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Tik 3,400,000 Nepiliečių.
Nelaimingoji Pakštelio

Galvelė Susilaukė Naujo 
Smutkelio! . . .

Prancūzai Skuta Mergoms 
Galvas.

Netikiu, Kad Taip Būtų 
Lietuvoje.

Rašo R. MIZARA

Šiandien Jungtinėse Valsti-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

jose iš viso tegyvena tik 3,- 
400,000 nepiliečių. 1940 me
tais nepiliečių buvo apie pen
ki milijonai. Tai kur gi dingo 
tie 1,600,000 nepiliečių?

Immigration and Naturali
zation Service skelbia, jog 
dauguma tų 1,600,000 nepilie
čių jau naturalizavosi, patap
dami piliečiais, o kiti — išmi
rė. Išvažiuoti kur nors i užsie
nius daug jų negalėjo, nes ka
ro metas.

Labai gerai, kad vis dau
giau ir daugiau ateivių patam
pa mūsų krašto piliečiais. Visi 
turėtų jais patapti. Tatai Įsidė
mėtina kiekvienam nepiliečiui 
lietuviui.

Juo mažiau ateivių nepilie
čių, juo mažiau progos visokios 
veislės reakcininkams drumsti 
vandenį.

Pakštas ir vėl bėdoje!
Atsimename 1941 metus, kai 

vokiečiai Įsibriovė Į Lietuvą ir 
ją teriojo. Tuomet prof. Pakš
tas Amerikoje, Geštapo agen
tas Ancevičius Berlyne, ir 
jiems pritariančioji lietuviškoji 
spauda “aiškino,” kaip vokie-' 
čiai “laisvina” Lietuvą, kaip1 
lietuviai juos pasitinką “su 
gėlėmis,” kaip “lietuviai patri- 
jotai” padeda vokiečiams.

I Pakštas buvo pareiškęs vi
sam pasauliui, kad pirmomis 
karo dienomis “lietuviai patri
jotai” išsaugojo Kaune nuo 
bolševikų vieną tiltą, kad per 
jį galėtų vokiečiai greičiau 
pereiti ir miestą okupuoti!

Tai buvo fašistams džiaugs
mo dienos.

Bet jos greit praėjo.

Dabar nelaimingoji Pakšto 
galvelė susilaukė naujo smut
kelio.

Jis paskelbė per savo “žinių 
agentūrą” LA1C, kad vokie
čiai, bėgdami iš Lietuvos, ne
pasiima lietuviškų kvislingų ir 
nesiveža j Vokietiją, bet “ma
siniai suiminėja ir varu grūda 

i j sovietų užiminėjamas sri- 
F tis!...” (N-nos, rugpj. 5 d.).

Tai, kad nori! Vokiečiai na
ciai, kuriuos raudonarmiečiai 
trina kaip kakročius, anot 
Pakšto, eina raudonarmie
čiams talkon!

Apie tai “žinias” Pakštas 
gavęs “privačiais keliais.” An
cevičius ar Kubiliūnas jam tai, 
matyt, pranešė.

Kad padaryti pasaką trum
pesne, mes p. Pakštui štai ką 
pasakysime: Vokiečiai “varu 
negrūda” kvislingų į Sovietų 
užiminėjamas sritis. Tai vie
nas dalykas. Antras: bėgdami, 
vokiečiai kvislingų ir nepaiso. 
Vokiečiai pirmiausiai savo kai
lį gelbsti, — bėga, kaip padū
kę ir, lietuviškiems kvislin- 
gams sako: jūs durniai, par- 

» * davėte savo tautą, tarnavote
mums, padėjote Lietuvą mėsi
nėti, ta dabar sau ir turėkitės! 
Jūs mums daugiau nesate rei
kalingi; mes žiūrime, kad savo 
tik kaili kaip nors galėtume iš- 

\ gelbėti nuo Lietuvos partizanų
ir raudonarmiečių! . . .

J Šitaip, ponas Pakštai ir Ko.,
dalykai stovi!

Bėgdami, vokiečiai visur 
jiems tarnavusius kitų tautų iš
gamas palieka. Paimkime 
Franciją.

Amerikiečiai su britais 
Francijoje išlaisvino tūkstan
čius miestų, miestelių ir kai- 

/ mų. Ką gi matome? Ogi, kai 
$ tik vokiečiai esti išmušti, tai

Z francūzai patrijotai pradeda
vilkti į aikštę visokius francū-

(Tąsa 5-me pusi.)
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Naciai Degina 
Prūsų Miestus
London, rugp. 8. — Pra

nešama, kad hitlerininkai 
degina miestelius ir kaimus 
Rytinėje Prūsijoje, arti Lie
tuvos sienos, nes jie supran
ta, kad Raudonoji Armija 
užims tas vietoves.

Kita žinia sako, jog naciai 
iškrausto “nereikalingus” 
civilius gyventojus iš viso 
ruožo iki Karaliaučiaus.

Bet Berlyno radijas pasa
kojo, kad, girdi, sumobili
zuota šimtai tūkstančiu ci- 1 .vilių vyrų, moterų ir net 

.vaikų Rytinei Prūsijai gin
ti, kad neįsiveržtų Sovietai. 
Anot vokiečiu, tai čia esama 
“didesnių sovietinių jėgų”, 
kurios įnirtusiai puola na
cius plačiu frontu.

Hitlerininkai visais ga
rais grūda daugiau kariuo
menės iš vidurinės Vokieti
jos į Prūsų frontą.

NACIAI NUSMERKĖ 
DAR 8 KARININKUS 
Hitlerininkų teismas nu- 

smerkė mirti dar 4 vokiečių 
generolus ir 4 kitus oficie- 
rius už sąmokslą prieš Hit
lerį.

Kiek Jankiai Suėmė 
Bei Užmušė Nacių

Francija.—Normandijoj ir 
Brittany pusalyje, Francijo
je, amerikiečiai nuo įsiver
žimo iki rugp. 7 d. viso su
ėmė 85,543 vokiečius ir už
mušė 16,171.

Guam saloj amerikiečiai 
nustūmė japonus dar 3 my
lias atgal.

Japonai, po mėnesio ap
gulos, užėmė Hengyang 
miestą Chinijoj.

Francijos Partijotai 
Nukovė 10,000 Nacių,

Sako Gen. De Gaulle
Alžyras. — Generolas Ch. 

de Gaulle paskelbė, jog 
Francijos patrijotai užmu
šė jau bent 10,000 nacių.

Jis per radiją šaukė vi
sus francūzus sukilti prieš 
vokiečius.

SOVIETAI PAĖMĖ BORIS- 
1AVA IR SAMBORĄ TIES 
KARPATŲ TARPKAI .NEM

London, rugp. 8. — Rau
donoji Armija užėmė Boris- 
lavą, kitą žibalo versmių ir 
jo apdirbimo fabrikų cent
rą, Karpatų priekalnėse. 
Užkariaudami Borislavą, 
Sovietai atėmė iš vokiečių 
jau visus 2,000 žibalo vers
mių, esamų Galicijoje.

Tuo pačiu laiku sovieti
niai kovotojai paėmė Sam- 
bor miestą, geležinkelių 
mazgą, netoli į šiaurvaka
rius nuo Borislavo. Per 
Samborą eina geležinkeliai 
ir vieškeliai penkiomis Kar
patų tarpkalnėmis į Čecho- 
slovakiją ir Vengriją.

Raudonoji Armija išmušė 
vokiečius iš Šydlovo, vaka-

riniame Vislos upės šone ir 
tik už 25 mylių nuo Kielce, 
lenkų gubernijos miesto, 
stovinčio prie geležinkelio 
ir plentų, vedančių į Varša- 
va.

Sovietų kariuomenės taip 
pat užėmė Konary, 16 mylių 
į vakarus nuo Sandomiro, 
kito lenkų gubernijos mies
to. Raudonoji Armija apva
lė nuo vokiečių jau 650 ket
virtainių mylių plotą į va
karus nuo Vislos upės, plau
kiančios per Varšavą. Tebe- 
siaučia mūšiai rytinėje Var- 
šavos apylinkėje.

Lenkijos fronte per dieną 
atvaduota virš 60 gyvena
mųjų vietų.

Stasys Juška 
Mirė Chicago j
Antradienį R. Mizara ga

vo nuo L. Pruseikos iš Chi- 
cagos šitokį laiškelį:

6. d. rugp., 1944
Mielas Drauge:
Pranešu labai liūdnu ži

nią. šiąnakt (iš šeštadienio 
į sekmadienį) mirė draugas 
Stasys Juška, geriausias ir 
darbščiausias LDS veikėjas 
Chicagoje.

JANKIAI IŠTAŠKĖ AR
ŠIAUSIĄ NACIŲ ATAKĄ;
ŠLUOJA JUOS ATGAL

Lietuvoj Sovietai Išlaisvino An- 
drušaičius, Kuršėnus, Raseinius, 

Kurtuvėnus, Smilgius
London rugp. 8. — Rau

donoji Armija Lietuvos 
fronte vakar atėmė iš vo
kiečių Raseinius, apskričio 
miestą ir vieškelių mazgą, 
apie 53 mylios į šiaurių ry
tus nuo Tilžės, kaip pra
neša iš to fronto.

Washington. — Maskvos 
radijas sekamai pranešė a- 
pie Raudonosios Armijos 
mūšius ir laimėjimus Lietu
vos fronte:

Į šiaurių vakarus nuo 
Kauno sovietinė kariuome
nė, plačiu frontu perėjus 
per Dubysos upę, varė pir
myn savo ofensyvą. Vokie
čiai darė tankias kontr-ata- 
kas, bet nepajėgė sustabdyt 
Sovietų junginių. Po atkak
lių kautynių, raudonarmie
čiai atėmė iš priešų Andru- 
šaičius, kurie buvo tvirtuma 
vokiečių apsigynimo linijo
je. Per dieną buvo užmušta 
daugiau kaip 1,000 nacių 
kareivių ir oficierių ir su
naikinta 10 jų tankų ir mo
torinių kanuolių, 13 lauko 
kanuolių ir 56 kulkosvai
džiai.

Į vakarus ir pietų vaka
rus nuo Kauno, Raudonoji

ATIDĖTA TARPTAUTINE KONFERENCIJA 
DEL PASAULINĖS TAIKOS PO KARO

Armija, laužydama vokie
čių pasipriešinimus, grūmė
si pirmyn ir paėmė didelius 
kelių mazgus Kuršėnus i r 
Šaukėnus. Be to, sovietiniai 
kariai šioje srityje atvada
vo daugiau kaip 50 kitų gy
venamųjų vietų, tarp kurių 
yra Smilgiai, Kurtuvėnai, 
Janulaičiai, Gardai ir Gau- 
garai.

Į šiaurvakarius nuo Kau
no raudonarmiečiai per mū
šius atėmė iš priešų dau
giau kaip 40 gyvenamųjų 
punktų, tame skaičiuje An- 
drušaičius, Trakučius, Plun- 
gius, Pagriaučius ir kt. :

Vokiečiai Apgaudinėjo, 
Skelbdami Florenciją 

Atviru Miestu
Roma, rugp. 7. — Siaučia 

mūšiai gatvėse Florencijos, 
Italijos didmiesčio ir meno 
kūrinių centro.

Naciai kartotinai skelbė, 
būk jie laiką Florenciją at
viru miestu ir neginsią jos. 
Berlyno radijas sakė, būk 
jie ramiai pasitraukę iš 
Florencijos. Bet dabar na
ciai desperatiškai ginasi 
mieste nuo anglų, ir meniš
kos brangenybės Florenci
joj vis tiek naikinamos.

Amerikos Lakūnai Kirto

Francija, rugp. 8. — Ke
turios vokiečių divizijos su 
kokiais 700 tankų pašėlusiai 
puolė amerikiečius 20 mylių 
pločio “koridoriuje” tarp 
Brittany pussalio ir Nor
mandijos. Pradžioje naciai 
buvo atėmę Mortain mieste
lį ir perkirtę vieškelį ame
rikiečių užnugarėje. Tuomet 
amerikiečiai smogė hitleri- 
nikams, sunaikino bei apšlu- 
bino 135 vokiečių tankus ir 
atgriebė Mortainą. Taip li
ko ištaškyta aršiausia iki 
šiol priešų kontr-ataka šia
me fronte.

Maršuodami pirmyn nuo 
savo užimto Lavai miesto į

rytus, motorizuoti ameri
kiečių junginiai pasiekė Le 
Mans, vieškelių stebulę, 105 
mylių į pietų vakarus nuo 
Paryžiaus.

Jungtinių Valstijų ka
riuomenė atėmė iš priešų 
Domfrontą, atgriebė Virė 
miestą, įsiveržė į St. Malo 
uostamiestį; užėmė St. Bri- 

heuc ir Hulgoat miestelius ir 
atkariavo Auray ir Redo- 
ną apylinkėse Lorient ir St. 
Nazaire uostamiesčių, Brit
tany pussalyje.

Kiti Amerikos kovūnų da
liniai užėmė pozicijas už 23 
mylių į rytus nuo Bresto 
uostamiesčio.

Mirties Fabrikuose Vilniaus

Washington. — Jungtinės 
Valstijos šaukė didžių talki
ninkų konferenciją išdirbti 
pasaulinės taikos planams 
po karo. Sovietų vyriausybė 
prašė duoti daugiau laiko 
pasiruošimui į šią tarptau
tinę konferenciją. Amerika, 
todėl, atidėjo ją iki rugpjū
čio 31 d., kaip pranešė vei
kiantysis Jungt. Valstijų 
valstybės sekretorius, Ed
ward R. Stettinius.

