
tumą. Ties Virbalium kalvos 
pakilę iki 105 metrų, ties 
Vištyčiu 210 metrų, ties Vi
žainiu 299 metrų ir ties 
Punsku 210 metrų.

Lietuvos vidurio lyguma 
yra derlingiausioji šalies 
dalis. Lygius jos plotus pa
įvairina upės, ežerai, girios 
ir kur-nekur nedidelės kal
vos. Yra vaizdingų, dailių 
paupių slėnių.

ŠIAURIŲ RYTAI
Šiaurių rytai ir apskritai 

rytai yra labiausiai kalvo
ta Lietuvos dalis. Vadina
mosios Aukštaičių kalvos 
arba kalnai čia kaitaliojasi 
su daubomis, ežerais, pelkė
mis, smėlių laukais ir upių 
slėniais. Kalvos abelnai pa
kilusios virš jūros lygio iki 
200 metrų ir daugiau, o kai 
kur siekia net 310 iki 340 
metru. Šios kalvos atrodo 
gana aukštos, nes jų šlaitai 
statoki, o daubos ir slėniai 

sudaro Nevėžio ir Mūšos 
nuotakai. Tai derlingiausia 
Lietuvos sritis.

Mūšos - Lavėnio - Nemu
nėlio kloniai yra Lietuvos 
pasienyj su Latvija. Slės
niausios vietos eina pau
piais, o aukščiausios vietos 
apie Linkuvą, Rokiškį ir 
Pandėlį. Žemė derlinga, rie
bus priemolis. Ūkininkai gy
veno turtingai. Soduose 
puikiai tarpsta vaisiai, ypač 
Žagarės apylinkėse.

Apie Pumpėnus, Pasvalį 
ir Biržus galima rasti keis
tų duobių; apie kai kurias 
iš jų yra pasakojama “ste
buklingų” pasakų. Šiose a- 
pylinkėse yra gana daug 
sierinių šaltinių.

Tarp Mūšos ir Dubysos 
tvokso Riekyvos pelkės, ku
rios susisiekia su Tyrulių 
pelkėmis ir aprėpia didelius 
žemės plotus.

Mūšos kloniu eina gele
žinkeliai, kurie susiduria 
Šiauliuose.

Šiauliai, apskričio mies
tas, yra bene svarbiausias 
Lietuvoj geležinkelių cent
ras. Pirm praeito pasauli
nio karo Šiauliuose buvo 
skaitoma apie 30,000 gyven
tojų. Per karą Šiauliai liko 
žymiai apnaikinti ir 1928 m. 
teturėjo tik apie 23,000 gy
ventojų. Toliau miestas žy
mia dalim atsistatė. Šiau
liuose buvo nemaža įvairių 
dirbtuvių — odų, saldainių, 
fabrikų ir kt. Bet miesto a-

gilūs. Kalvų viršūnės daž
niausiai apaugusios puši
mis, eglėmis, taip pat ir la
puotaisiais medžiais. Kalvų 
šlaitai, kurie neapaugę me
džiais, dažnai yra ariami; 
taip pat ir slėniai, kurie ne- 
pelkėti, yra dirbami.

Žymesnieji Aukštaičių 
kalnai yra šie:

Taurapilio (netoli Tau
ragnų, Utenos apskrityj) 
turi 251 metrą aukščio; 
Pratkūnų (netoli Salaku, 
Zarasų - Ežerėnų apskri
tyj) — 241 metrą; Zabarčių 
— 287 metrus ir Jakaučiz- 
nos — 293 m. (abudu Dau
gėliškio apylinkėj); Čiupiš- 
kio kalnas (apie Alšėnus, 
Ašmenos apskrityj) turi 
340 metrų aukščio.

Kad ir žemesni, bet minė
tini dėl savo padavimų yra 
šie kalneliai: Utenio, netoli 
Utenos; Kukuvaičio, apie 
Deltuvą. Ukmergės apskri
tyj; Linksmenio kalnas,Tra
kų apskrityj, ir Vytauto 
kalnas Birštone.

Klaipėdos krašto pavir
šius yra daugiausia lygus ir 
žemas, tik jo rytuose įsi
terpia Žemaičių kalvos ir 
sudaro vadinamąsias Vilki- 
škio kalvas su išgarsėjusiu 
Rambyno kalnu prie pat 
Nemuno.

Ruduo Lietuvoj
Baigės rugsėjis. Po orą gražiai 
voratinkliai draikės be vėjo.
Šypsojos saulė, bet jos spinduliai, 
tarytum, sudie bekalbėjo.

Klykdamos žąsys ir gervių pulkai 
j pietus padangėmis traukė.
Apdaro žalio nebtekę, miškai 
tik pirmojo šalčio belaukė.
Lygūs, sužėlė tamsiomis vilnimis, 
rugiai, lyg kad rūtos, žaliuoja: 
kiek tik apimsi aplink akimis, 
kaip žaliosios jūros liūliuoja.

Maironis.

pylinkes nesmagios — balo
tos, lėkštos, nevaizdingos.

Lietuvių kariuomenė ir 
Šiaulių apylinkės jaunimas 
1919 m. sunaikino užsiliku
sias vokiečių generolo Bėr
iu on to gaujas.

Joniškio miestas su 5,000 
gyv. stovi prie Sidabro upės, 
yra paskutinė prekyvietė 
ties rubežium su Latvija.

Kupiškio miestelis stovi 
prie Lėvenio upelio. Netoli 
Kupiškio yra didelė durpy
ne, vadinama Šepetos bala,
2.400 hektarų ploto.

Pandėlio miestelis stovi 
netoli tos vietos, kur pra
sideda Nemunėlio upė. Te
kėdamas iš Rokiškio aukš
lės, Nemunėlis pasidaro la
bai sraunus.

Prie Apaščios upės, įte
kančios į Nemunėlį, stovi 
senas Biržų miestas, turįs
5.400 gyventojų. Šalia jo 
stūkso didelis piliakalnis. 
Čia buvo stipri pilis, kuri 
senovėje, gynė Lietuvą nuo 
vokiečių kalavininkų (arba 
kardininkų). Biržų pilis bu
vo sugriauta 18-to j o amž. 
pradžioje, per švedų karą. 
Biržų apylinkėse gyvena 
daugiausia reformatų (kal
vinų) tikybos lietuviai.

Rokiškis, apskričio mies
tas, buvo garsus linų pre
kyba. Netoli jo yra Juod
upės audykla. Rokiškio a- 
pylinkėje stovi didelis Moš- 
kėnų piliakalnis. Bekasinė-

(Tąsa 5-me pusi.)

Ežerai
Ežerų daugiausia yra apie 

Zarasus (Ežerėnų apskri- 
'tyj), paskui apie Simną, 
Lazdijus, Seirijus ir Seinus. 
Yra nemaža ežerų apie Tel- 

t sius, pietų vakaruose ir apie 
i Trakus, rytuose.

Didžiausias tai Naručio 
!ežeras (Švenčionių apskri- 
■tyj). Jis turi apie 20 kilo
metrų ilgio ir apie 14 kilo
metrų pločio. Netoli šio eže
ro yra žuvingasis Svyrių e- 
žeras, siauras, bet ilgas — 
12 kilometrų.

(Kilometras turi 1,000 
I metrų).