Amerikos valdžia iš pra
džios siūlė susirinkti atsto

vams šios šalies, Anglijos, 
Sovietų ir Chinijos į vieną 
bendrą konferenciją. Sovie
tai priminė, kad jie neveda 
karo su Japonija, tai jie ir 
negalėtų dalyvauti toj pa
čioj konferencijoj su Chini- 
ja. Todėl įvyks dvi konfe
rencijos — viena tarp Ame
rikos, Anglijos ir Chinijos, 
o kita tarp Jungtinių Vals
tijų, Sovietų Sąjungos ir 
Anglijos.

Sovietai dar nėra paskyrę 
savo atstovų būsimajai kon
ferencijai.

Naciam Lenkijos Srityj

Maskva. — Atskridę iš 
Londono ir Italijos, Jungti
nių Valstijų bombanešiai 
sprogdino ir degino vokie
čių orlaivių dirbyklas ir 
dirbtinio gazolino fabrikus 
Rahmely arti Gdynios, prie 
Baltijos Jūros, ir Blechka- 
meryj, vadinamoj Vokiškoj 
Silezijoj, netoli Lenkijos.

Atlikę tuos žygius, visi 
amerikiniai bombanešiai 
saugiai nuskrido į savo sto
vyklas Sovietų Sąjungoj.

Stasys Juška

Jis visai dar nesenai buvo 
pas jus, Brooklyne, LDS 
Centro Valdyb. praplėstam 
susirinkime. Išrodė sveikas, 
energingas. Vakacijas pra
leidę pas Bečius, Great 
Neck, L. I.

Parvykęs namo išrodė pil
nas gero ūpo. Mačiau jį dvi 
dienos atgal.

Mirė širdies liga.
Nebuvo senas, šiemet, ro

dosi, pavasarį jam suėjo 50 
metų.

Gaila, griaudu.
Jūsų, L. PRUSEIKA.

Stasys Juška buvo žymus 
darbininkas - veikėjas. Jis 
uoliai darbavosi LDS reika
lais, buvo LDS II Apskrities 
pirmininkas; jis buvo geras 
vilnietis, — ilgus metus ėjo 
pareigas Vilnies bendrovės 
direktorių taryboje. Tai bu
vo malonus, draugiškas, vi
sų mylimas ir gerbiamas 
draugas - veikėjas. Paliko 
liūdėsyj žmoną Pauliną ir 
dukrelę Gigą.

Laisvės redakcija reiškia 
nuoširdžią užuojautą ve
lionio žmonai, dukrelei Gi
gai, jo giminėms, draugams 
ir prieteliams.

Japonijos premjeras gen. 
Kuniaki Koiso įspėjo per 
radiją, kad amerikiečiai vis 
artėja.

Srityj ir Kitur Naciai Nužu
dė virš 100,000 Žmonių

Maskva. — Garsusis ka
rinis korespondentas Uja 
Erenburg rašo Pravdoje 
apie nacių mirties fabrikus 
arti Vilniaus, ties Minsku ir 
kitur. Tai buvo savotiškos 
pirtys. Hitlerininkai priva
rydavo į tokią pirtį lenkų, 
rusų, civilių ir karinių belai
svių, žydų; paleisdavo vi
dun nuodingas dujas ir vie
noje pirtyje nužudydavo po 
2,000 žmonių per dieną.

Panašias mirties pirtis 
vokiečiai turėjo Paneriuose, 
arti Vilniaus; Bolšoj Trosti- 
anece, ties Minsku; Belžece, 
arti Rava Ruskos, ir Novy- 
dvore ir Sabibure. Žydai iš 
Francijos, Belgijos ir Ho- 
landijos buvo traukiniais 
gabenami tiesiog į tuos mir
ties fabrikus.

Minimose žudymo pirtyse 
hitlerininkai viso nunuodijo 
daugiau kaip 100,000 asme
nų, neskirdami moterų ir 
vaikų.

kad jis turi pasiekt Berlyną. 
Mes galėtume atleisti vokie
čiams už tai, ką jie mums 
padarė, bet mes negalim at
leisti kito dalyko, — ką jie 
mūsų vaikams padarė. Mes 
esame pasiryžę išnaikinti tą 
gyvačių lizdą. Mes norime 
pamokinti vokiečius, ypač 
tuos maištuojančius vokie
čių generolus, kurie planuo
ja 1964 metais atitaisyti 
klaidas, kurias jie padarė 
1944 metais..., kad Vokieti
ja jau niekados daugiau 
mūsų neužpultų.”

Tebesiaučia mūšiai prie 
Varšavos.

BUS ATKERŠYTA
Rašytojas Erenburg sa

ko: “Vokiečiai patys save 
apsigaudinėja, jeigu jie ti
kisi, kad rusai užmirš” tas 
baisenybes ir nekeršys vo
kiečiams. Jis rašo: “Kiek
vienas mūsų kareivis žino,

BUVO JAU TRYS POKALBIAI TARP ST. 
MIK0LAIC1K0 IR LENKŲ KOMITETO

Maskva. — Londoniškės 
lenkų valdžios premjeras 
Mikolaičikas ir du kiti jų 
ministerial turėjo jau trys 
pasitarimus su Ėd. Osubka- 
Moravskiu, pirmininku Len
kų Komiteto Tautai Lais
vinti, ir Boleslavu Berntu, 
pirmininku Tautinės Lenkų 
Tarybos. Viena ir kita pusė 
davė pasiūlymus dėlei lenkų 
valdžios įsteigimo atvaduo
jamose nuo vokiečių Lenki
jos vietose.

Kol kas neprieita jokio 
susitarimo tarp londoniškės 
lenkų valdžios pasiuntinių ir

Lenkų Komiteto Tautai 
Laisvinti. Buvę prieštaravi
mų, bet jie nepakrikdė to
lesnių derybų; kaip teigia 
Associated Press praneši-! 
mas iš Maskvos.

Etnigracinės lenkų vai-1 
džios premj. Mikolaičikas 
taipgi kelis kartus kalbėjosi 
su Amerikos ir Anglijos j 
ambasadoriais Maskvoje, i 
Šie ambasadoriai dalyvavo; 
ir višėse, kurias Mikolaiči- i 
kas surengė Sovietiniuose j 
Svečių Rūmuose. Mikolaiči
kas ir jo bendrai yra apsis
toję tuose rūmuose.

Japonai įsiveržė j Hengy- 
angą Chinijoj.

Laisvos Vokietijos Ko
mitetas Šaukia Apsup

tus Nacius Pasiduoti
Maskva. — Tautinis Lais

vosios Vokietijos Komite
tas atsišaukė į 200,000 vo
kiečių, apsuptų Estijoj ir 
Latvijoj, kad jie pasiduotų. 
Komitetas sako:

“Visai negalimas dalykas 
prasiverži jums iš apsupi
mo ir pasiekt Rytinę Prūsi
ją. Nei vienas neturit bergž
džiai aukoti savo gyvybę už 
Hitlerį.”

Šį atsišaukimą pasirašo 
Erichas Weinert, komiteto 
pirmininkas, pabėgėlis iš 
Vokietijos, ir gener. Wal
ter B. Seydlitz, Laisvosios 
Vokietijos Komiteto vice
pirmininkas, vienas iš tų ge
nerolų, kuriuos Raudonoji 
Armija suėmė po nacių tra
gedijos Stalingrade.

Peipus (Čudskoje) ežere, 
Estijos fronte, sovietiniai 
lakūnai nuskandino vieną 
priešų garlaivį ir 7 motori
nes valtis.
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Tarybinės Lietuvos Kariuomenė
Tuomet, kai Raudonoji Armija įžengė 

į Vilnių, kai ji išlaisvino didelę dalį Lie
tuvos, tam tikra spauda pradėjo rėkian
čiai klausti: “O kur jūs lietuviškieji pul
kai, kodėl lietuviu divizijos nėra Vilniu
je?”

Tie žmonės “pamiršta,” kad per Lie
tuvą raudonarmiečių eina gal keletas 
šimtų tūkstančių vyrų, kuomet lietuviš
kieji pulkai tesudaro tik mažą to skai
čiaus dalelę. Todėl lietuviškieji pulkai ne
gali būti kiekviename Lietuvos mieste ir 
miestelyj. Jie eina tam tikru ruožtu, 
jiems paskirtu vyriausios Raudonosios 
Armijos vadovybės. Kuriuo ruožtu jie 
eina — militarinė paslaptis.

Tarybinės Lietuvos vyriausybės prem
jeras, Mečys Gedvilas, praneša Vilniai 
daugiau įdomių dalykų apie Lietuvos 
ginkluotąsias pajėgas. Paminėtojo dien
raščio laidoj rugpj. 4 d. Gedvilas sako:

“Lietuvių’ pulkai Raudonosios Armi
jos, komandoj generolo Karvelio, jau ka
riauja savoj žemej prieš vokiečius. Ne
reikia sakyti, kad Lietuvos žmonės la
bai entuziastingai sutiko lietuvius karius 
ir karininkus.

“Tie lietuvių pulkai, kurie šiuo tarpu 
neįėjo Lietuvon, bus atsiųsti čia vėliau 
sudarymui Lietuvos armijos.”

Vadinasi, M. Gedvilas praneša, yra dar 
ir daugiau lietuvių pulkų, kurie atlieka 
karinius žygius kur nors kitoje fronto 
dalyje. Šie taipgi bus atsiųsti Lietuvon ir 
įjungti į tarybinės Lietuvos kariupmenę!

Toliau M. Gedvilas nurodo:
“Lietuvos partizanai užėmė įvairias 

valdiškas vietas, urėdus. Kai kurie jų 
sudarė miliciją. Kiti gi stojo į tik ką at
ėjusios čia Raudonosios Armijos lietuvių 
pulkus, kurie bus Lietuvos armija.”

Tai didžiai reikšmingas pareiškimas ir 
šis pareiškimas nėra keno nors kito, o 
Lietuvos premjero, Lietuvos vyriausybės 
galvos!

Lietuva organizuoja savo kariuomenę. 
Tai kariuomenei branduolį sudarys lie
tuviškieji pulkai Raudon. Armijoj, va
dovaujami žymaus Lietuvos generolo 
Vlado Karvelio.

Skaitytojas, kuris sekė mūsų spaudą 
praeitų keletos metų bėgyj, atsimena, 
kad mes dažnai esame rašę, jog, mūsų 
nuomone, lietuviškieji pulkai sudarys bu
simosios Lietuvos kariuomenės kamieną. 
Pasirodo, jog taip ir bus!

Kitos Svarbios Žinios iš Lietuvos
“Žinios apie Raudonosios Armijos atė

jimą Lietuvon, išlaisvinimą Vilniaus ir 
Šiaulių uždegė visą šalį karštu entuziaz
mu,” rašo Mečys Gedvilas ir toliau:

“Visi žmonės, visų profesijų ir užsiė
mimų, turi dabar tik vieną tikslą —užgy
dyti karo žaizdas ir atstatyti Liettivį, at- 
steigti tą linksmumą ir pasitenkinimą, 
ką buvo davus tarybinė santvarka ir ką 
karas nutraukė.

“Valstiečiai, kurie išliko, atgauna že
mes, kuriais jiems buvo suteikus tary
binė valdžia. Vokiečių “kolonistai” išsi
nešdino, taipgi pasigrobė ir išvežė daug 
turto, sugriovė sandėlius ir kitus namus.

“Pirmiausia teikiama pagelba tiems, 
kurie daugiausia nukentėjo nuo nacių 
okupantų, taipgi kurie liko su šeimo
mis.”

Ir Lietuvos žmonės šiandien didžiai dė
kingi Raudonajai Armijai už išlaisvini
mą. “Premjero Stalino vardas ant visų 
žmonių lūpų, — visi jį gerbia”, baigia M. 
Gedvilas.

Dėl Dr. Domo Cesevičiaus 
Pareiškimo

Dėl buvusiojo Lietuvos tautininkų par
tijos pirmininko dr. Domo Cesevičiaus 
pareiškimo, tilpusio neperseniai Laisvėje, 
pasisakė visa eilė laikraščių. Pirmiausiai 
išstojo su ilgu straipsniu Naujienos.

P. Grigaitis clhro dvi išvadas, kodėl Ce
sevičius rašė tąjį straipsnį. Girdi, jei jis 
būtų nerašęs, tai jam nebūtų bolševikai 
davę valgyti per keletą dienų, arba, “jei
gu Cesevičius Lietuvoje tarnavo Smeto
nos diktatūrai, ne taip jau sunku jam 
buvo priimti ii* Staliho diktatūros idė
jas...” (N-nos, liepos 26 d.). Ten jpat: 
“Prie Paleckio, Giros ir kitų raudonųjų 
kvišlingų prisidėjo dar vienas...”

Tai ir viskas!
tiraugas (rugpj. 5 d.) dėl Cesevičiaus 

pareiškimo dar vis abejoja, besivaduoda
mas Sandaros nuomone, būk bolševikai 
galėję jo pareiškimą “suklastuoti.” Bet 
vienas dalykas, dėl kurio D-go redakcija 
jau neabejoja, tai dėl Augustino Gri- 
ciaus-Pivošos. Šis, girdi, “jau šunuode- 
giauja bolševikams.”

Reikia atsiminti, kad buvo laikai, kai 
tūli laikraščiai rašė, būk bolševikai ir 
Aug. Griciaus pareiškimus ir straipsnius 
“klastuoja” ir dėl to dabartinis Draugo 
pripažinimas fakto (kad Gricius pats 
juos savanoriai rašo) turi tam tikros 
reikšmės, nes tai parodo, kad neužilgo 
jie taip rašys ir apie Cesevičių.

Vienybė mano, būk Cesevičius pareiš
kimą rašęs priverstas.

Dirva kritikuoja Grigaitį, kam jis 
šmeižiąs buvusios tautininkų partijos 
pirmininką, — girdi, Cesevičius esąs 
“kankinys” ir “faktas kad po tuo straip
sniu yra Cesevičiaus vardas, nieko ne
reiškia.”

Dėdami Laisvėn Cesevičiaus straipsnį, 
mes nurodėme, kad paskutinis jo, straip
snio, puslapis yra Tiesoje atspaustas 
facsimilėje (nuotrauka Cesevičiaus rank
raščio ir parašo). Vadinasi, kad kitas 
kas, o ne Cesevičius, tą straipsnį rašė, 
klausimas atpuola.

O kai dėl to, kad Cesevičių kas nors 
vertęs rašyti—kvailiausias argumentas, 
kuriam kritikuot neverta nei laikas eikvo
ti.

Jeigu mes čia priminėme kai kurių 
laikraščių nuomones dėl Cesevičiaus 
straipsnio, tai tik tam, kad parodyti, 
kaip nerimtai tie laikraščiai dalykus i- 
ma.

Cesevičiaus straipsnio pasirodymas 
spaudoje kiekvienam parodo du įsidėmė
tinu dalyku:

1. Blaiviau protaują Lietuvos žmonės, 
nepaisant kokių pažiūrų jie buvo prieš 
karą, pradeda galvoti ir daryti išvadas, 
— išvadas šviesoje pastarųjų pasaulinių 
įvykių, iškeltų šio karo eigoje. Toks dr. 
Cesevičius, kuriam smetoninėje Lietuvoj 
buvo smagu ir gera gyventi, — geriau, 
negu bus tarybinėje Lietuvoje, — su
pranta, jog tas, kas buvo — nebegrįš! 
Kas prieš karą buvo paaukštintas, dabar, 
po karo — bus pažemintas, ir atbulai. 
Fašizmas (bent Europoje) pats sau iš
sikasė duobę ir j on jis bus apkastas. At
sistojo milžiniškoji Tarybų Sąjunga, at
sistos kitos laisvos, demokratinės vals
tybės ir joms bus lemta viešpatauti. Lie
tuva įeina į federaciją su kitomis tary
binėmis tautomis ir toje federacijoje 
Lietuva turi užtikrinimą plėtimui savo 
kultūros, savo kalbos, savo ūkio, ir stip
rinimui savo nepriklausomybes. Kiek
vieno lietuvio, kuris tik myli savo tautą, 
pareigą stoti į darbą, stoti savo tautai 
talkon dabar! Tokios minties vedinas, dr. 
Cesevičius padarė savo pareiškimą.

2. Tarybų Lietuvos vyriausybė, tary
biniai pareigūnai ir Lietuvos Komunistų 
Partija, iš kitos pusės, teikia visas pro
gas kiekvienam Lietuvos, piliečiui persi- 
drijentuoti ir susivalstybinti. Tarybinė 
vyriausybė, mums atrodo, nepaiso, kas 
tu buvai prieš karą, bet jei tu tėvynės 
karo metu stojai prieš vokiečius, kovojai 
prieš vokiečius, rėmei Lietuvos liaudį, tu 
esi kviečiams ir akstinamas į šalies at
statymo darbą, tu esi geras pilietis. Ka
ras įnešė daugelyj žmonių naujos galvo
senos, padarė naują posūkį jų požiūryj, 
panašiai, kaip pas dr. Cesevičių, ir todėl 
kiekvienam turi būti suteikiama didžiau
sia proga persiorijentuoti.

Šitaip, mūsų nuomone, reikėtų supras
ti dr. Cesevičiaus straipsnio pasirodymą.

Bet jo taip suprasti negali tie, kurie 
serga anti-sovietine liga, kurie dar vis 
aštrinasi nagus, rengdamiesi valdyti Lie
tuvą panašiai, kaip ją valdė smetoniniais 
laikais.

O vis tik laikas būtų tiems redakto
riams gydytis. Sergantieji neturėtų 
drovėtis pasinaudoti net ir dr. Cesevi
čiaus vaistais!

“Baltic Review”.
Išėjo iš spaudos biuletinas “Baltic Re

view”. Tai jau .trečias numeris. Biulętiną 
leidžią Joint Baltic American Informa
tion Committee.

Šiame leidinyj telpa, be kitų straipsnių,
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Naminis Frontas
Paliudijimai Pirkimui Trokų

Office of Defense Transpor
tation liepos 5 d. pradėjo iš
davimą paliudijimų pirkti nau
jų komercinių sunkvežimių su
lig naujos programos.

Pirmenybes Laipsnis Dėžių 
Verslininkam

Duoda pirmenybės laipsnį 
smulkmenų pardavėjams ir dė
žių verslininkams pirkimui ap
ribotam skaičiui dėžių siunti
mui per jūras, pareiškė War 
Production Board.

Gauti dėžes tikslui siuntinė
jimo šventėms dovanų, smulk
menų pardavėjas ir dėžių vers
lininkas turi WPB FORM 2408 
išpildyti ir įteikti WPB Papar- 
board Divizijai. Formas gali
ma gauti WPB vietos raštinėj. 
Prašymas dėl pirmenybės tu
ri būti paduotas tuojau, sakė 
WPB, kad būtų paruošta pasi
naudojimui laikų kalėdų.

raštininkui kainų vietos War 
Price and Rationing Board. 
(3) Tuomet raštininkas kainų 
pasakys tikrą pardavimo vir
šūnę.
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Liepos 4 d. “Traffic Jam” per 
Kooperaciją Nukreipta

Per visuomenės kooperaciją 
sistema keleivių transportaci- 
jos rimta padėtis buvo nu
kreipta laike ilgos liepos 4 d. 
šventės, praneša Office of De
fense Transportation.

Į ODT prašymą “Nekeliauk” 
atsiliepė gana daug keliauto
jų ir per tai traukiniai ir bu- 
sai su kitais miestais susisieki
mo pajėgė patalpinti rekordi
nę keleivių naštą be rimto pa
keitimo svarbios transportąci- 
jos.

“Esame patenkinti visuome
nės atsiliepimu į prašymą ne
keliauti, ir patvirtintas pasi
tikėjimas, kad kelionės racio- 
navimas gali būti išvengtas, 
jeigu gausime daugiau koope
racijos nuo visuomenės,” sakė 
Colonel Johnson. “Bet turi bū
ti suprasta, kad padaugėjo 
svarbios kelionės judėjimas, 
surištas su karu ir taip pat 
padaugėjo ir vis didėja skai
čius civilių keleivių. Dar vir
šūne nenumatyta. Jeigu gausi
me daugiau tokios kooperaci
jos, kaip per liepos ketvirtą, 
ir toliau bus galima išskirti 
keliones be reikalo, tuomet bus 
galima išvengti daug kainuo
jamo racionavimo kelionių.”

Naujas Padalinimas Cukraus

Office of Price Administra
tion praneša apie permainytą 
padalinimą cukraus įstaigoms, 
vartojančioms cukrų dėl na
minio konservavimo marmela
do, želės, konservų ir sviesto 
iš vaisių.

Naujas padalinimas veikia 
nuo liepos 14 d., 1944 m.

Dėl marmeladų ir konser
vų : Cukraus svaras dėl pri
rengto vaisiaus kiekvieno sva
ro.

Dėl želės: Cukraus svaras 
dėl dviejų svarų prirengto 
minkštumo vaisiaus (arba vie
nos puskvortės vaisiaus skysti
mo).

Dėl sviesto iš vaisių: Cuk
raus svaras dėl dviejų svarų 
prirengto minkštumo vaisiaus.

Namu konservavime vaisių 
ir vaisių produktų, išskiriant 
marmeladą, konservas, želės ir 
sviestą iš vaisių, padalinimas 
cukraus įstaigoms pagrindas 
nesimaino, dėl pabaigto vai
siaus keturi u kvortų arba aš- 
tuoniu svaru suteikta vienas 
svaras cukraus.

Amerikiečiai Normandijos mieste St. Lo. Vienas at
siklaupęs už pastato kampo daboja, kad iš kur nors 
nepasirodytų vokiečių snaiperis.

Rugpjūčio 13 Diena ■■ 
Didelė Laisvės Diena

Kainos Kontrole Vartotų 
Automobilių

Pirmadienį, liepos 10 d., 
1944 m., vartoti keleiviniai au
tomobiliai įėjo kainos kontro
lėm

Vartotų automobilių preky- 
“bos kasmetinis kiekis beveik 
$2,000,000,000 ir buvo di
džiausia išdirbystė, atleista 
nuo kainų lubų, sakė Office 
of Price Administration.

Reguliavimas kainų lubų ap
ima vartotus automobilius vi
sų rūšių, modelių ir išdirbys- 
čių, visus prekybininkus, ir in
dividualius pardavėjus.

Naujas reguliavimas apsau
goja individual^ pirkėją nuo 
permokėjimo.

Pardavėjas ir pirkėjas turi 
pasirašyti paliudijime permai
nos. Pirkėjas turi permainos 
paliudijimą įteikti vietos War] 
Price and Rationing
kuomet jis paduoda prašymą 
automobiliui gazolino raciona
vimo kuponų. Kaina automobi- 
liaus aprašyta paliudijime.

Raštininkas kainų vietos ta
rybos paliudijimą patikrina ir 
patvirtina kainą su lyg regulia
vimo.

OPA nurodė šiuos tris bū
dus sekti pirkėjams ir parda
vėjams vartotų automobilių. 
(1) Reikia surasti faktus apie 
automobilių perkant arba par
duodant, apimant išdirbystę, 
metus, radiją ir šildytuvą ir 
speciales dalis, kaip “over
drive,” “fluid drive,” ‘vacu
um transmission,” ir kt. (2) 
Reikia informacijas suteikti

Insuliuoti Dabar, Namų Savi
ninkams Patarimas

Šiuo laiku rūpestingas namų 
insuliavimas yra ginklas išven
gimui ateinančią žiemą trūku
mo kuro, kuris grasina Ameri
kos šeimynų patogumui ir svei
katai, sakė Howard Coonley, 
Conservation Division of the 
War Production Board, direk
torius.

Paraginama namų savinin
kai šia vasara namus insuliuo
ti, sakė Coonley, todėl, kad 
nebus darbo jėgų ir insuliavi- 
mui išteklių, jeigu bus darbas 
sukoncentruotas ant rudens ke
leto mėnesių.

Dabar, susitvarkius ištek
lius ir namuose ištaisius “wea
therstripping,” bus galima di
delius kiekius kuro sutaupyti 
ateinančią žiemą.

“Amerikos paprastas na
mas gali sutaupyti 10 iki 20 
procentų kuro per “winteriz
ing,” sakė Coonley. “Apskai
čiuota, kad Amerikos namų 
savininkai gali šią žiemą su
taupyti apie 6,000,000 tonų 
anglių, jeigu prisirengs šią va
sara būsimam trūkumui kuro.”

Tuoj aus įsteigti “winteriz
ing” programą, šiuos žings
nius patarė Coolney:

(1) Stogą pataisyti; (2) 
langus ir duris ištaisyti “wea
therstripping” ir pripildyti 
plyšius; (3) patalpinti audros 
duris ir langus; (4) insuliuoti 
pastoges, grindis ir stogą; (5) 
insuliuoti sienas, kur tik prak
tiška; (6) patalpinti žieminius 
prieangius; (7) insuliuoti sie
nas namo dalyj, kur retai var
tojama arba nevartojama, 
taipgi lubas nešildyto skiepo 
ir po namo erdvės; (8) insu-

Įvyks du piknikai dienra
ščio Laisvės paramai. Aug. 
12 ir 13, dviejų dienų pik
nikas Bostono apylinkėje. 
Bus Tautiško Namo Parke, 
Montello, Mass. Turės gra
žią programą, dalyvaus ke
turi chorai ir grupė rusų 
šokikų. Antanas Bimba ten 
pasakys svarbią prakalbą a- 
pie išlaisvintą Lietuvą ir 
apie karą abelnai.

Sekmadienį, Aug. 13 d. į- 
vyks piknikas Waterbury, 
Conn. Ten kalbės Rojus Mi
zara. Aišku, ir jo kalba bus

apie išlaisvintą Lietuvą ir 
apie karą bendrai.

Abi didelės lietuvių kolo
nijos. Jei oras nepakenks, 
piknikai turėtų pavykti. Ta
čiau visi dienraščio Laisvės 
patriotai privalo darbuotis, 
kad sukviesti kuodaugiausia 
žmonių. Kvieskite savo kai
mynus, kvieskite žmones, su 
kuriais dirbate fabrikuose. 
Rūpinkitės, kad piknikai pa
vyktų, kad jie duotų gražaus 
pelno mūsų dienraščiui.

P. Buknys.

JAMES VINCENT FORRESTAL

liuoti namo išteklių neapsau- 
Board, j gotus davinius, ir nuvalyti, pa- 

į taisyti ir sutvarkyti visas da- 
I lis; (9) patalpinti auomatišką 
i temperatūros kontrolę ir šilu- 
| mos reguliatorius; (10) patik-
rinti esamas kontroles ir, re
guliatorius dėl veikmės.

USES Pristatys Identifikacijos 
Kortas Veteranams

United States Employment 
Service vietinės raštinės prista
tys identifikacijos kortą vy
rams ir moterims, atleistiems iš 
karo tarnybos patvirtinti jų 
padėtį ir veteranams paleng
vinti procedūrą jieškojime dar
bo, sako War Manpower Com
mission.
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Labai mažai buvo rašyta 
apie mūsų naują Laivyno Se
kretorių — James Vincent 
Forrestal. Jis nemėgsta viešai 
kalbėti ir todėl gi mažai apie 
jį žinoma.

Forrestal gimė prieš 52 me
tus Beacon miestelyje, New 
Yorke, tam pačiame apskrity
je, kur prezidentas Roosevel- 
tas turi savo namus. Užbaig
damas mokyklą, jis dirbo prie 
laikraščių Beacon, Pough
keepsie ir Mt. Vernon. Pas
kiau jis stojo į Dartmouth Ko
legiją. Už meto laiko jis įsto
jo į Princeton Universitetą. 
Per visą laiką iki užbaigimo 
pats užsimokėjo už mokslą — 
sunkiai bedirbdamas. Buvo re
daktorius “Daily Princetoni- 
an” ir narys studentų tarybos.