Į rytus nuo Alytaus yra 
Daugų ežeras, nepaprastai 
gilus, nes turi iki 64 metrų 

i gilumo.
Savo praeities liekanomis 

garsus yra Naujųjų Tra
kų ežeras, apie 7 kilometrų 
ilgio, iki 2 kilometrų pločio 
ir iki 53 metrų gilumo. Šia- 

Ime ežere yra beveik 40 sa- 
lų, apaugusių krūmais, ir 

I vienoje tų salų teberiogso 
didžiųjų Lietuvos kunigaik
ščių rūmų griuvėsiai.

Drukšiu ežeras turi 45 
ketvirtainius kilometrus 
ploto, Disnos ežeras yra 22 
ketvirtainių kilometrų plo
to. Taip pat yra plačiai ži
nomi žuvingieji Dusios, Me
telių, Žuvinto, Tauragno, 
Sartų ir Rubikų ežerai.

Lietuva šiais laikais, kaip 
jau pastebėta, nebeturi to
jau pelkėtų plotų, kokių se
niau turėjo. Tai todėl, kad 
girios labai praretėjo ir dėl 
kitų sąlygų drėgmė žymiai 
sumažėjo; tad daug pelkių 
visiškai išdžiūvo ir pavirto 
šienaujamomis pievomis ar
ba durpynais, iš kurių žmo
nės kasa svarbią kūrenamą
ją medžiagą - durpes; o kai 
kuriose buvusių pelkių vie
tose žmonės aria ir javus 
sėja. Didesnių pelkių šiuo 
tarpu gausiai yra tiktai ry
tinėje Lietuvėje, ežeringose 
vietose.

Upės
Lietuvos upės daugiausiai 

prasideda pelkėse ar pelkė
tuose ežeruose. Senovėje tos 
upės buvo gilesnės ir plates
nės; bet daugeliui girių 
pranykus ir pelkėms bei e- 
žerams džiūstant, daug Lie
tuvos upių žymiai nuseko.

Kai kurios tų upių teka 
tiesiog į Baltijos Jūrą, tūlos 
kitos plaukia į Dauguvos 
(Dvinos) upę, bet daugiau- 
sai šalutinių ūpų bei upelių 
neša savo vandenis į Nemu
ną.

(Apie Nemuną, Nerį ir 
Merkį pirmiaus buvo šiame 
skyriuje plačiau rašyta. Čia 
paminėsime tiktai žymesnes 
kitas upes bei Nemuno inta
kus.)

Iš kairiosios, suvalkinės, 
pusės į Nemuną įteka Še- 

Išupė, o iš dešiniosios, kau- 
ninės, pusės Nemunan plau
kia Minija, Jūra, Mitu va, 
Dubysa, Nevėžis ir Neris 
(Vilija).

Lietuvos šiaurėj teka Mu
ša ir Nemunėlis. Abidvi 
šios upės eina Latvijon ir 
ten sudaro vieną Lielupę, 
tekančią į Rygos Įlanką, 
kuri yra Baltijos Jūros da
lis.

Venta, Bartuva ir viena
(Tąsa 4-me pusi.)
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DETROITO ŽINIOS
Lietuvos Išlaisvinimo Džiaugs
mo Prakalbos; Kalbės Povilas 

Rotomskis
Pas kiekvieną sąmoningą 

detroitietį lietuvį liepsnoja 
džiaugsmas, kad jau Lietuva 
veik išlaisvinta nuo vokiškų 
budelių, per galingąją Raudo
nąją Armiją. Mums neužten
ka tik tyliai džiaugtis, bet mes 
norime tą ir kitiems pasakyti, 
kurie yra suklaidinti per tūlus 
pagiežos apimtus laikraščius ir 
įstaigas. Todėl, detroitiečiai 
arba Detroito Organizacijų Są
ryšis rengia prakalbas su 
džiaugsmu Lietuvos išlaisvini-i 
mo. Prakalbos įvyks rugpj. | 
(Aug.) 13 d., Lietuvių Svetai-i 
nėję, ant 25-tos, 2 vai. po pie
tų. Kalbėtojas bus Povilas Ro-į 
tomskis, Sov. Sąjungos gene-i 
ralio konsulo atašė ir keli kiti 
geri kalbėtojai. Į prakalbas 
įžanga veltui. Todėl visi De
troito ir apylinkės lietuviai 
skaitlingai dalyvaukite minė
tose prakalbose, nes ten išgir
site labai žingeidžių naujienų 
iš gerų kalbėtojų.

Spaudos Pikniko Pasekmes
Detroitiečių spaudos pikni

kas jau praėjo, bet dar dauge
lis žingeidauja, kokios to pik
niko pasekmės ir kas įžangos 
tikietų praizus laimėjo. Mes 
turime pasakyti tik tiek, kiek 
pikniko rengėjai suspėjo daly
kus sutvarkyti. įžangos prai
zus gavo 9 detroitiečiai ir 3 
iš kitų miestų.

Detroitiečiai yra šie: 1— 
Anna Virbila, 2— Albertas 
Varaneckis, 3—E. Žoles, 4— 
Helen Pustonis, 5—Sofia Nau
sėdienė, 6—A. A. Kafka, 7—

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-1 
tokių rakandų. Kainos daug 
žemesnės negu kitur.

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

Marija Talenti, 8—Amma Pri
ce, 9—Donald Umbreit. Kitų 
miestų : Minnie Preskin iš Ber
kley, Mich., J. Mickus iš 
Windsor, Kanada ir Clem Kai- 
ris iš Chicago, Illinois.

Sąryšio metinė konferenci
ja nutarė duoti tris praizus 
tom ypatom, kurios daugiausia 
parduos spaudos pikniko tikie- 
tu. Pirmą praizą gavo M. Smi- 
trevičienė už 624 parduotus ti- 
kietus; antrą praizą V. Smals- 
tienė už parduotus 572 tikie- 
tus; trečią praizą J. Butėnie
ne už 230 parduotus tikietus. 
Organizacijos pasidarbavo se
kamai : L. Moterų Pažangos 
Kliubo varde, per J. Daukie- 
nę, parduota už $106; LDS 21 
kp. varde, per J. Nausėdą, už 
$91 ; LLD 138 kp., per A. Va- 
raneckienę, už $68.25; LLD 
52 kp., per J. Brazauską, už 
$65.90; Aido Choras, per El- 
dą Liminskiūtę, už $37.45; 
LDS 86 kp., per N. Belinienę, 
už $27.40.

Kaip tikietų, taip biznio 
pasekmės geros ir gausiai pa- 
remsime darbininkišką spaudą. 
Toigos siekė $2,250, pelno liks 
virš $1,400. Konferencijos 
nuosprendis buvo toks: pada
linti visą pelną sekamai: Vil
nies dienraščiui $800, Laisvės 
dienraščiui $300. Liaudies Bal
sui (Kanados) $100, Daily 
Worker (angliškam dienraš
čiui) $100 ir Lietuvai Pagel
bės Teikimo Kom. reikalams 
$100. Dar dalis pinigų liks 
Sąryšio ižde ir bus sunaudoti 
visuomenės reikalams.

J. Alvinas.
Sąryšio Konferencijos Tarimai

Detroito Organizacijų Sąry
šis, dėjo daug pastangų rengi
me spaudos pikniko, ir buvo 
geros pasekmės. Dabar Sąry
šis priėmė sumanymą, kad rei
kalinga surengti kitą panašų 
pikniką dėl Sąryšio organizaci
jų naudos. Todėl, tarimas per
ėjo, kad būtų sušaukta spe- 
cialė konferencija per Sąryšio 
valdybą dėl galutino darbo 
prirengimo. Special, konferen
cija įvyks rugpj. (Aug.) 11 
d., 7:30 vai. vakare, 4097 
Porter St. Privalo dalyvauti vi
si Sąryšio delegatai, organiz. 
valdybos ir pramogų rengėjai. 
Bendras organiz. piknikas

įvyks rugsėjo (S.ept.) 17 d., 
ant Beechnut Grove, darže.

Sąryšio tarimas priimtas su
rengti dideles masines prakal
bas Lietuvos išlaisvinimo pa
garbai ir jos įvyks rugpj. 13 
dieną.

Kadangi jau netekome Lie
tuvių Svetainės, todėl daugu
mas susirūpino, kad reikalin
ga įsigyti pastovi svetainė De
troito lietuviams. Tai sekamai 
konferencijai palikta ir tas 
darbas apsvarstyti ir jeigu bus 
galima, sutverti svetainės ben
drovę ir eiti prie konkretaus 
darbo.

Todėl visi ir visos įsitėmyki- 
te, kad konferencija įvyks 
penktadienį, rugpj. 11 d., 4097 
Porter St., vakare, ir būtinai 
visi dalyvaukite.

Sąryšio Seki’., J. A.

Rochester, N. Y.
Mūsų Miesto Ligoniai

Draugas L. Pultonas jau ga
na ilgokai serga. Pirmiau gu
lėjo ligoninėje, bet jautėsi ge
riau, buvo parėjęs namo. Ma
nė pasigydyti namie. Bet, pa
sirodė, kad neina geryn. Da
bar jau vėl išvažiavo į ligoni
nę.

Randasi lola ligoninėj. Lan
kymo valandos: sekmadienį ii’ 
ketvirtadienį nuo 4—5 po piet, 
antradienį ir šeštadienį nuo 
6 :30 iki 8 vakaro.

Draugai ir draugės, atlan
kykite draugą L. Pultoną. Kai 
jis buvo sveikas, jis visus ap
lankydavo. Jisai visą savo gy
venimą dirbo ir aukavo viso
kiems darbininkiškiems reika
lams, visur buvo pirmutinis. 
Dabai’, kada užpuolė ta nela
boji liga, visi turėtume suras
ti laiko aplankyti, palinksmin
ti, suraminti.

Mes, mezgėjos, labai apgai
lestaujame mūsų mylimus 
draugus L. A. Pultonus šioje 
sunkioje valandoje ir vėlina
mo kuo greičiausia pasveikti ir 
vėl dirbti su mumis. Draugai 
Pultonai yra daug dirbę, siu
vę ir kolektavę drapanų dėl 
Lietuvos ir Rusijos. Ir sirgda
mas dar vis atveždavo drapa
nų. Draugė Pultonienė yra 
daug svetorių numezgus, kol 
galėjo.

L. Bekešienė.

Lietuvos Žemės Pavir
šius ir Gamta nuo

Ledų Gadynės
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

Šventoji plaukia tiesiai į 
Baltijos Jūrą.

Lietuvoj yra dvi Švento
sios upės. Viena prasideda 
iš Telšių apskričio, netoli 
Mosėdžio, ir teka į Baltijos 
Jūrą, o kita Šventoji prasi
deda Zarasų apskrityj iš 
Šventės ežero ir įplaukia į 
Nerį (Vilija).

Pajūris
Lietuvos žemė prieina 

prie Baltijos Jūros maždaug 
per 95 kilometrus, skaitant 
nuo Nemuno žiočių iki Lat
vijos sienos. Bet vokiečiam 
atplėšus Klaipėdos kraštą, 
teliko Lietuvai tik 15 kilo
metrų pajūrio Klaipėdos 
srityje. Kai naciai bus galu
tinai sumušti, tai Tarybų 
Lietuvos Respublika džiaug
sis, suprantama, jau visu 
lietu višk. pajūriu iki Ne
muno žiočių į Baltijos Jūrą.

Newark, N. J.
Liepos 9 d., sekmadienyje, 

Auna, Eveth ir Eugenija Gary 
surengė savo tėveliams Vikto
rui ir Onai Žandarams pokilį 
35 metų vedybų sukaktuvėms, 
pakviesdami gimines ir drau
gus. Roki lis įvyko Sokol S vet., 
Morris Ave., Newarke. Ačiū 
dukrelėms ir visiems giminėms 
ir draugams už gražias dova
nas.

Laisvės sk aity to j ai,
Viktor, Ona.
Žandarai.
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LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

LICENSES i
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1785 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
724-6 Bedford Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL WEINGUS
724-6 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 299 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
40 — 39th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THEODORE J. SATTLER 
40—39th St., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9178 has been issued to the undersigned 
lo sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
547 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL MILLER
(Penny Profit Food Center)

547 Grand St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1613 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2601 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAULINE ROSS
(Ross Delicatessen and Lunch) 

2601 Ave. U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 546 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at
338 Ridgewood Ave., 
County of Kings, to 
premises.

JAMES M.
388 Ridgewood Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

ZALESKY
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1681 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1621 -- Avenue U. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

ISEA ABDALLA
1621—Ave. U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 520 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2803 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOL SCIIUBER
(Ocean Bar & Delicatessen) 

2803 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 367 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
281 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS BAROFSKY
281 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2427 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
245 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS COHEN
245 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
326 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONIO BOCCIO
326 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1595 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
77 Engert Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES B1NDERT
77 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5906 has been issued to, the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
78 Montague Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEO SPRINGER
78 Montague St., Brooklyn," N. Y.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2363 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Autumn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NIKOLAUS MULLER
120 Autumn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1744 has been issued) to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9202 — Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY BRAVERMAN
9202 — Ave. M, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1191 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at, 
207 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA BERL
207 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4898 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beveiage Control Law at 
1035 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HERSHCOPF
1035 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2558 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8009 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP SPIVAK 
8009—18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9882 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
153 Prospect Park, S.W., Borough of B'klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK BENZ
153 Prospect Park, S.W.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4987 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
65 Stratford Road, Borough pf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN ZIRIN
65 Stratford Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1837 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3414 Tilden Ave. & 334 East 35th SI., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premises.

ERNEST WALTHER
34 14 Tilden Ave., 
331 East ,35th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4903 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2821 - • Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL CADDEN
2821 —Ave. U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 6002 has been issued to the undersigned 
lo sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at, 
3401 - - Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM TOFSKY
3401—Ave. S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4957 has been issued to the. undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3516 — Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises..
HYMAN NAIDICII & DAVID SLAPIKOFF 
3516-Ave. S, Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS |
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada 'būsite 
Brooklyne, 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.
I 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5071 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2501 East 19th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARCHIE ALWEISS
2501 East 19th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1886 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
808-10 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOE FRIEDMAN
808-10 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2094, has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3601 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM RUBINSTEIN
3601—15th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1887 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at , 
811 Grand Street, Borough of Brooklyn, j 
County of Kings, to be consumed off the Į 
premises.

ABRAHAM EDELSON 
(Small Profit Dairy)

811 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7413 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
325 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX SCHUMAN
325 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2441 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
323 Graham Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PASQUALE MARTONE
323 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2396 has been issued to the undersigned 
lo sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
702 Grand Street .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ""off the 
premises.