Užbaigęs mokslą, jis dirbc 
prie New Jersey Zinc Com
pany, the Tobacco Products 
Co. ir paskiau Wall Street 
banke. Ten dirbo pakol Jungt. 
Valstijos įstojo į pirmą pasau
linį karą. 1917 m. jis įstojo į 
laivyną, kur mokėsi aviacijos.

Karo pabaigoje buvo finan
sų reporteris prie senojo New 
York World. Bonai jį vis inte
resavo. Tapo galva depart- 
mente gerai žinomos firmos 
1925 m. kompanija priėmė jį 
į partnerystę ir 1936 m. jis 
tapo prezidentu.

Jis išsiuntė savo du sūnus į 
Europą, kad jie galėtų save 
užsilaikyti.

Gal jo noras kooperuoti ii 
nepykdinti žmones visus prie 
savęs pritraukė 1933 m. de
presijos metu. Senato Komite
tas tyrinėjo Stock Market. For
restal buvo vienas iš kelių vy
rų, kurie padėjo komitetui ir

rašinys apie t. v. suvienytąjį Grigaičio- 
Šimučio - Olio įkurtą fondą “Lietuvai 
šelpti,” telpa recenzija “Tiųieless Lithua
nia” knygos, parašytos Smetonos - ;Nore- 
mo; telpa straipsnis apie Vilnių, Lietu
vos sostinę, nesenai atvaduotą iš nacių
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priespaudos; taipgi telpa žinių apie lat
vius, estus ir suomius.

“Baltic Review” galima gauti pavie
nėmis kopijomis pas redaktorę Ina 
Wood, P. O. Box 47, Sta. C, New York 
City, N. Y. Pavienio numerio kaina 10c.

nekenkė jo darbui. Jis ne kar
tą sakė, kad būtų gerai, jeigu 
biznieriai ir politikieriai pa
keistų vietas per metą laiko. 
Tada jie geriau suprastų vie
ni kitus.

Prezidentas Rooseveltas pa
skyrė Forrestal administraty- 
viu patarėju Laivyno Depart
ment© 1940 m. Jis veikė kaipo 
prezidento agentas mūsų tau
tinėje apsaugos programoje. 
Tuo pačiu metu, Kongresas 
įsteigė naują ofisą, po-sekre- 
torius Laivyno ir prezidentas 
paskyrė Forrestal tai vietai. 
Kada buvęs sekretorius Knox 
išvyko iš Washington©, For
restal apsiėmė atlikti visas Lai
vyno Sekretoriaus pareigas. Jis 
greitai pravedė kontraktus pa
statyti laivus ir naujas įstaigas.

1941 m. jis išvyko į Londo
ną pasitarti su Britų Laivyno 
atstovais, ypač kas link ginklų 
rūšies.

Po japonų užpuolimo ant 
Perlų Uosto, ir mūsų įstojimo 
į karą, Forrestal tapo narys vi
dujinio karo kabineto, kuris 
susidėjo iš Karo sekretoriaus 
Stimson, Valstybės Depart
ment Sekretoriaus Hull, Ad
mirolo Stark, Generolo Mar
shall ir kelių kitų.

Forrestalo 26,000 mylių ke
lionė mūsų Pacifiko bazėse 
jam daug padėjo. Jis raporta
vo pilną sutikimą mūsų Armi
jos, Laivyno ir Marinų.

Kada mūsų Laivyno Sekre
torius Knox mirė Šį pavasarį, 
Forrestal buvo paskirtas užim
ti jo vietą. Jis pilnai pasitiki 
laivynu. Jis neseniai pareiškė: 
“nepaisant, kiek praktiškų sis
temų bus įsteigta ir pageidau
ta parūpinti tarptautinę apsau
gą, atsiminkite, kad pagrindas 
to visko bus. . . ginkluota jė
ga šios šalies, tai yra, Jungt. 
Valstijų Laivyno oro ir jūrų 
jėga.

FLIS—Common Council.



Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Trečiadienis, Rugpj. 9, 1944 _________ . ________ Laisve—Liberty, Lithuanian baily Trečias Pušlapis

Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Juoda Propaganda Jie Nori 
Apgauti Karių Motfiias

Pasisukinus po žmones i ti balsą' jauno žmogaus, ku- 
pastebėsi, jog Hitlerio iri ris pasiruošęs atiduoti vis- 
fašizmo gelbėtojai yra pa-į ką, kad apsaugoti mūsų na- 
leidę po žmones maišus hit- mus, mūsų tėvus-motinas, 
lerinės propagandos. Ir su mūsų jaunus, namie tebe- 
skausmu širdyje taip patašančius sūnus ir dukteris, 
pastebėsi, kad tos p r opa- mūsų anūkus nuo baisios 
gandos nekaltomis aukomis| padėties, kurią pergyvena 
yra tapę ne vienas iš prie-| Europos jaunimas ir seni- 
šingų hitlerizmui. Skau- mas, taipgi maži kūdikiai, 
džiausią už vis, kada moti- Kas tie melų skleidėjai?
nos kariškių, kurie atidavę Ką jie žadėjo ir davė mums 
viską arba pasiruošę ati-; praeityje? Ko verti tie jų 
duoti viską kovoje prieš hit- pažadai? Ką jie duos ateity- 
lerizmą, būna pagautos į tų je, jeigu jų dabar paklausy- 
juodųjų vorų propagandos sim? Tie klausimai bus pla- 
tinklą. Į čiau nagrinėjami šio sky-

Juodžiausia iš juodų pro- riaus sekamose laidose.
Moterys šiemet sudaro 

ypatingai didžiumą balsuotojų. Mote- 
būk rys privalome būti nuodug- 

Rooseveltas niai informuotos apie pai
ri j karo. Itijų programas ir kandida

tus, kad savo nežinojimu 
neišduotume savo krašto 

reikalų. M-tė.

pagandų yra paskleistasis' 
tarp žmonių, 
tarp motinų melas, 
prezidentas 7 
esąs kaltas dėl šio 
Būk tik dėl jo užgaidų žu
vę ar dar žūs mūsų kariš
kiai. Girdi, Dewey esąs 
“fine” vyras, jis tuojau su
grąžinsiąs namo visus vy
rus iš karo frontų.

Bile kuriai motinai, mo
teriškei arba ir bile vyrui,
kuris nori sveiku protu va
duotis, kuris nori elgtis tei
singai, patrijotiškai, patar- 
tina pasiskaityti šiandien i 
telpantį šeštame puslapyje' 
patrijotingo, krikščioniškai ' 
auklėto jauno Ameri
kos lietuvio Jurgio Kazake
vičiaus laišką, rašytą jo 
motinai Annai Kazakevi
čienei į Brooklyną. Tą laiš
ką perskaitęs tik aklas ga
lėtų nematyti tikrojo šio 
baisaus karo kaltininko.

Laišką rašo iš Italijos, 
kur jisai ką tik pribuvo ir 
savo akimis pamatė, ką Ita
lijai atnešė fašizmas. Savo 
akimis pamatė, ką tas pats 
fašizmas / būtų atnešęs 
Amerikai fir visam pasau
liui, jeigu\jisai nebūtų su
muštas Europoje.

Laiška-J rašo jaunuolis, 
kurio labai mylimas brolis, 
vienas iš pavyzdingiausių 
ir daug žadančių jaunų 
Amerikos lietuvių, jau pa
dėjo savo gyvastį šiame ka
re prieš fašizmą.

Tikiuosi, jog kiekviena 
norinti teisingai, blaivai 
pažinti pasaulinę padėtį šio 
skyriaus skaitytoja per
skaitys laišką, norės išgirs-

Today's Pattern

perio forma gaunama nuo 11 
iki 17 ir 12 iki 18 dydžio.

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

Kalėdų Dovanos Mūsų 
Kariams Užjūriuose
Generalis pašto viršinin

kas Washingtone, Frank C. 
Walker, primena, jog tarp 
rugsėjo ir spalio 15-tos yra 
laikas pasiųsti visas užjū
riuose esantiems mūsų ka
riškiams kalėdines dovanas.

Nuo vieno asmens priims 
ne daugiau vieno pundelio 
vienam ir tam pačiam ka
reiviui per savaitę.

Siuntinys leistina ne di
desnis 5 svarų, ne ilgesnis 
15 colių arba ne daugiau 36 
colių sudėjus kartu aplink 
pundelį atmieruotą ilgį ir 
storį. Ant pundelio turi bū
ti aiškiai pažymėta “Christ
mas parcel/’ taipgi aiškiai 
užrašytas adresas siuntėjo 
ir gavėjo ant pundelio ir su 
tais pat adresais įdėta kor
telė ir pundelyje.

Binghamton, N. Y.
Trumpmenos

Vincas Čeponis neseniai ga
vo žinią, kad Clevelande nu
mirė jo brolis Justinas. Justi
nas buvo kilęs iš Gailiūnų kai
mo, Pušaloto valsčiaus, Pane
vėžio apskr. Amerikoj išgyve
no su virš 40 metų. Tai buvo 
bene vienas pirmųjų išeivių iš
Gailiūnų kaimo į Ameriką. Jis 
seniau yra gyvenęs Binghamto- 
ne, o paskiau ilgą eilę metų
—Clevelande.

Neseniai lankėsi pas tėvus 
Stephanie Vėžytė-Evans su sa
vo dukriuke Helen Valeria. 
Jos gyvena netoli Buffalo, 
farmoje. Stephanie priklauso į 
LDS 6 kuopą.

Pas H. Vėžienę ir V. Ka
minskienę lankėsi jų sesuo vie
nuolė iš Chicagos. Tai reta 
viešnia.

★ ★ ★
Vietos laikraštyje buvo įdė

ti paveikslai rusinu, (rusnio- 
kų) kunigo Tidick ir kelių ki
tų jų komiteto darbuotojų, be- 
rišančių siuntinius dovanų į 
Russian War Relief. Tai gra
žus ir pavyzdingas darbas.

Kažin ar daug lietuvių kuni
gų su savo parapijonais dirba 
panašų darbą, kad paremti sa
vo tautos žmones Lietuvoje?

Penktadienį, rugpjūčio 11 d. 
įvyks Literatūros Draugijos 20 
kuopos mitingas. Visi nariai, 
kurie moka $1.50 į metus, 

gaus naują knygą “Lietuva 
Ugnyje.” Visi nariai pasisteng- 
kite dalyvauti mitinge ir pasi
imti knygą, o turėsite puikaus 
skaitymo!

Jasilionis.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto skyriaus parengimas 
įvyko liepos 29 d. ir buvo pil
nai pasekmingas. Aukų sudė
ta $182.50. Didelis žmonių, bu
vo entuziazmas, kad Lietuva 
jau baigiama išlaisvinti, tai au
kavo po $15 ir po $10. Vardai 
tilps vėliau.

Aukų sukelta Lietuvos žmo
nėms buvo sekamai. Liepos 22 
d. parengimo pusė pelno, $30 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui ir $30 Lietuvos žmonių 
pagalbai. Laike A. Kaminsko 
pares surinkta $60. Ant blan
kų yra surinkta $25, tai viso 
yra sukelta $237.50. Ar ma
tote, dideli miestai, ką mūsų 
“kaimelis” gali nuveikti?

Mes nesutinkame su Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
to kvotomis, jeigu Binghamto- 
nui skyrė $300, tai Detroitui, 
Chicagai, Brooklynui, Pitts
burgh, Scranton, Phila., Cle- 
velandui ir kitiems miestams, 
kur yra daug lietuvių, reikėjo 
skirti bent po $1,000. Mūsų 
manymu, ir Rochesteriui kvota 
buvo per maža. Na, kaip ten 
nebūtų, bet Binghamtono lie
tuviai darbuosis, kad pralen
kus ir dideles kolonijas. Kurie 
dar neaukavote, tai prašome 
paaukoti.

Drg. L. Šimui i unas buvo pas 
mus sustojęs, sakė, kad pasiųs 
apatinių drabužių iš savo 
krautuvės, kurią bendrai už
laiko su Kazlauskiene. Visi ir 
visos darbuokimės Lietuvos 
žmonių pagalbai.

Bernardas Kiznis žuvo Fran
ci joj. Taip vyriausybe prane- 

(Tąsa 5-tame puslapyje)

Tam Jie Vaikai, Sako 
Daktaras Tėvams

Mažų vaikų kartais paro
domas keistas, neklaužadiš- 
kas elgesys ar netikėti žo
džiai neturėtų tėvų baugin
ti, rūpinti. Dėl jų tėvams 
nereikėtų rūsčiai vaikų bar
ti, jiems išmėtinėti. Taip 
tėvams ir auklėtojams pa
tarė Dr. Milton Levine, 
New Yorko miesto Sveika
tos Departmento patarėjas 
vaikų hygienos klausimais 
savo prelekcijoj apie vai
kus.

Tam jie vaikai, sako dak
taras, kad ką nors naujo 
pastebėti, pasakyti arba ko 
nors užsispirti. Vaikų 
smulkių išmonių nereikėtų 
griežtai drausti ar bausti, o 
tik šaltai pastebėti.

Daktaras patarė tėvams 
nesikarščiuoti, net jeigu 
mažas vaikas ką nors sveti
mo pasisavino. Tik šaltai 
pasakyti, jog ‘tai yra Jonu
ko ar Petruko, neškite jam 
atiduoti atgal.” Tuo būdu, 
sako jis, daugiau atsieksi
me. Griežtumu, smulkių 
bėdų pavertimu prasikalti
mais, sakė daktaras, tos 
bėdos tik jsvarbinama vai
kų sąmonėje, sukeliama di
desnis apie tuos daiktus 
galvojimas, troškimas ko 
griežtai uždrausto.