CHARLES 11ETHLEFSEN
702 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4985 has been issued lo the undersigned 
io sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
565 Graham Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

11 ERM AN GOLDFEDER
565 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptas, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

LIETUVIŠKAS ]

TRAKTYR1US
(VALGYKLA Hi ALI NF) j 

Didelis pasirinkimas visokių I 
Vynų ir Degtines |

Kasdien Turime i
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ į 

Juozas Zeidat Į 
Savininkas (

411 Grand St. Brooklyn i
>«■»-<I MB n Ml I ■— ti ■— n — (XWT n n— n ti — refr

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 8-8770

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS >2.

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

LIETUVIŠKAS KABARETAS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 654 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 Graham Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAYER AWRTCH
253 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

/ ——   ■■    „ .
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 594 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
397 — Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACK ALPER
397 — Ave. P, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 489 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the ^Alcoholic Beverage Control Law at 
492 — Avenue P. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EVELYN & MIRIAM SOBEL 
492—Ave. P, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 379 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6504 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VITO GIANNINI
6504 Bay Parkway, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 324 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
552 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FELIX HAUBOLD
552 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4906 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
224 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
PHILIP LASSER & HERBERT MILLER 

224 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1856 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
321 Graham Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN CHOROHST
321 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

p1

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 472 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 
252 Empire Boulevard, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TOOMEY’S GRILL, INC.
232 Empire Blvd., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1776 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section' 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5902 — 17th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY BELZER
5902—17th Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2070 has been issued to the undersigned 
lo sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law' at 
1011 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE ENGLISH
1011 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2189 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1221 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIEDRICH DREWES
1221 Church Ave., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9187 has been issued to the undersigned 
lo sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL MILLER 
(Michael’s Food Center)

161 Graham Ave., Brooklyn, N, Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8889 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law ąt 
659 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY STORCH
659 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2525 has been issued'to > the undersigned 
to sell beer, at retail under' Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
824 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL & FANNY SEIDEN
824 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2530 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
294 Powers Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FEDERICO FALBO
294 Powers St., Brooklyn, ■ N. Y.

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

L4/SMI/OL4S GR4B0WI/S
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. g

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

<4* esĮ*<0. &

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

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

k— ....... . = f



Pirmadienis, Ruypj. 7, 1941 Laisve—Liberty, Lithuanian Dai!/ Penktas Puslapi*

Kai Kurie Lietuvos MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Miestai ir Miesteliai
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI
HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
jant piliakalnį, rado titnagi
nių peilių, akmeninių kirvių 
ir kūjų, kaulinių ylų, iš 
kaulo padirbtų adatų, durk
lų ir kitų įnagių. Tame pi
liakalnyje randama ir vari
nių ir geležiu, senovinių pa
daru.

KARINIAI DARBININKAI
Riboto Patyrimo Tereikalaujama

MAŠINISTAI ELEKTRIKAI
Patyrimo Nereikalaujama

Karų Valytojai, Vyrai ir Moterys

NEVežIO nuotakas
Nevėžio upės klonis eina 

beveik pačiu Lietuvos vidu
riu. Nevėžis prasideda iš 
Traškūnų pelkių. Ši gili upė 
tiktų garlaiviams plaukioti 
nuo Panevėžio miesto iki 
žiočių į Nemuną, bet malū
nų tvankos (prūdai) to ne
leidžia. Todėl garlaiviai Ne
vėžiu teplaukiojo tik nuo jo 
žiočių iki Baptų miestelio.

Iš karinių darbų reikia USES paliuosavimo 
ir U. S. Railroad Board pritarimo.

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

THE PULLMAN CO
19TH AND HENDERSON STREETS, JERSEY CITY

U. S. RAILROAD RETIREMENT BOARD
577 Summitt Avenue Jersey City 2, N. J.

(188)

REIKIA VYRŲ
PADARYKITE “D” DIENĄ “V” DIENA 

100% KARUI GAMYBOS DARBAS
Lavinti 

TOOL IR DIE MAKERS
PRIE STALŲ MAŠINISTAI

* Pusiau-Lavinti
PAKUOTOJAI-IŠSIUNTĖJAI 
ABELNAI DARBININKAI

Geros Pradžiai Algos—Daug Viršlaikių. 
Geros Darbo Sąlygos.

Naujas Moderninis Fabrikas 
MUZIKA REKREACIJA KAFETERIA

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO 

BOTINAS KARO DARBAS 
Daug Viršlaikių—Naktiniams Donai.

Pokarinė Ateitis—
• Nuolatinis Darbas.

VAKACIJOS IR AI’DRAUDOS PLANAI.

ARMOUR
SOAP WORKS

Foot of 83rd St. North Bergen
Pristatykite paliuosavimo pareiškimą 

iš U.S.E.S. (186)

OPEIIATORĖS IR VALYTOJOS 
prie populiariškų kainų suknelių. 
MAX SCIINECK & BROS., INC.

463—7th Ave., (11th Floor), N.Y.C.
(186)

VYRAI IR MOTERYS

Prie Nevėžio stovi apskri
čio miestas Panevėžis, turė
jęs apie 20,000 gyventojų 
pirm karo. Yra geležinkelio 
stotis, apie 30 fabrikų, dirb
tuvių ir dirbtuvėlių ir gana 
daug mokyklų.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1377 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
524 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AR JŪS JIEŠKOTE 
PASTOVAUS

POKARINIO DARBO?

24 Graham
JOE WEINIGER

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

PRISILAIKOMA WMC 
TAISYKLIŲ
JEI TAIP

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

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

BIGELOW 8-2200
Asmenys, dabar dirbanti būtinuose darbuose bei veiksmuose, negali būti priimti be 

a 11 ieka m ūmo pareiškimo.
(188)

Kėdainiai, kitas Nevėžio 
miestas, apskričio centras 
ir geležinkelio stotis, turi 
4,700 gyventojų. Paskuti
niais laikais Kėdainiai buvo 
žinomi savo daržovėmis ir 
arkliais. Senovėje Kėdainiai 
buvo labai garsūs. Dar prieš 
300 metų Kėdainiai turėjo 
gimnaziją, didelį knygyną, 
spaustuvę, popieros dirbtu
vę ir gelumbės audyklą. Da
bar Kėdainių pramonė visai 
menka. Tarp senesniųjų pa
statų mieste žymėtina yra 
didžiulė kalvinų bažnyčia.

NOTICE is _____  „
GB 9813 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
th? Alcoholic Beverage Control Law at 
502 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CABIRIA ROSSIELLO
502 Lorimer St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N<>. 
GB 1281 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5902 — Avenue N. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

B. HARRY MARMAROSH 
5902 — Ave. N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1803 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9401 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES KOHLMEYER 
9404—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

KREIPKITĖS

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

ELIZABETH 3-6800

POKARINIS UŽTIKRINIMAS
PAS

WALLINGTON TUBE CORP.

480 Main Avenue Wallington, N. J.

AUKŠTAIČIŲ EŽERYNAS
Šis kampas, gausingas 

miškais, ežerais ir pelkėmis, : 
yra šiauriniai - rytinėje Lie
tuvos dalyje, Šventosios, 
Dysnos ir Žeimenos upių 
srityje. ' Tai nepaprastai 
gražus plotas.

Zarasai, apskričio mies
tas, ežerais apsuptas iš tri
jų šonų. Pirm dabartinio 
karo jame gyveno 4,000 
žmonių.

Utenos miestas stovi prie 
to paties vardo upelio ir tu
rėjo 5,000 gyventojų. Ute
nos apylinkės kalvotos, eže
ringos ir labai gražios. Pa
davimai sako, kad šį miestą 
įkūręs kunigaikštis Utenis 
13-me amžiuje.

Prie Šventosios upės yra 
Anykščių miestelis (3,500 
gyventojų). Anykščiuose gi
mė vyskupas Antanas Ba
ranauskas, žymus lietuvių 
poetas.

Ukmerge, apskričio mies
tas su geležinkelio stočia, 
taip pat stovi prie Švento
sios. Ukmergėj gyveno virš 
10,00(1 Miesto vietovė ir a- 
pylinkės labai gražios.

Netoli Ukmergės pašven- 
tyj yra Pabaisko miestelis. 
Prieš 500 metų čia buvo 
smarki Lietuvos kunigaikš
čių kova. Švitrigaila kovojo 
su Zigmantu. Zigmantas lai
mėjo ir liko didžiuoju Lietu
vos kunigaikščiu.

Surinko J. C. K.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1995 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
618 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

KATHERINE WATROBSKI 
(Baran’s Food Store)

618 Manhattan Ave., Brooklyn, N.

VYRAI IR MOTERYS
Mokiniai ir Patyrę

Tęsimui
DĖVĖTŲ DRABUŽIŲ 

TAIPGI ABELNAM DARBUI.
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS.
DADOUR & BELIKOFF

221 CANAL ST.
N. Y. C.

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1762 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
407-9 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

HERMAN 
407-9 Broadway,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

VON DEESTEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7326 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

Alcoholic 
Macon 

County of 
premises.

121 Macon
WILLIAM DONNER
St., Brooklyn ,N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 2468 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Scholes 
County o£ 
premises*

Beverage Control Law
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

(185)

OPERATORIAI
Pamušų siuvėjai kūdikių koteliam. GERA 

ALGA. NUOLATINIS DARBAS.
HARRY SAUL, 384 CANAL PLACE 

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

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5019 has been issued to the undersigned 
to sell beer, ; 
the Alcoholic 
2 Ditmas 
County of 
premises.

at retail under Section 107 of
• Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

FRED ZAKS
2 Ditmas Ave., Brooklyn. N. Y.

37 Scholes
MICHAEL KRAMER
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 9377 has been issued to the undersigned 
io sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
400 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY BEREHEIKA
400 Lorimer St., Brooklyn. N< Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2090 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1412 — 86th Street, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM
1112 — 86th St.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SAMUELS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4905 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section .107 of 
the Alcoholic Beverage 
1440 — 86th Street. 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH
1440 — 86th St.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BRUSCA
• Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2026 has been issued tc* the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
364 Hooper 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to bo consumed off the

361 Hooper

NOTICE is

JULIUS RAVIN
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
GB 2465 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
560 Morgan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.
JOHN BEHNKEN & WILLIJE WINKLER 

560 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
MONTELLO, MASS.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2288 has been issued to the undersigned 
tc sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1351 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

WILLIAM PETTINGER
1351 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2283 has been issued to the undersigned, 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1355 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bę consumed off the 
premises.

MONTELLO, MASS
Laisvės pikniko Rengimo Komite

to susirinkimas jvyks 8 d. rugp., 
7:30 v. v. Liet. Taut. Namo kamba
riuose. Kviečiame visus dienraščio 
Laisvės skaitytojus, patriotus. Ku
rie nesate pakalbinti kuom nors pri
sidėti prie surengimo, prašome da
lyvauti ir suteikti savo patarimus 
ir gabumus. Prašome vyrų ir mote
rų organizacijas ir pavienius. — 
Reng. Kom.: G. Shimaitis, G. Ste- 
ponauskas, A. Čerkasas, W. Am
brose. (183-184)

1355 Fulton

STEVE ARGTANNIS
(Steve’s Market)

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 2239 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1718 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROBERT W. CHAMBERS
1718 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2505 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
121 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOROTHY M. HEINZELMAN 
121 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

3f.

Patenkinančiai Pritaikoma Mokestis 
Naktiniam Bonai 

Geros Darbo Sąlygos

MUMS REIKIA

VYRAI PRIE SODES (2)
PRIE LUNCHEONETTE 

GERA ALGA.
NUOLATINIS DARBAS.
D. A. SCHULTE, INC.

336 FULTON ST., 
BROOKLYN, N. Y.

(100)

TOOL MAKERS
Prie Jigs ir Fixtures. 

AUKŠTOS ALGOS 
WEIS & WHITE, 

429 Kent Ave. 
BROOKLYN, N. Y.

(186)

STALIORIAI
PATYRĘ PRIE KRAUTUVIŲ 

RAKANDŲ. 
Aukšt Alga! Puiki Proga! 

Pastovus Darbas 

GOLDCREST 
137 BOWERY, N.Y.C.

185)

JAUNI VYRAI
Nusimaną apie elektrą

Mokytis tvarkyti ir sudėti komunikatų įren
gimus. Interesuojantis darbas. Pokarinė atei
tis. Išsilavinimas veda prie pastovaus darbo 

toliau už valstijos.

COLUMBUS 5-1045
185)

STALIORIAI IR 
PAGELBININKAI
PRIE GERU RAKANDU 

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.

GUGGENHEIM & CO.
19 W. 24th Street

(184)

KAFETERIJOS DARBININKAI 
MOTERYS DIRBTI INDUSTRIJINĖJE 

KAFETERIJOJE.
PRIE BUFETO IR ABELNAM DARBUI.

GERA ALGA 
GEROS VALANDOS.

Kreipkitės
INDUSTRIAL FOOD-CRAFTS, Inc.

1145 EAST JERSEY ST., 
ELIZABETH, N. J. 
ELIZABETH 2-9550

(189)

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

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. iki 7 A. M.
6 dienos, $22.66. 

Kreipkitės 
80 BROADWAY, ROOM 880 

(187)

MERGINOS—MOTERYS 
KARINIS DARBAS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
^Bendras Fabriko Darbas; proga pakilimams 

ir bonai. Viršlaikiai. Geros Darlx> Sglygoa.
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
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$25—40 VALANDŲ 
Laikas ir Pusė ift Viršlaikius 

BAIGUSIOS HIGH SCHOOL 

Dirbti Kaipo 
Pagelbininkės Laboratorijoj 

Kreipkitės 

MR. MALONEY 
8280 Broadway 

(at 133rd St., N. Y. C.) 
(185)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9851 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2462 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

2462 Pitkin
MAX ABRAMS

Ave.. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE i
GB 1830 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

Alcoholic 
Ralph 

bounty of 
premises.

555 Ralph
MORRIS VIDIBOR

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2176 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN DERMODY
98 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1299 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
415 Sutter 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

415 Sutter
BENJAMIN FARBER
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1606 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
369 — 19th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

369—19 th
DANIEL LANAHAN

St., Brooklyn,

on

N.

hereby given that License

the

No.NOTICE
EB 2083 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
32 Nevins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOTI RIOS RESTAURANT. INC.
32 Nevins St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1329 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^aw at 
1052 Flat hush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to fee consumed on the 
premises.

R. & A. DELICATESSEN. INC.
1052 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 449 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
974 Blake 
County of 
premises.