Pratinimas Prie Namie 
Nesančio Tėvo

Kariškių vaikų motinoms 
ir auklėtojoms daktaras pa
tarė laikyti įvairias kariš
kio reikmenis prieš vaiko 
akis, apie jas su vaiku kal
bėtis. Tuo būdu, sako jis, 
vaiko nepažįstamas tėvas

Mrs. Roosevelt Reiškė 
Rūpesties Jaunimo 

Ateitimi
Jungtinės Valstijos galėtų 

pasimokinti iš Rusijos švieti-

Mrs. Eleanor Roosevelt

mo sistemos. Taip pareiškė 
Mrs. Eleanor Roosevelt, pre
zidento žmona, kalbėdama 
Columbia Universiteto Moky
tojų Kolegijos štabo pokilyje 
pereitą ketvirtadienį, New 
Yorke.

Mrs. Roosevelt sako, jog 
Amerikos mokyklos “daug at
siliko informavime praktiškai 
save valdytis.” Jinai siūlė, 
kad jeigu po karo nebus gali
mybės visiems pilnai dirbti, 
švietimo laikotarpis turėtų bū
ti pratęstas, su paties jauni
mo dalyvumu vadovybėje to
kio aukštesnio lavinimo ben
drų mokslų ar amatų.

“Rusija teikia paramą sie- 
kimęsi aukštesnio mokslo vi
siems vertingiems studentams. 
Mes galėtume iš tos šalies pa
siskolinti daug ko ir padaryti 
tūly pakaity mūšy švietimo 
sistemoj, kad duoti daugiau 
progų studijuoti aukščiau.

“Amerikos jaunimas turi 
gauti tiek apšvietus, kiek tik 
jisai gali suimti.”

Kariškiai, sako ji, daugelis 
jau seniai klausinėja, ar jie 
galės toliau tęsti dėl karo nu
trauktą mokslą.

ŠEIMININKĖMS
ŠALTA OBUOLIŲ - VYN

UOGIŲ SRIUBA SU 
KUKULIAIS.

Mėgstantiem saldumus, 
vasaros karščiuose bus gai
vinančiai'skani tokia vaisių 
sriuba:

Dešimtį obuolių išvirti 
trijose stiklinėse vandens 
su biskeliu cinamono, citri
nos lupynos, šaukštu vyno 
ir biskeliu pyrago. Išvirus, 
obuolius pertrinti per sietą 
ir sukošti skystį, kuriame 
obuoliai virė. Atvėsus, įpila 
dvi bonkas raudono vyno ar 
vynuogių sunkos (grape 
juice), sunką vienos citri
nos, šaukštą aviečių ar kitų 
kvapsnių uogų sunkos, cu
kraus apie pusę svaro ar 
sulyg skonio. Gerai atšal- 
dyt.

Paduoda su sekamai pa
darytais ir atšaldytais ku
kuliais :

Pora ar trejetą sumaltų 
obuolių

Pa biskelį vyno, malto ci
namono, citrinos lupynos

Cukraus pagal skonį 
Trys kiaušiniai

Sauso pyrago tiek, kad pa

bus įsavintas vaiko sąmo
nėje, į jo grįžimą žiūrės su 
lūkesčiu ir susitiks be bai
mės. TV. M. 

darius kietoką tešlą, kaip 
paprastai daroma kuku
liams.

Užvirinti pirmiau jau su
darytos vaisių sriubos tokią 
dalį, kad joje galėtumėt iš

virti šaukšteliais sudeda
mus kukulius. Išvirus at
šaldyti. Supylus kukulius į 
visą gerai atšaldytą sriubą 
paduoti ant stalo. 2V-ė.

Darant daržovių salotas 
gražiau išeis nesusmulkin
tos perdaug. Tik retai kuri 
salota reikalauja smulkiai 
sukapotų daržovių.

BUROKŲ SU VARŠKE 
SALOTA.

Graži, greit padaroma ir 
maistinga salota išeina se
kamai : Išvirtų, atšaldytų 
nedidelių burokėlių vidų iš
skobti ir tuštumas pripildy
ti su Smetona ir priesko
niais ištrinta varške (far- 
mersku sūriu). Išdėti ant 
žalių salotos lapų.

Išskobti buroko viduriu
kai, kas mėgsta, galima iš
dėti ant lėkštės saldžiais 
arba supjausčius griežinu- 
kais sumaišyti su biskeliu 
citrinos sunkos arba kokio 
rūgštaus dresingo ar acto.

SKIRTINGI SALOTOMS 
DRESINGAI

Iš vieno ir to paties may
onnaise dresingo jūs galite 
kas dieną turėti skirtingą. 
Damaišoma į puoduką dre
singo po porą šaukštų kokio 
kito prieskoniams vartoja
mo produkto, kuris yra jū
sų šeimos skoniui priimti
nas.

Dadedant • taipgi reikia 
pagalvoti, kuris skonis ge
riau tiks prie vieno jūsų tą 
dieną duosimo valgio. Prisi
taikant prie reikalo, tinka 
primaišyti bile kuris iš se
kamų : prinokusios ar žalio
sios alyvos, chili- sause, cat
sup, krienai, žalįeji pipirai, 
raudonieji pipirai, petruš- 
kos. Taipgi deda sutrinto 
sūrio, sukapotos i hamės. G.

Nuo karštos vakarienės 
atlikęs broccoli reikia šaltai 
padėti ir paduoti prie seka
mos vakarienės šaltą, kaipo 
salotą. Tinka su French 
dresingu.

Atliekami Lašai Taukų 
į Tarnaują Kariškiams

Kožna uncija atliekamų tau
kų eina gamybai karui reik
menų. Ir ne .vien tik gamybai 
karo įrankių ir amunicijos, bet 
ir karių patogumui. Kožnas 
kariškiam taikomo maisto tru
pinys, pradedant kramtomąja 
guma, yra vyniojamas į storą 
celophane ir vaškuotą popierą. 
Abi rūšys popieros galima pa
daryti tik su riebalais. Suvy
niotos maisto porcijukės vėl 
sudedamos į vaškuotas dėže
les. Taip sudėtas maistas ap
saugoma nuo lietaus ir tropiš- 
kos drėgmės.

Riebalai padeda laimėti ka
rą ir apsaugoti karių sveikatą. 
Neišpilkite lauk taukų, bet nu
neškite bučeriui ar kitai juos 
renkančiai įstaigai, kad pa
siųstų į karą.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

Karo Darbuose Dirbančių 
Mažamečių Motinoms

Šiemet vyriausybė pirmu 
kartu mūsų krašto istorijoj 
įsteigė darbo motinoms tokį 
patogumą, kokiu seniau 
džiaugėsi tik turtuolės mo
terys. Daugelyje didžiųjų 
karo pramonės centrų įs
teigta visuomeniškos, vals-i 
tybės ir miestų lėšomis už-, 
laikomos mažų ir jauname-; 
čių vaikų priežiūros. Jos 
taikomos naudotis darbi-, 
ninku šeimoms, o pirmoj 
vietoj karo darbus dirban-i 
čių motinų vaikams.

Seattle mieste 35 tokie' 
centrai veikia nuo 6 ryto' 
iki 6 vakaro. San Diego,: 
Calif., paskyrė $15,000 iš
taisymui apleistos Civilian' 
Conservation Kempės, kad 
joje įrengti priežiūrą 175 
vaikams. Atlantoj, Ga., dul 
tūkstančiai berniukų nuo 7 
iki 15 metų amžiaus pra
leidžia visą laiką dieninėj 
kempėj. Jiems veikimo pro-i 
gramą išdirbo vietinis Y. | 
M.C.A. skyrius, o jos pra- 
vedimui vadovauja jaunu
kų vidurinės mokyklos ve
dėjas.
N emokamos dieninės karo 

industrijoj dirbančių moti
nų vaikams kempės yra 
įrengtos Washingtone, 
Hartforde, Schenectady ir 
eilėj kitų miestų.

Jeigu jūs dirbate karo 
darbą ar norite eiti jį dirb
ti, o nežinote, ar jūsų mies
te randasi tokios nemoka
mos jūsų veikams priežiū
ros, klauskite apie tai jūsų 
miesto War Recreation Ko
miteto. O jeigu ir tokio ko
miteto nesiranda ar nežino
te, kur jį surasti, jūsų Ci
vilinių Apsigynimas gale-1 
tų padėti jums, surasti. No-i 

Lackawanna ir Wyoming Valley, Pa.
PIKNIKAS
Sekmadienį, Rugp. 13 August

ROCKY GLEN PARKE

Kalbės D. M. Šolomskas, iš Brooklyn, N. Y.
Jis kalbės apie Lietuva. Taipgi kalbės Nicholas Demko, 

pirmininkas RWR Lackawanna pavietes ir 
Kongresmanas J. Murphy.

Visas pikniko pelnas eis pagelbai Lietuvos
Pikniką geriausia pasiekti, tai Laurel Line gelžkeliu, 

arba No. 11 keliu iš visų pusių.
Kviečia visus Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas, 

Lackawanna ir Wyoming Valley Skyriai.

VAKACIJOS
DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KALNO 

IR GRAŽIOJE LYGUMOJE

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

Didelė upė (bėgantis vanduo) 
kur galima maudytis

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

patogių pataisymų.

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

rint prašyti tokių priežiūrų 
ar sužinoti plačiau apie jų 
veikmę daugiau žinių gau
site parašius į Office of 
Community War Services, 
Washington, D. C.

Montello, Mass.
Liepos 31 d. įvyko susirinki

mai Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komiteto skyriaus. Skaitytas 
laiškas nuo A. Bimbos su pra
šymu sukelti Montello kvotą 
$300 pagelbai Lietuvos žmonių. 
Laiškas priimtas ir nutarta 
tuojau imtis darbo. Nutarta, 
kad pasiųsti pinigus, kurie ra
dosi pas mus ant rankų, tai yra 
iš kasos $86.26 ir $25, kuriuos 
gavome nuo Moterų Apšvietos 
Kliubo, bendrai $111.26.

Nutarta smarkiai darbuotis, 
kad greitai sukėlus reikalingą 
kvotą. Mes esame Įsitikinę, kad 
kada jau Į Lietuvą grįžo liau
dies išrinkta tarybinė vyriau
sybė priešakyj su Justu Palec
kio, tai dabar mūsų pagelba 
pasieks visus Lietuvos žmones. 
Dirbkime visi. Gelbėkime Lie
tuvos žmones, kuriuos taip bai
siai nukankino Hitlerio gengė.

H7. Yurkevičius, sekr.

Wake Up, Americans!

Wakeup, Ameri
cans!

Make America’s 
answer roar out 
over the world. 
Every citizen must

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

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

Pabaltijo Tautų Kova Prieš 
Vokiškuosius Okupantus

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Trečiadienis, RugpĮ. 9, 1944

Philadelphia, Pa. So. Boston, Mass.

(Tąsa)
Juo smarkiau siaučia okupantų tero

ras, juo daugiau registracijų ir mobili
zacijų jie skelbia, juo daugiau žmonių 
slapstosi, juo labiau auga partizanų bū
riai. Besislapstančių ir nelegaliai gyve
nančių žmonių skaičius yra milžiniškas. 
Žymi dalis jų stojo į partizanų būrius ir 
prisideda į aktyvią kovą. Partizaninio 
judėjimo augimą skatina vis naujos 
Raudonosios Armijos pergalės. Todėl 
1943 m. partizaninis judėjimas Pabalti
jy buvo ypač aktyvus. Jis vis daugiau 
priešo jėgų atitraukia.

Visoj Lietuvoj ir toli už jos ribų pa
garsėjo “Vilniaus,” “Žalgirio,” “Margi
rio,” “Už tėvynę,” “Liaudies keršytojo” 
lietuvių partizaniniai būriai. Per vieną 
tik savaitę “Vilniaus” būrys nuleido 4 
priešo karinius traukinius.. Tas pats 
būrys M. miestely .sudegino vokiečių 
grūdų ir mundiruotės sandėlius, sunai
kino 42 hitlerininkus iš sargybos. Ki
toj vietoj būrys suruošė pasalus ant 
plento, apliejo benzinu ir sudegino visus 
tiltus, apšaudė prisiartinusias vokiečių 
mašinas. P. dvare, kurs atiduotas vokie
čiui Marksui Virtui, partizanų būriai 
sudegino visus sandėlius ir pastatus, iš
varė vokiečių kolonistus iš 15 ūkių. 
“Žalgirio” būrys užpuolė 300 vyrų vo
kiečių rinktinę. Netekusi 50 užmuštų ir 
tiek pat sužeistų, vokiečių rinktinė išsi
sklaidė. Vien tik stambiausi lietuvių 
partizanų būriai per antrą 1943 m. pus
metį ir 1944 m. pradžią susprogdino 85 
ešelonus, 1800 vagonus, 74 garvežimius, 
sunaikindami tūkstančius hitlerininkų 
ir daug karo technikos.

Apytikriais duomenimis tik du Latvi
jos partizanų būriai per savo veikimo 
laiką išlaikė 25 atviras kautynes, sunai
kino 5 komendantūras, nuvertė 24 trau
kinius, susprogdino 8 tiltus, sunaikino 
155 sunkvežimius, sunaikino apie 2000 
hitlerinių kareivių įr karininkų, ir poli
cininkų. 1943 m. lapkričio 13 d. Rygoj 
partizanai susprogdino tribūną aikštėj, 
kur hitlerininkai sušaukė mitingą. Tik 
per paskutinius 6 mėnesius latvių parti

zanai nuvertė 70 vokiečių ešelonų, su
sprogdino 10 tiltų ir sudaužė 11 įgulų.

Estų partizanai 1943 m. kovo mėn. 
užpuolė vokiečių štabą Tartu, pagrobė 
dokumentus, o namą padegė. 1944 m. 
sausio 21 d. kai Raudonoji Armija puolė 
prie Leningrado, estų partizanai su
sprogdino svarbiausią geležinkelį, kurs 
jungė su užnugariu svarbiausią vokiečių 
kariuomenės grupę tame ruože. Tos 
drąsios operacijos metu estų partizanai 
sunaikino 60 vagonų su tankais, ir ark
liais, keletą karininkų vagonų. Neseniai 
Tarybinis Informacijų biuras pranešė, 
kad 2 estų partizanų būriai staigiai puo
lė priešo įgulą. Jie sunaikino 69 hitleri
ninkus, susprogdino ir sudegino 32 prie
šo auto mašinas su karo medžiaga. Kai 
Raudonoji Armija artėjo prie Narvos, 
estų partizanai kelis kartus perkirto ir 
išardė Talino-Narvos geležinkelį. Tuo 
buvo apsunkintas vokiečiams kariuome
nės ir šaudmenų pristatymas. Talino ra
dijas ne kartą skundėsi estų partizanų 
įvykdytais sandėlių padegimais, trauki
nių nuvertimais ir užpuolimais. Isaro 
valsčiuje estų partizanai sunaikino vals
čiaus valdybą ir sudegino mobilizacinius 
sąrašus.

Liaudies keršytojai sunaikino nemaža 
hitlerinių budelių. Taip Lietuvoj parti
zanai nušovė apskrities komendantą Be- 
ką, Vilniaus gestapo žymų valdininką 
Podabą, Kauno apskrities policijos va
dą išdaviką Dženkaitį. Latvijoj sunai
kintas slaptosios policijos viršininkas 
generolas Upits, Ludzos apskrities virši
ninkas Ružka, tos apskrities žemės ūkio 
vedėjas baronas Štrombergas, apskrities 
policijos vadas Pass. Estijoj nušautas 
slaptosios policijos viršininkas Toover.

Kovai prieš partizanus hitlerininkai 
pasiunčia žymias jėgas su artilerija, 
kartais ir su tankais. Fašistų rinktinės 
ruošia sistematiškas partizanų gaudy
nes. Įvyksta gana didelių kautynių. Bet 
patys vokiečiai pripažįsta, kad prieš par
tizanus ir kariuomenė ir policija bejė
giai.

(Bus daugiau)

Mirė M. Jacis
Mirė Magdalena Jacis rug

pjūčio 6 d. Pašarvota Charles 
J. Roman koplyčioj, 1113 Mt. 
Vernon St. Bus laidojama ket
virtadienį, 10 d. rugpjūčio, iš 
Šv. Jurgio bažnyčios, 10 vai. 
ryto, į Laurel Hill kapus. Gi
minės ir pažįstami prašomi da
lyvauti.

S. Reikauskas.

Baltimore, Md.
Reikale Lietuvos Šelpimo

Lietuvos išlaisvinimui einant 
prie užbaigos, kaip kituose 
miestuose, taip ir Baltimorėje, 
lietuvių ūpas pakilo, nuotaika 
pagerėjo. Visi bruzda, veikia, 
kad juo daugiau sukelti para
mos Lietuvos žmonėms.

Teko sužinoti, kad aukų rin
kimas ant blankų sekasi pui
kiai. Tas liudija,' kad visi su
pranta reikalo svarbumą. Mū
sų darbščios mezgėjos laikė 
susirinkimą 4 d. rugpjūčio ir 
nutarė ant greitųjų surengti 
pikniką pasveikinimui Lietuvos 
išlaisvinimo, kurio visąs pelnas 
skiriamas Lietuvos paramai. 
Piknikas įvyks visiems gerai ži
nomoj vietoj, pas di’g. M. M. 
Kučinskus, Hammonds Ferry 
P.oad, sekmadienį, 13 d. rug
pjūčio, pradžia 12 vai. dieną, 
įžanga nemokama.

Kadangi dabar ūpas pas vi
su labai pakilęs, tai rengėjos 
tikisi turėti labai daug publi
kos. Todėl jos deda visas pa
stangas, kad svečiai visu kuom 
būtų pilnai aprūpinti. Mezgė
jos suteikė man įgaliojimą pa
daryti pranešimą, kad jos nu
tarė laikyti savo susirinkimus 
kiekvieno mėnesio antrą ket
virtadienį, 8 valandą vakare, 
11.1. S. Pappleton St.

Nuo savęs raginu visus Bal- 
timorės lietuvius neapleisti šio 
pikniko, kadangi tai bus pir
mutinis parengimas, kuomet 
mūsų tėvii žemė Lietuva jau 
yra išlaisvinta!

Mezgėjų Draugas.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Veikla

Man yra smagu tarti vieną 
kitą žodį pasitenkinimo, kad 
mūsų komiteto nekurie nariai 
labai veikliai darbuojasi ir 
jiems priklauso didelis kredi
tas. Jie vakaras nuo vakaro 
praleidžia savo liuoslaikį 500A 
E. Broadway, kur yra įsteig
ta krautuvė priėmimui dova
nų Lietuvai; tai yra, A. Dam
brauskas ir jo žmona, Jonas 
žakonis ir Helen Simonovičius, 
B. Chubcrkis, Pakalniškis, Sin
kevičius, M. Krasauskienė ir 
eilė kitų, kurie kartas nuo kar
to ateina į patalpą padėti dar
buotis. Jie visi dirba dienomis 
ir pašvenčia savo laiką vaka
rais. Tikrai, jie dirba sunkiai 
ir atlieka didelį darbą šiuom 
momentu, kuomet Sovietų ar
mijos baigia išlaisvinti Lietuvą 
iš nacių barbarų, grobikų. Tie
sa, mes čia pašvenčiame savo 
brangti laiką vasaros karščiuo
se, bet ne tiek pašvenčiame sa
vo sunkaus darbo, kiek pa
šventė Raudonosios Armijos 
kareiviai. Jie atidavė savo 
sveikatą, savo gyvastį, kad 
įlies gyventume, kad ateinan
ti karta gyventų saugiai po ta
rybų valdžia—po ta valdžia, 
kurioji amžinai panaikino 
ekonominį išnaudojimą ir ponų 
valdžią!

Garbinga Sovietų Armija

Berašant šiuos žodžius gir
džiu pranešimą per radio: 
“Mariampolė, Kaunas ir kiti 
Lietuvos miestai yra išlaisvin
ti.” Tikrai, jie yra išlaisvinti! 
Lietuva irgi išlaisvinta! Ačiū 
Sovietų armijos karžygiams už 
jūsų drąsą — už jūsų pasi
šventimą! Mes jums garbės 
paminklus Lietuvos istorijoje 
statysime. Lai gyvuoja Raudo
noji Armija ir jos maršalas 
Juozas Stalinas!. . .

Lietuva Verkia
Bet mes, čia kitame krašte 

gyvendami, gyvendami be ka
ro baimės ir asmeniškų nuosto
lių, turimo daugiau pasidar-

buoti dėl nuleriotos Lietuvos, 
dėl pavargusių ir alkanų bei 
nuogų mūsų brolių ir seserų. 
Mes turime dėti visas pastan
gas, kad kuo daugiausiai su
teiktume dovanų — visokių 
drapanų, medicinų, ir taip to
liau. Mes turime įtempti sa
vo energiją, kad ūmu laiku ga
lėtume pasiųsti kuo daugiausia 
reikmenų. Mes turime užsi
degti savo pasišventimu pagel
bėjimui Lietuvos begaliniai pa- 
vargusiems žmonėms. J darbą 
visi! Išlaisvinta Lietuva prašo 
mus su gailiomis ašaromis: 
“padėkite man!”... Duokite, 
ką turite, duokite, ką galite! 
O, brangioji Lietuva tėvyne, 
mes tavęs neapleisime! Dirb
sime čia sunkiai, teikdami vi
sapusišką pagalbą, kad tik tau 
būtu lengviau!

B. F. Kubilius,
LPTK Valdybos Narys.

Masinis Nacių Tanky ir Lėk
tuvu Naikinimas Rytuose
Maskva. — Visuose sovie

tiniuose frontuose rugp. 5 
d. buvo sunaikinta bei iš 
veikimo išmušta 151 vokie
čių tankas. Tų pačių dienų 
nušauta 108 nacių lėktuvai.

2,000 Amerikos lėktuvų 
bombadravo Berlyną, Ham
burgą, Kielį ir kitus kari
nius Vokietijos miestus.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) į 

Didelis pasirinkimas visokių I 
Vynų ir Degtinės |

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ į

Juozas Zeidat |
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn i
I h—H1 — (XWHXBM MMX

ANGLAI GRĘSIA AP- 
SUPT NACIUS

Franci j a, rugp. 7. — Ang
lų kariuomene atgriebė nuo 
vokiečių Virė miestų; prasi
veržė per Orne upę ir įvarė 
dviejų mylių gilumo kylį į 
nacių pozicijas ties Thury- 
Harcourt. Anglai ir kana
diečiai gręsia apsupt vokie
čius į pietus nuo Caen.

Pirmoji Ukrainos armija 
atėmė iš vokiečių tvirloviš- 
ką Stry miestą ir geležin
kelių centrą Karpatų prie
kalnėse.

Amerikos lakūnai puolė 
japonus Filipinuose.

Philadelphia, Pa.
Vėl Galima Gauti

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

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

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

J. GARŠVA Į
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

_ . L - ----------- - -------------- -- ---------- --------------------------

Dienraščio Laisvės Piknikai
MATEUŠAS SIMONAVICIUS I

I GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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.

BOSTONO APYLINKES
TAUTIŠKO NAMO PARKE

MONTELLO, MASS.

ANTANAS BIMBA 
vienas iš dienraščio Laisvės 
redaktorių sakys prakalbą.

DVIEJU DIENU PIKNIKAS
Šeštadienį, Augusi 12

ŠOKIAI
MONTELLO YOUTH ORKESTRĄ

Pradžia 7 vai. vakare
įžanga 15c, Taksai įskaityti.

Sekmadienį, August 13
Dainuos Norwood© Vyrų Choras, Aido 
Choras iš Worcester, So. Bostono Har
monijos Grupe, Montello Liuosybės Cho

ras ir Moterų Grupė ir So. Bostono 
Rusų Šokikų Grupė. 
KALBĖS A. BIMBA

WATERBURY, CONN.
Tai didžioji lietuvių kolonija, kuri re
mia savo dienrašti Laisvę, turės pikniką

Sekmadienį, August 13

ROJUS MIZARA 
vyriausias dienraščio Laisves red. 

sakys prakalbą šiame piknike.

• LIETUVIU PARKE
Chestnut Hill Rd. Už Lakewood

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
GERI VALGIAI IR GĖRIMAI

Labai svarbu šiuo momentu išgirsti pra
kalbas. Lietuva jau išlaisvinta. Mūšiai 
eina vokiečių teritorijoje. Hitlerio užtik
rinimai, kad niekas nepalies vokiečių 
žemes, subyrėjo. Kas dabar dedasi iš
laisvintoje Lietuvoje? Kada baigsis ka

ras? Ir kiti dalykai bus kalbėtojų 
aiškinami šiuose piknikuose.

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. Į 
’ Blokas nuo Howes St. elevciterlo stoties. Tel. EVcrgrecn 4-9508 j

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus prištatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

2

£

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. £

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS. 
—- Vidutinis Atlyginimas —• 

MED1KALIS IŠTYRIMAS $2.

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

(Įsist. 28 m.)

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

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

cL

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

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

'—
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Laikinai Atslūgę Karo 
Veiksmai Italijoje

Roma, rugp. 8. — Italijos 
fronte šiuo tarpu nebuvo 
didesnių mūšių, o tik vieti
niai susikirtimai ir žvalgų 
veiksmai tarp talkininkų ir 
vokiečių.

Amerikiečiai ir anglai 
teliasi griežtiems mūšiams 
60 mylių frontu palei Arno 
upę. ‘

LATVIJOJ SOVIETAI ATVA
DAVO LUBANĄ PERKIR

TO GELEŽINKELĮ

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PRANEŠIMAI B KITUR
WATERBURY, CONN.

ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 
rugp. 9 d., 7:30 v. v. 103 Green St. 
Draugai, malonėkite skaitlingai da
lyvauti, turime svarbių reikalų ap
tarti. Rugp. 13 d. įvyks Laisvės pik
nikas, reikia išrinkti darbininkus. 
Taipgi, draugai, kurie dar nepasimo- 
kėjote, ateikite ir užsimokėkite už 
šiuos metus. Knyga šių metų gata
va. — S. Meison, F. Sekr.

Maskva. — Per žiaurius 
mūšius i žiemių vakarus 
nuo R'ezeknės miesto, Lat
vijoj, Sovietai atėmė iš vo
kiečių Lubanos miestą, na
cių gynimosi tvirtumą, ir 
prasiveržė per Kujos upę. 
Riaūdonoji Armija taipgi 
paėmė Luzą ir nukirto hit
lerininkam geležinkelį tarp 
Madonos ir Gulbenės.

(Niekas nepatvirtina vo
kiečių pasakojimų, būk jie 
atgriebę Jelgavą - Mintau- 
ją).

Lubanos srityje raudon
armiečiai užėmė punktus a- 
pie 70 mylių į rytus nuo 
Rygos.

KARINIAI DARBININKAI
1 Riboto Patyrimo Tereikalaujama

MECHANIKAI ELEKTRIKAI
Patyrimo Nereikalaujama

Karų Valytojai, Vyrai ir Moterys
Iš karinių darbų reikia USES paliuosavimo 

ir U. S. Railroad Retirement pritarimo.
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

THE PULLMAN CO.
19TH AND HENDERSON STREETS, JERSEY CIT

or
U. S. RAILROAD RETIREMENT BOARD

577 Summit Avenue Jersey City 2, N. J.
(190)

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 KAFETER1A

MOTERYS
30 IKI 50 METŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
LENGVAS SIUVIMO DARBAS. 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS
MR. ANDERSON

A. G. SPALDING & BROS.,
20 — 6TH AVENUE, 

BROOKLYN.
(Kampas Pacific St., 
arti L.LR.R. Stoties)

(191)

PAMUŠALŲ SIUVĖJOS
PRIE VAIKŲ PALTŲ

SELLWELL MFG. CO., 
520—STH AVE.. N. Y. CITY.