974 Blake

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed on

Law 
Brooklyn, 

the

JOSEPH HAMERMAN
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage

No.NOTICE is 
EB 634 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
150 No. 4th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

150 No. 4th
RUDOLPH PASIKIRA

St., Brooklyn, N. Y.

Paprastų Darbininkų Mašinų Operatorių
Pilnai Išsilavinę Mašinistai 

Inspektoriai

Kompanijos atstovai tarsis su aplikantais PASSAIC, 
PATERSON, HACKENSACK, N. J.

U. S. Employment Service Offices
REIKALAUJAMA PALIUOSAVIMO PAREIŠKIMO.

(186)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

REIKIA

MOTERŲ VALYMUI
Amžiaus tarpe 35 ir 55 meti)

Valandos 8 P. M. iki 2 A. M.

TAIPGI

VIRTUVĖJE PAGELBININKIŲ IR CHEFS
Gera Alga. Pastovus Darbas.

F. W. WOOLWORTH CO.
1518 BROADWAY,

N. Y. C.

(186)

VYRAI -18 IKI 65
MERGINOS - MOTERYS
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,

VYRAI
AUGŠČIAUSIOS ALGOS
AČETELYNE LYDYTOJAI

METALO SKARDOMS 
DARBININKAI

IR PAGELBININKAI
DŽIANITORIAI IR APVALYTOJAI

Kreipkitės 
JAMES E. CURRAN

THE KELLEX CORP.
FT. OF DANFORTH AVE.. JERSEY CITY. 
__________________________________________ (188)

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas 

Dirbti Bonkų Dirbtuvėj. Woodsidėj 
GERA ALGA. 5 DIENU SAVAITE 

Retkarčiais Viršlaikiai.
JESSE JOSEPHS

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

(184)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

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

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

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

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)

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

kėlimai ; kreipkitės BANK, 2-ros lubos, 
52 Cedar St., (arti Wall), New York City.
______________________________________ (181)

STALIORIAI. KRAUTUVIŲ RAKANDAM. 
NUOLAT. GERA ALGA!

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

(Essex Station)
(184)

REIKIA BERNIUKŲ
Lengvas fabriko darbas. Gera proga.

Kreipkitės
NORTH RIVER YARN DYEING, 

2200 WEST ST., UNION CITY, N. J.
(184)

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. —j

PHILADELPHIA, PA.
(196)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU 
GERA ALGA-GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO 

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

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

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

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

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

7 a. m. Kreipkitės BANK, 2-ros lubos.

52 Cedar St., (arti Wall), New York City.
(184)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BUFUOTOJAI
Plcitijimo Elektrinės Pajėgos Preso 

pagelbininkai.
MODERN CHROME FURNITURE CO.

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

' TOOL — DIEMAKERS
Patyrę prie progressive dies. Su paliudijimą. 

AUKŠČIAUSIOS ALGOS.
POKARINĖ PROGA

SOUTH 8-5224 185)
BUY EMM 
WAR BONDS

(188)hereby given that License No. 
been issued to the. undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at
Street, Borough of

NOTICE 
EB 445 
to sell beer, i 
the Alcoholic Beverage Control Law 
21 Bridge Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY LATVAITIS
21 Bridge St., Brooklyn, N. Y.

is 
has

SKELBKITĖS LAISVĖJE
VYRAI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS. $48.30— * 
60 VALANDŲ, $62.10—70 VALANDŲ.

Kreipkitės ROSS GALVANIZING WORKS, 
395 KENT AVE., BROOKLYN.

_ . . . <184).



šeštas Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Shelter Island, N. Y

ra

Paštas Praneša
Alytės Kisavičiukės 
“Birthday Party”

Mums abiem čia atvažiavusi 
vakacijų iš Hillside. N. J., ap-' 
sižiūrėjome, kad Alytės Kisa-| 
vičiukės gimimo diena pripuo
lė 22 liepos (July). Tad Aly-j 
tės motina 
nio puotą (party) ant šitos, 
gražios Shelter salos, pas M. I 
Sabaliauska. Pasikvietėm čio-i i 
nykščius gyventojus lietuvius. į 
kelias šeimynas. Taip pat ir' 
“vikeišininkus” bent iš kelių 
miestų, čia gyvena ir J. Jaki-Į 
mavičiai. Tai geri žmonės.

Susėdus už stalo, besilinks-; 
mindami, paprašėm Jakimavi-j 
čių, kad pasakytų kelis žode
lius. Tai jis taip palinkėjo Aly-! 
tei laimės — išsiima iš kiše- 
niaus l aisvę, perskaito Lietu
vos įvykius ir kaip greitai Lie
tuvai reikalinga pagelba, taip- taipgi susirinko 
gi, kas labiausiai reikalinga. 
Paprašo aukų. Aš, kaipo komi
teto narė iš Hillsides pasižadė
jau viską sutvarkyti ir pasiusti 
j centrą Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komitetui.

Pereito penktadienio vaka- 
buvo tikrai šilta, arti šim

tas laipsnių, bet ruošėjai šeš
tojo siuntinio dovanų Lietuvos 

. žmonėms nusprendė, jog ir 
suruošė gimtadie- į ]<ar§čiuose žmonės nuogi ne- 

; gali vaikščioti. Prie to, jie ži
no, jog žiūrėjimas į termomet
rą nešildys Lietuvos žmonių 
užėjus šalčiams, o jie nebetoli.

Centre dirbo Natalija Nagu- 
levičiūtė, L. Gavrilovičius, A. 
Mureika, Pranas Višniauskas, 
A. Višniauskienė, V. Čepulis.

A. Bimba, nuolatinis centro 
darbininkas, buvo išvažiavęs į 
Bridgeportą sakyti prakalbą.

Laikinasis Komitetas Rūpinasi 
Praplėsti Darbą

Nežiūrėdami į termometrą 
virš desėtkas 

naujai išrinkto Lietuvai Pagel
bės Teikimo Komiteto Brook
lyno skyriaus Laikinojo Komi
teto narių. Jie energingai pla
navo, kaip sušaukti sėkmin
giausią konferenciją. Taipgi 
tarėsi, kaip čia padidinti dar
bą teikimui skubios pagelbos 
Lietuvos žmonėms jau dabar,! į 
belaukiant konferencijos ir su
tvėrimo pastovaus komiteto.

Komitetas nutarė j ieškoti 
drabužiams i 
noms sunešti 
lietuviais 
to dalyse, 
sunešti iš 
Kad savo 
duoti ir tie, kuriems dėl ne
patogių darbo valandų, stokos 
jėgų ar kitų priežasčių sunku 
drabužiai pristatyti į toliau 
esantį centrą.

Pikniko Reikalais
Komitetas taipgi daug svar-

$15

Alytė—$5
Alytės mama V. Kisavičie- 

nė $5
Jakimavičius su žmona
O. Klimavich $2
D. Klimavich $1
Ch. Spjčius $1
Sabaliauskas $1
Gelažis iš Kanes, $2
Baziliauskienė ir moti

Newark, N. J., $2
Belinskas iš Hillside $1
Nagulevičiutė ir M. Wilson, 

abi iš Brooklyno, po $2.
Viso pasidaro 45 doleriai. 

Ačiū visiems dalyviams už au
kas ir už dovanas. Nuo savęs 

na

vę vakacijų pasidarbuotų dėl 
Lietuvos žmonių.