CLEVELAND, OHIO
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komi

tetas, vietinis skyrius rengia išva
žiavimą. įvyks pas dd. Daraškus, 
2522 Ingleside Dr. Parama. Auto
mobiliais važiuokite State Rd., pri
važiavę Ingleside Dr. sukite į kairę, 
važiuokite iki gatvės galo, ten ra
site Daraškų namą ir gražų mišką 
šalę jo, kuriame praleisime visą se
kmadienio popietį. Gatvekariais va
žiuokite W. 25th St. iki Brookpark 
Rd., nuo ten State Rd. Busas nu
veš iki Ingleside Dr., nuo ten netoli 
prieiti.

SAVINASI SVETIMUS 
NUOPELNUS

Londoniškė lenkų valdžia 
savinasi partizanų kovas 
prieš nacius Varšavoj ir pa
sakoja, būk tai jos šalinin
kai ten mūšą vokiečius. Jau 
žinoma, kaip lenkų ponai 
savindavosi partizanų žy
gius Vilniaus apylinkėse.

REIKIA

MOTERŲ VALYMUI
Amžiaus tarpe 35 ir 55 metų

' Valandos 8 1’. M. iki 2 A. M.

TAIPGI
Rengėjai.

(186-187)

ELIZABETH, N. J.
Džiuginantis, išlaisvinimo Kauno va
karuškos! Įvyks šeštadienį, rug. 12 
d. Kliubo kambariuose, 408 Court 
St., 8 v. v. Šias vakaruškas renkia 
Pranas Šiaulis. Jis kviečia vietinius 
ir iš apylinkės draugus, kviečia vi
sus Kauno mylėtojus, reiškia parei
gą pasidžiaugti, kad Kaunas išlais
vintas. Praneškite savo draugams.

(186-187)

žuvo Pulkininkas Užmušto 
Generolo Sūnus

Guam saloje' dėl neskel
biamos priežasties mirė 
pulkininkas Douglas C. Mc
Nair, sūnus Amerikos gene
rolo L. J. McNair, kuris 
pačių amerikiečių bomba 
netiksliai liko užmuštas 
Francijos fronte.

VIRTUVĖJE PAGELBININKIŲ IR CHEFS
Gera Alga. Pastovus Darbas.

F. W. WOOLWORTH CO
1518 BROADWAY,

N. Y. C.

(186)

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

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

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

atlickamumo pareiškimo,
(188)

POKARINIS UŽTIKRINIMAS
PAS

WALLINGTON TUBE CORP

480 Main Avenue Wallington, N. J.

Patenkinančiai Pritaikoma Mokestis 
Naktiniam Bonai 

Geros Darbo Sąlygos

SKRYBĖLNINKĖS. DEZAINERĖS, 
KOPIJUOTOJOS

Gera proga. Nuolatinis darbas.
Oro vėdinimas.

EVA,
Care of Lillian Sloane, Inc.

461 Park Ave., N.Y.C.
(188)

OPERATORĖS IR VALYTOJOS 
prie populiariškų kainų suknelių. 
MAX SCHNECK & BROS., INC.

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

KAFETERIJOS DARBININKAI 
MOTERYS DIRBTI INDUSTRIJINĖJE 

KAFETER1JOJE.
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)

PHILADELPHIA, PA.
Dėlei transportacijos streikas, 

įvyko Laisvės pikniko susirinkimas, 
kuris buvo šaukiamas 4 d. rugp. Se
kamas susirinkimas visų organizaci
jų ir Laisvės skaitytojų įvyks penk
tadienį, 11 d. rugp., 735 Fairmount Į 
Avė., 8 v. v. Nutarta laikyti 
rinkimai kas penktadieniais 
Laisvės piknikui, kuris įvyks 
rugsėjo. Draugai, dėkite visas 
tangas kooperuotis dėlei šio tradici- 
jinio Laisvės pikniko. Be jūsų visų 
pagelbos bus sunku surengti 
pramogą. — A. J. Smitas, sekr.

(186-187)

ne-

suši
lki

3 d.
pas-

Šią

MUMS REIKIA
Maskva. — Sovietų kovū- 

nai rugp. 6 d. visuose fron
tuose sunaikino bei išmušė 
iš veikimo 110 vokiečių tan-1 
kų ir nušovė 117 jų lėktuvų.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

žus parsidavėlius. Vedžioja 
juos po miestų gatves žmonių 
paniekai. O naciams parsida- 
vusioms francūzėms patrijotai 
nuskuta plaukus nuo galvų ir 
rodo visuomenei miestų gatvė
se.

Panašiai yra ir Italijoje. 
Ten žmonės, suėmę kvislingus 
(kai tik vokiečiai iš kur nors 
esti išmušti), smarkiai aplau
žo arba sušaudo vietoje.

Aš, tačiau nemanau, kad ir 
Lietuvoje panašiai bus. Tary
binė Lietuvos visuomenė taip 
nedisciplinuotai nesielgs. Viso
kį nusikaltėliai, visokį kvislin- 

i gai bus atiduoti teismui, — be
Kuomi jūs prisidėjo! prie teismo, *be ištyrimo tarybinė 

parėmimo lietuvių kovūnų, vyriausybė 
esančių lietuviškuose pul- žmogaus.
kuose Raudonojoj Armijoj?

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas 

trečiadienį, rugp. 9 d., 8 v. v. LDP 
Kliubo, 408 Court St. Draugės ir 
draugai, būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime. (185-186)

įvyks

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2-ros kuopos moterų 

mezgėjų susirinkimas įvyks trečia
dienį, rugpj. (Aug.) 9 dieną, 8 vai. 
vakare, 376 Broadway. Visos drau
gės dalyvaukite, nes turime aptarti 
daug svarbių dalykų, kaip tai: Lai
svės piknikas, kuris įvyks rugpjū
čio 13-tą, Montello/ Lietuvos žmo
nėm pagelbos teikimas ir kiti.

Mezgėjos, kurios turite gatavų 
mezginių, atneškite į susirinkimą, 
nes mes norime suspėti išsiųsti į 
Lietuvą su 6-tu siuntiniu.—Valdyba. 

(185-186)

ir

nebaudžia jokio

Taip turėtų būti visur.

VYRAI 18 IKI 65
Paprastų Darbininkų Mašinų Operatorių

Pilnai Išsilavinę Mašinistai 
Inspektoriai

MOTERYS VALYMUI: OFISŲ BUDINKUO- 
SE. 314.65 J SAVAITĘ. 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

(1871

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

NEBŪKITE

Lengvas, Pusiau Lavintiems ir 
Nelavintiems Darbas. U. S. Employment Service Offices

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

(188)

REIKALAUJAMA PALIUOSAVIMO PAREIŠKIMO.

(186)

KALVIAI 
darbui prie viršų.

VILLAGE BODY CO., 
53-1 Greenwich St., arti Spring.

(188)

VALYTOJOS
MOTERYS

BENDRAM VALYMO 
DARBUI

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(196)VYRAI

AUGŠČIAUSIOS ALGOS •
ACETELYNE LYDYTOJAI

METALO SKARDOMS 
DARBININKAI 

IR PAGELBININKAI
DŽIANITORIAI IR APVALYTOJAI 

Kreipkitės 
JAMES E. CURRAN

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

(188)

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)

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO 

BŪTINAS KARO DARBAS 
Daug Viršlaikių—Naktiniams Bonai.

Pokarinė Ateitis— 
Nuolatinis Darbas.

VAKACIJOS IR APDRAUDOS PLANAI.

ARMOUR
SOAP WORKS

Foot of 83rd St. North Bergen, N.J.
Pristatykite paliuosavimo pareiškimų 

iš U.S.E.S. (187)

VYRAI IR MOTERYSRAUD. LAKŪNAI TRIUŠKINA 
PRŪSUOSE STOTIS IR

LĖKTUVU AIKŠTES
Maskva. — Sovietu oro 

jėgos kirto galingus smū
gius vokiečių geležinkelių 
stotims ir lėktuvų aikštėms 
Rytinėje Prūsijoje. Raudo
nieji lakūnai bombomis už
kūrė šešis gaisrus Inster- 
burge (Įsrutyje), geležinke
lių stebulėje. Jie sudegino 
bei sužalojo kelis traukinius 
Eitkūnų stotyje, šeši vokie
čių lėktuvai liko sudeginti 
Pilkalnio (Schlossbergo) or
laivių aikštėje. Vien šiame 
fronte sovietinės jėgos per 
dieną nušovė 20 nacių lėk-

AR JŪS JIEŠKOTE 
PASTOVAUS

POKARINIO DARBO?
PRISILAIKOMA VVMC

TAISYKLIŲ

JEI TAIP,
KREIPKITĖS

Hankin’s Container Corp.
947 NEWARK AVE.

ELIZABETH, N. J.
ELIZABETH 3-6800

TOOL — DIEMAKERS
Patyrę prie progressive dies. Su paliudijimu. 

AUKŠČIAUSIOS ALGOS.
POKARINĖ PROGA

SOUTH 8-5221 (192)

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.

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

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

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

(arti 38th St.), N. Y.
a»

VYRAI PRIE SODES (2) 
PRIE LUNCHEONETTE 

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

336 FULTON ST., 
BROOKLYN, N. Y.(187)

(190)

(X)

(188)(186)

lene

DAILYDfcS (10)
Lavinti, dirbti Dutchess County ; darbas 

ilgam laikui.
Wo. 2-0791.

TOOL MAKERS
Prie Jigs ir Fixtures. 

AUKŠTOS ALGOS
WEIS & WHITE, 

429 Kent Ave. 
BROOKLYN, N. Y.

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner
vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl Ner
vingumo. Naktimis nemiega, visada 
jaučiasi pavargę, nuolat bereikalo 
rūpinasi ir trumpą jū atmintis. Mok- 
slinftikų pripažinta, jog viršminėti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto — paįra 
Nervai. Jų sistemai, trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; d^r gal Vitamino B.

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

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

NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo įr Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

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

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

Laužomos Apsupti] Vokiečiu 
Linijos Latvijoj, Estijoj

HAJŲRAl ,
jog 

tiek

Berlyno radijas pripažino, 
kad Raudonoji Armija Lat
vijoj ir Estijoj dar kai kur 
pralaužė linijas besiginan

čių, apsuptų vokiečių. Burmoj Nukauta Virš 
22,000 Japony

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

Farmeriai Ne (>ana Gauną 
Talkos iš Miestiečių

Girdėti nusiskundimų, 
New Yorko farmeriai ne
gauna talkos lauko darbams 
iš miestiečių, kiek turėtų gau
ti. Daugelis gerai uždirbančių, 
sakoma, geriau vargsta per sa
vo vakacijas baliavodami, bet 
neina padėti farmeriams.

Didžiuma iš gaunamų tal
kon miestiečių esančios jaunos 
merginos ir moterys.

Suirute Vengrijos Ministe- 
rių Kabinete

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

Mrs. Virginia Burd, 56 m., 
mirė iššokus nuo 7 aukšto Mor- 
risania ligoninės, Bronxe, kur 
ji buvo pasidavus medikališ- 
kam ištyrimui

Kriziuoja ir Vengrijos 
ministerių kabinetas. Jos 
radijas pranešė,kad tapo pa
šalinti Belą Imredy, ūkio 
reikalų ministeris; Andor 
Jaross, vidaus ministeris, ir 
Antai Kunder, verslo ir va
žiuotos ministeris.

Chungking. —Nuo gruo
džio 1943 m. iki šiol ameri
kiečiai, chinai ir anglai už
mušė 22,341 japoną šiauri
nėje Burmoje; suėmė virš 
200.’

Anglai pasivarė 4 mylias 
pirmyn į pietus nuo Caen, 
Francijoj.

Verda mūšiai ties Floren 
cija,. Italijoj. (

• Lbndonah vėl krito nacių 
robotai - bombos. ,

Binghamton, N. Y.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

šė jo jaunai žmonai Maldai- 
kiutei-Kiznis. Kovūnas buvo 
sužeistas birželio 16 dieną ir 
17 d. jau mirė. Tai labai liūd
na žinia ne vien jo žmonai, ar
timiems giminėms, bet visiems, 
kurie tik jį pažino.

Dideliame nuliūdime liko 
žmona, jo motina-Kvietkaus- 
kienė, patėvis Kvietkauskas, 
kuris pastaruoju laiku serga, 
sesuo Mrs. Begon, brolis Ch. 
Kiznis, kuris taip pat yra An
glijoje, tėvai, kurie gyvena 
Nęw^ Jersey^valst.,^tetulė JLe

vanienė Brooklyne, uošviai F. 
A. Maldaikiai. Reiškiu gilią 
užuojautą visiems kovūno gi
minėms.

Drg. Maldaikienė labai daug 
veikia organizacijose, ypatin
gai LDS 6 kuopoj.

Kapitonas Irv. Pine buvo su
žeistas Francijoj ir jau parvež
tas gydytis į Ameriką, randa
si Nichols Field ligoninėje, N. 
Y. valstijoj. Jo uošvė H. žu- 
kienė kalbėjosi su žentu per 
telefoną. Linkime jam greitai 
pasveikti.
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NwWko^Ėž8žfcrZlnios
LDS “Perdaug” Ragina Juškevičiaus Šapos Darb. 
tasSpat-tDfV?jus-gaukiu| Sveikino Kauno Išlaisvinimą 
naujų narių.” Na, kaip tu da- 0 Y T • ■ ““
bar žmogus gausi? klausi patsĮ SU DOVaUOlll LlCl. ZlUOUeiUS 
savęs. Brooklyne daug kuopų,į 

visos riebios nariais, o tų 
rių pažintis su “svietu”

na-1 
dar! 

riebesnė. Turinčiam mažai pa-; 
žinčių nėra jau progos gauti 
naują narį.’?

Bet tokiam mąstymui, pasi
rodo, pamato nėra. Rugpjūčio 
3 d. netikėtai sutinku seniai 
matytą žmogų, kurį dar bū
damas LDS 1 kp. pirmininku 
buvau prirašęs prie LDS, bet 
nusigandęs, kad per daug pi
nigų ant karto reikia padėti— 
pabėgo iš susirinkimo, nes ta-

Įstojimasdarbės laikai. O ir 
buvo pilnas. Tad, ot 
turiu dvi dukteris, 
stoti į LDS, ateik ir 
Aš paaiškinau, kad dabar ne
spėju pasigauti su LDS per-’ 
mainomis ii' nežinau, ant katro1 
ar ant abiejų skyrių įstojimo; 
nėra. Pasiūliau pasiųsti LDS 1 ' 
kp. sekretorių Joną Grubį. Anti 
to sutikome. Ir rugpjūčio 6 d. j 
ryte, draugas Grubis nuėjęs! 
prirašė dvi jaunas merginas.! 
Abi paėmė po $600 pomirti-| 
nės ir 6 dol. pašalpos. Tai 
susipratimas jaunų merginų, 
kad pasirinko finansiniai svei
ką ir drūtą organizaciją.

O pats sau pasiimu didelę 
nosį už manymą, kad kiti turi 
daug pažinties ir tuomi kal
nus gali versti.

Pasirodo: judėk, kalbėk ir 
LDS bus naudos. Taigi LDS 
nariai! Nejieškokite sau gar
bės, jei trūksta informacijų, 
ar negalite aplikacijas išpildy
ti, praneškite savo vajinin- 
kams, sekretoriam, jie darbą 
atliks LDS labui.

Narys 379.

abi nori

BETTE DAVIS
Naujoj dramatiškoj Warner Bros, 

judžių sensacijoj

“MR. SKEFFINGTON”
su CLAUDE RAINS * WALTER ABEL 

GEORGE COULOUR1S
ir kitais žymiais vaidintojais.

HOLLYWOOD lBrR?1lDstAY

WARNER BROS, perstato

JANIE
—ji buvo visų mylimoji!

su ROBERT HUTTON * .JOYCE 
REYNOLDS >:= EDWARD ARNOLD

ANN hardini;
IR DAR Šaunūs Vaidinimai Scenoj 
TOMMY TUCKER ir Jo Orkestru, 
THREE TWO TIMERS, dainininkai ir 

STRAND “A°A™AY

į:

su
The 
kt.

Svečiai iš Kanados

Apsivedė Malvina 
Bedermaniutė

Ar Jau Turite Auto 
Taksų Štampą?

Petro Juškevičiaus kriaučių 
I šapos pirmininkas (čermanas)
Frank Reinhardt ir jo padėjė

jas Mikas Kraujalis visuomet 
į kalbėdavo, jog Kaunas ir visa
Lietuva kada nors bus išlais- 

’, vintą iš nacių vergijos. Jie tą 
! viltį turėjo net ir tada, kada 
sutrempę Lietuvą naciai buvo 
n u marša vę toli į rytus už Lie

tuvos ribų pavergti kaimyniš
kas tarybines respublikas — 
Baltarusiją, Ukrainą, Rusiją ir 
kitas. Sustiprinimui savo ar
gumento jie pažadėjo, jog kai 
tik Kaunas bus išlaisvintas, jie 
visiems savo sandarbininkams 
iškels šapoje pažmonį (party), varna mašina su visu motoru—

Pažadėta, ištesėta. Jų viltis i nuo paties šapos savininko Pe- 
1' 4 i»/\ T 111/ a vi m m i o

šeštajam siun-
Lietuvos žmo-

tą jų dovaną1

džiaugsmas nebūtų tuščias, su
dėjo 30 dolerių 
tiniui dovanų 
nėms.

Reinhardtas
pereitą pirmadienį atnešęs į 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
miteto raštinę, paklojo saky
damas :

“įdekite į šeštąjį siuntinį do
vanų nuo Juškevičiaus šapos 

i darbininkų išlaisvinto 
! darbininkams.”

Iš tos pačios šapos 
savaitę, kaip jau buvo 
atėjo stambi dovana

išsipildė — Kaunas tapo iš
laisvintas pereitą savaitę. Turi 
išsipildyti ir pažadas. Tą jie 
su džiaugsmu išpildė. O būrys 
šapos darbininkų, ne mažiau 
už juos du džiaugdamiesi Kau
no išlaisvinimu, dalyvavo jų 
suruoštame pažmony.je. Ir nei 
tik dalyvavo, bet kad jųl

Kauno

pereitą 
minėta, 
— s i u *

tro Juškevičiaus.
Tai puiki pagalba Lietuvos 

žmonėms ir sektinas pavyzd is 
visiems patrijotingiems lietu
viams, ne tuščiais žodžiais, bet 
tikriems savo gimtojo krašto 
mylėtojams, Lietuvos žmonių 

i draugams.
Rep.

J. Kazakevičius Rašo Apie 
Kelionę Italijon ir Pirmus 
Pergyvenimus Karo Krašte
žemiau paduodama kelios 

ištraukos iš korporalo Jurgio 
Kazakevičiaus laiškų, rašytų 
tėvams, Ann ai ir Jurgiui Ka-

Jurgis Kazakevičius

reigai, per kurią tik vieną bus 
galima prašalinti naciškąjį 
barbarizmą iš pasaulio.

Laiške, rašytame ant laivo, 
nežinomą dieną liepos mėne
sio ir išsiųstą laivui jau esant 
prieplaukoj, Jurgis aprašo sa
vo kelionę, panašią tūkstančių 
vaikinų kelionei:
“Brangūs Tėveliai—

“Jaučiuosi puikiai 
kad jūs jaustumėtės

“ši laišką rašau

zakevičiams, Brooklyne. Juose 
jis gyvai perduoda kario po
jūčius kelionėje užjūriu, pasi
piktinimą hitlerininkų - fašis
tų sukurtu pragaru ant žemės, 
meilę savo kraštui, meilę ir 
pasišventimą savo kariškai pa-

PERGALES
PI K N I KAS

Suteikimui Pagelbos Išlaisvintos 
Lietuvos žmonėms

Rengia Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas su 
Didžiojo Brooklyn© Lietuvių Organizacijomis

Šeštadienį,
Rugpjūčio 12 August

Pradžia 1 vai. po pietų iki vėlumos nakties

NATIONAL HALL & PARK
65-13 38th Avenue Woodside, L. I.

JŽANGA 50 CENTU-

Gera Orkestrą Gros Šokiams
Kviečiame visus dalyvauti, vietinius ir iš apylinkės 

miestų. Prisidėkite prie šios demonstracijos. Parody
kite savo meilę Lietuvos žmonėms ir lietuvių tautai!
Visas pikniko pelnas skiriamas Lietuvos žmonių pa
ramai—pasiuntimui jiems tuojau drapanų, čeverykų, 

muilo, maisto, medikamentų.

BUS GRAŽI KONCERTINĖ PROGRAMA
Dėl kelrodžio, skaitykite pranešimus Vietinėse žiniose.

ir linkiu, 
taip pat.
būdamas 

ant laivo. Tai jau septinta die
na. Mes turėjome labai malo
nią kelionę. Oras gražus. Pir
momis dviem dienomis buvo 
blogiau, kai kurie vaikinai bu
vo pagavę jūrų ligą, bet tik 
tie, kurie gal sirgtų, ir gatve- 
kariu važiuojant. Dabar mes 
pripratome ir jaučiamės, kaip 
kad jaustumės bile kurioje 
kempėje.

“Laivas pusėtinai didelis, 
plaukia gerai. Taikos metu bu
vęs pusiau prekinis, pusiau ke
leivinis, tad natūralu, kad ne
gali būti blogas plaukimas. 
Mes esame ankštokai, bet ne 
taip, kaip būdavo, kada pir
mieji vaikinai plaukė į užjū
rius. Būnu daugiausia ant de
nio, kadangi čia tyras oras ir 
ne taip karšta. Ant vandenyno 
saulė yra karšta ir aš jau ge
rokai aprudau. Maistas yra 
labai geras, mes tokio nesiti
kėjome. Mes gauname du val
gius per dieną, o taip yra dėl 
to, kad ima daug laiko paval
gydinti tiek vyrų. Kantyne 
mes pasiperkame saldainių ir 
pyragaičių ir gauname vaisių, 
tad mes niekad nealkstame.

“Kelionėje biskį nuobodu, 
kadangi vien tas pats užsiė
mimas visai dienai. Ant vieno 
denio jie turi rekorduotos mu
zikos ir aš tenai praleidžiu di
džiumą savo laiko. Ir laikas 
nuo laiko vaikinai perstato ko
kį spektaklį. Mes jau matėme 
kumštynes ir dar matysime ki
tas. Plaukimas per vandenyną 
yra nepaprastas pergyveni
mas. Prieš kiek metų nei ne
pagalvojau, jog man kada 
teks keliauti į kokį svetimą 
kraštą. Nuo įstojimo tarnybon 
ištikro matau daug pasaulio. 
Mes nežinome, kur mes ke
liaujame nei kaip ilgai užtruk
sime kelyje. . . Mačiau ryklių, 
jūrų kiaulių ir skrendančiųjų 
žuvų. Jūra yra labai tamsiai 
mėlyna. Pirmiau buvau matęs 
tik biskelį tokios spalvos Paci-

Juozas Linartas su žmona ir 
jo švogeris Kazimieras Luters- 
kis svečiuojasi pas Linarto dė
dę Vasiliauską, gyvenantį 109- 
48 — 120th St., Richmond 
Hill. Didžiajame New Yorke- 
Brooklyne pabuvosią gal iki 
ateinančio sekmadienio ar pir
madienio.

Linartų šeima yra dienraščio 
Gyvena 
Toronto

Praeitą šeštadieni, rugpj. 5, 
civiliai apsivedė Malvina Be
dermaniutė su Jean Melchior, 
francūzų tautos “Merchant 
marinu.” Vestuvių pietus pa
gamino Malvinos motina Be- 
dermanienė ir sesutės Olga ir 
Stella. J vestuvių pietus buvo 
sukviesta Bedermanų giminės 
ir artimi draugai. Viskas išė
jo kuo geriausiai, svečiai buvo 
pilnai patenkinti.

Linkiu j a u n a v e d ž i a m s
mingo gyvenimo.

Pereitą pirmadienį mieste iš
duota 8,330 pašaukimų teis
man automobilistams, kurių 
mašinos- neturėjo taksų užsi
mokėjimo stampos. Ji turi būti 
ant priešakinio lango (wind
shield ).

. Penki šimtai didžiojo New 
Yorko berniukų ir mergaičių, 
geriausių popieros rinkėjų, nu
vesta pamatyti beisbolės žais
mę dovanai už jų atsižymėji- 
mus.

SUSIRINKIMAI

lai-
š.

Pataisa prie Pergalės 
Pikniko Kelrodžio

BROOKLYNO LLD 1-mos 
KUOPOS NARIAMS

LLD 1-mos kuopos labai svarbus 
i susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
! rugpjūčio 10-tą. 7:30 v. vakare. Lai- 
' svės svetainėj, 419 Lorimer St. Visi 
nariai gausite naują knygą "Lietuva 
Ugnyje.” Reikia prisirengti prie Lie-

La i s v ės s k a i t y toj' a i. 
376 Crawford St., 
mieste.

MIRĖ

Visi, turintieji vakar dienos tovos žmonių pagelbai rengiamo pi- 
Laisvėj tilpusį kelrodi i Lietu- kmko rugpjūčio 12-tą taipgi prie 

- • ‘.'„'..bain,, konferencijos ir kitų darbų teiki-
........ r,. muj pagpjfoos kare nukentėjusiems 

Pikniką šį šešta-1 Lietuvos žmonėms- 1 Kuopos Org. 
turintieji lapelį! (185-186)

esate prašomi!

p. w. Š.

Tures Išstatyti Kainų
Surašus

Pradedant rugpjūčio IG-ta, 
kožna, kad ir mažiausia mais
to parduotuvė, turės išstatyti 
surašus kainų 4 0 toj įstaigoj 
daugiausia parduodamų valgo- 
i n ų -geri am ų prod u k tų.

fike, kada buvau Kalifornijoj. 
Niekad negalėtum įsivaizduoti 
tokią galybę vandens.

“Mes prausiamos sūrum 
vandeniu, o geriame prėskąjį. 
Mums davė prie sūraus van
dens vartojamo muilo, bet 
vistiek ne taip gerai plauja, 
kaip šviežus vanduo. Išėjęs 
ant kranto pirmiausia j ieško
siu šmirkšlinės maudynės.

“Raudonasis Kryžius davė 
mums nemokamai “kits,” ku
riose randasi knygų, cigare
tę, popieros, vokų ir kitų pa
našių daiktelių. Kantyne vis
kas labai pigu, nes nėra tak
sų atviroj jūroj. Kelionę iki 
šiol turėjau smagią...

“Ant vieno laivo keliauja 
WAC ir Raudonojo Kryžiaus 
merginos ir mes juokaujame, 
jog eisime pas jas svečiuosna 
gavę pasą...”

(Bus daugiau)

Rugpj. d d. mirė Ona 
Ivinskis, 68 m. amžiaus, 
savo namuose, 110 
St., Jamaica, N. Y.
7 d. rugpj., šv. Jono 
Paliko vyras Karol, 
rys, Amelia, Anna,
sesuo Mrs. Brazdionienė.

Mirė 
157th 

Palaidota 
kapinėse. 
3 dukte-

Antanas Grisaitis, mirė 6 d. 
rugpj., savo namuose, 296 So. 
2nd