Tipiškos Pažangiųjų 
Veikėjų Atostogos

Jonas Gasiunas, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Cen
tro sekretorius, atostogų pro
ga, su drauge Elsie, buvo nu
vykę apsilankyti pas jos tė
vus Norkus, Pittsburgh©. Grįžo 
pereitą penktadienį. Susitikus 
Joną,“ paklausiau, kaip sekėsi 
ilsėtis. Jonas sako:

—Klausk, kada ilsėsiuos.
—Kaip tai? Juk buvote 

atostogų.
—Buvau. Bet ten turėjau sa

kyti prakalbą, dalyvauti kon
ferencijoj. Prie to, pasitaikė 
mirtis draugo Stasevičiaus, ve
terano Laisvės skaitytojo, tad 
dalyvavau ir kalbėjau jo šer
menyse. O dvi dienas prisiėjo 
praleisti LDS namo pardavi
mo reikalais. Porą dienų rei
kia pravažinėti. Gi čia jau už
vilktas darbas laukia.

Nieko sau vakacija!
Panašiai būna ir su dauge

lio neišvažiavusių toliau taip 
vadinamomis vakacijomis — 
keletą mitingų, desėtkas kitas, 
o kai kada ir šimtelis būtinų 
laiškų, dar kokia netikėta pro- 
blemukė — moterims dar die
na stubai, kita skalbiniam ir 
savaitės jau nėra. Kada nors 
vakacijos turės būti ilgesnės 
visiems. Taip gal bus tada, ka
da sugrįš mūsų jaunimas ka
rą laimėjęs. T-as.

{kaltino Firmą Sukčiavime 
Maisto

E. C. Rich, Inc., 41 W. 13th 
St., New Yorke, patraukta j 
federalį teismą. Priežastis: ji 
kaltinama išleidus 5 siuntinius 
užteršto ir prastesnio, negu 
formuloj skelbiama, maisto. 
Firma gamina saldintus vai
sius ir dželatinos produktus.

DIDINGIAUSIAS PASAULYJE JUDAMASIS PAVEIKSLAS PER 50 METŲ!
DARRYL F. ZANUCK'S

“WILSON”
TECHNIKINĖMIS SPALVOMIS 

12,000 Vaidintojų—200 Vaizdų—87 Sujaudinančios Melodijos!
IR DAR SAUNOS VAIDINIMAI SCENOJE

DABAR RODOMA — NUOLATINIAI VAIDINIMAI 
££ (J 2NL 'V 7th Ave. ir 50 th St. durys atdaros nuo d a.m.

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

nutarė 
ir kitoms dova-

i centrų visose! 
apgyventose mies- 
kur.būtų paranku. 

visos tos apylinkės, 
dovanas galėtų pri-

Plėšikai Šapoje Pašovė
Du Žmones

Pereitą penktadieni prieš 
piet Harry Mitgang, partneris 
dresių šapos ir savininkas po
ros užeigų, išsiėmė iš banko 
$5,000. Corn Excange Bankas 
randasi prie 50th St. ir Jack- 
son Ave., už trejetos blokų 
nuo šapos, 5-43 48th Avė., 
Long Island City. Pinigus jis 
nešęsis iškeisti čekiams savo 
užeigose, bet su jais grįžęs j 
šapą.

Paėjęs bloką nuo banko pa
jutęs, kad jį seka du vyrai. 
Jis pagreitinęs žingsnius, pa
greitėjo ir jo sekėjai. Už blo
ko nuo šapos jis pradėjęs bėg
ti, sekėjai taip pat. Jam vos 
spėjus užbėgti ant trečio aukš
to i šapą ir link savo partne
rio, užbėgo ir plėšikai su iš
keltais revolveriais ir paliepė 
atiduoti pinigus. Jo partneris 
Belmonte stvėręs savo revolve
rį ir paleidęs vieną šūvį ne į 
plėšikus. Plėšikai paleido šū
vius į abu savininkus ir jiedu 
krito aslon. Kilo šapoj spie
gimas, triukšmas, išsigandu
sioms apie 40 darbininkų ne
riant po stalais ir mašinomis 
slėptis nuo šūvių. Išsigandę 
triukšmo plėšikai išbėgo ne
spėję pasigauti, nei tų $5,000.

Tuo tarpu šapos savininkės 
pasiųsta mergina nubėgus po
licijos stotin raportavo įvykį ir 
policija Van Alst subvės sto
tyje pastebėjo pridususį, pra
kaitu apsipylusį Anthony Stry- 
zcwskį. Jį areštavo. Sakoma, 
šapos savininkė Mrs. Belmon
te jį pažinusi, kaipo vieną iš 
plėšikų. Taipgi netoli tos vie
tos, kur jį suėmė, rasta iššau
tas revolveris.

Stryzewskis esąs neseniai 
paleistas iš kalėjimo, kur jis 
buvęs nuteistas už plėšimą 
Bronxe, 1936 m. Gyveno 336 
17th St., Brooklyne. 

stė busimojo Lietuvos paramai 
Pergalės Pikniko reikalus, kad 
pagelbėti jau veikiančiai komi
sijai pikniko išgarsinime ir pa
čiame piknike. Pasižadėta at
likti daugelį darbų-darbelių. 
Tačiau pikniko sėkmingumas 
priklausys nuo mūsų visų.

Išgalintieji taipgi prašomi 
prisidėti valgom omis-geriamo- 
mis ir kitokiomis dovanomis. 
Valgius suvartosime ant vie
tos, kitas dovanas parduosime 
iš varžytinių. Tinkamas siunti
mui pasiųsime Lietuvon. Pa- 
j ieško kite dovanų nuo savęs, 
paprašykite nuo kaimynų ir 
pažįstamų, kurie šio prašymo 
nebus skaitę Laisvėje.

Dovanas priduokite bile kam 
iš .komisijos. Joje yra: N. Buk- 
nienė, J. Augutienė, A. Viš- 
niauskienė, N. Kanopienė, L. 
Kavaliauskaitė, G. Waresonas. 
Arba bile kuriam iš laikinojo 
komiteto, kurį sudaro: A. Da- 
gis, H. Zablackienė, J. Augutie
nė, P. Grabauskas, K. Bende
ris, (C. Briedis, M. Klimas, A. 
Pakalniškienė, M. Misevičienė, 
Jj. Grikštas, J. Marcinkienė, G. 
Kuraitis.

Piknikas {vyks
Gale šios savaitės, rugpjūčio 

(Aug) 12-tos popietį ir vaka
ru. National Hall & Park, 65th 
St. ir 38th Ave., Woodside, L.I. 
Įžanga tik 50c. Pavidžio orkes
trą gros šokiams. Bus ir pro
grama.

Kadangi vieta lietuviams, dar 
nauja, prašome įsigyti lapelį su 
smulkmenišku kelrodžiu ir vi
suomet turėti su savim, kad ga
lėtumėt pasakyti visiem suin
teresuotiem pikniku.

P(i(j elbininlcė.

Paskelbė Ablavą Čiau
dulio Žolei

HayNewyorkietis skyrius 
iver Sufferers of America 

liuosnoriu naikintiatsišaukė
iš miesto ir priemiesčių žolę 
vadinamą ragweed.” Ju, ap- 
rokavimu, mieste esą virš 400,- 
000 asmenų, jautrių tos žolės 
dulkėms. O šis sezonas, sako 
jie, turės būti aršiausias iš bu
vusių per 20 metų. Sausra pa
dedanti tai žolei bujoti.

Muzika
Stadium Koncertuos Bus 

Baletas
Rugpjūčio 7-tos, o jei tą a- 

karą lytų, tai 8-tos vakarą, 
L e w i s o h n Stadiume, bus 
žvaigždžių po žvaigždėmis ba
letas, priešakyje su Mia Sla- 
venska, Leonine Massine, Igor 
Youskevitch, Audrey Keans, 
Yura Lozovsky, Norma Vasla- 
vina.

Pradžia kas vakaras 8:30 
vai. Vieta: Amsterdam Ave. ir 
138t'h St., New Yorke. De
šimtis tūkstančių sėdynių po 
25 ir 50 centų, kitos taipgi 
popu kariškomis kainomis.

■> Kiti žvaigždės kitose pro
gramose bus operos ir 
žvaigždė Grace Moore, 
vakar., Alec Templeton, 
solistas, 12-tos vakara.

filmų 
10-tos 
piano

LIKERIAI
Taip,

PIRKITE

BERGER Turi Jų 

BONKĄ AR KEISĄ

Lord Calvert
Carstairs
Calvert Reserve

Imported Rums—Cuban
KAINOS ŽEMIAU OPA LUBŲ

Limituoti Kiekiai Importuotų Scotch Pardavimui
Reisais.
$2.56

3.61

Three Feathers Reserve—Sjieciale Kaina Perkant
CALVERT RESERVE (61.44 keise 24 bonkos) 
WILSON “That’s all’’ ($43.32 keise 12 bonkų) 
IMPERIAL WHISKEY ($54.24 keise 24 bonkos) 
CALVERTS SPECIAL ($54.72 keise 24 bonkos) 2.28

Project Wines & Liquors L-1370 

HYMAN BERGER
245 Graham Ave. Brooklyn, N. Y.
Kampas Maujer St., 1 blokas nuo Grand St. Tel. EV. 7-2375

Brooklyno pašto viršininkas 
Quayle praneša, jog jau pra
dėta siuntimas paprastų siunti
nių (parcel post) Į Madagas
karą.

Pundeliai gali būti ne dau
giau 11 svarų. Persiuntimo mo
kestis 28 centai ant svaro.

Oro Paštas Kariškiams
Viršininkas taipgi perspėja, 

siunčiant oro paštu laiškus ka
riškiams visuomet pilnai ap
mokėti. Nedamokėti laiškai su- 
sitrukdo. Jeigu apsižiūri čia, 
paštas grąžina siuntėjui su rei
kalavimu damokėti. Nuėjus te
nai, nedamokėti laiškai atski
riami ir turi laukti, kol priei
na juos susverti, išvokuoti, 
kiek nedamokėta ir uždėti ant 
laiškų tinkamą pastabą. Ir toks 
laiškas bus išduotas gavėjui 
tik tada, kada jis turės po 
ranka pinigų sumokėti trūku
mą. Siuntėjo nedamokėta su
ma iš gavėjo turi būti išrenka
ma dviguboje sumoje.

Oro pašto mokestis yra 6 
centai už pusę uncijos. Virš 
pusės uncijos iki 1 pilnos un
cijos reikia mokėti jau 12 cen
tų. Ir taip kas pusė uncijos 
dasideda po 6 centus.

šešių centų stampa atsako 
tik siunčiamiems į užjūrius, 
kurių adresas yra A.P.O. (Ar
my Post Office) c/o (in care į 
of the) Postmaster, New York, ; 
N. Y., arba kuriame kitame 
porte: San Francisco, Calif.; 
Seattle, Wash.; Minneapolis, 
Minn.; New Orleans, La.

Visiems Jungtinių Valstijų 
kempėse tebešautiems kariams 
oro pašto mokestis yra 8 cen
tai už pusę uncijos, kaip kad 
ir civiliniams.

tuvių, kitokių

Brooklyne Civilinių Apsigy
nimo darbuotojai pardavė 
Penktosios Karo Paskolos bo- 
nų kita tiek, kaip ketvirtosios.

Sakoma, kad nuo 13-tos bū
sią panaikinti punktai didžiu
mai jautienos roasts ir steikų, 
o uždėsiu punktus hamėms.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

•upių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- ‘ 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom, i

JONAS STOKES 
512 Marion St. Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. . 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLeninore 5-6191

PASILINKSMINKITE 
Central Brooklyne 

pas

ANDRIŲ A. PURICKĮ
; GERAS ALUS

IR
VALGIAI

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

Fifth 
$4.68

3.61
4.05

Fifth 
$4.14Mount Vernon

Seagrams 7 Crown
Hunter
Canadian Club Pint 3.37

3.86

& P. R. (Full Fifths) (Shalinskas)

Pint
Fifth
Pint
Pint

Scena iš naujos muzikališkos komedijos “And The Angels Sing.” žvaigždėse 
Dorothy Lamour, Betty Hutton, Fred Mac Murray ir Diana Lynn. Filmą dabar 
rodoma Paramount Teatre, Broadway ir 43rd St., New Yorke. Taipgi yra 
veiksmai scenoje.

Buvęs Dingusiu, Karys 
Rastas Belaisvėj na-

Leitenantas Eugene E. 1 lai
mus, J r., iš Flushing, buvo pa
skelbtas dingusiu be žinios bir
želio 29-tą. šiomis dienomis 
.jo tėvai gavo žinią, kad jis 
patekęs vokiečių belaisvėm

KRIS L AI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ciškajam režimui visišku su
naikinimu.

L. Prūsei k a rašo Vilnyj:
“Man patinka kalbėtis su 

žmonėmis. Daug ir visokių jų 
sueinu. Beveik visi džiaugiasi 
Raudonosios Armijos pergalė
mis.

“Tik mažos politikierių gru
pės ir tūli inteligentai, kurie 
dar nepasiliuosavo iš naujieni- 
nio hipnozo, mykia, kaip že
mes pardavę.”

Tas pats galima pasakyti ir 
apie Brooklyną. Tas pats, be 
abejo, yra visur.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ JSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
•teičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

Acharles
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.

Tel. EVcrgreen 7-6868
□

VALANDOS: į Yte 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Pirmadienis, Rugpj. 7, 1944

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4-rių kambarių 

apartmentas. Dideli, oringi ir švie
sūs kambariai. Karštas vanduo ap- 

metams. Naujai ištaisyti. 
$18 j mėnesj. Pagcidau- 

lietuvius. Dėl daugiau informa- 
Mrs. Skripkus, 

Brooklvn, N. Y., 
(187)

PARDAVIMAI
REAL ESTATE 

Parsiduoda du apartmentiniai 
mai, po 10 šeimynų. Pilnai išranda-
voti. Geram stovyje. Pagal jstaty- skritiems 
mus nėra jokių trūkumų. Gera jei- Renda $16 
ga. Parsiduoda už prieinamų kainą.' jama 
Kreipkitės pas J. Borkowski, ei jų kreipkitės pas:

136 Scholes St., Brooklyn, N. Y. J 319 So. 4th St., 
Apt. 4.  (187) ''Apt. 1

= RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ BROOKLYN
Tei. EVcrgreen 4-9612

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

,Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
lOii STANLEY MISIŪNAS

/ '' SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti J mūsų

//M PARAMOUNT CABARET 
)j 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tei. EVergrecn 4-6864

raw;/*

$20.00

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKABAtS




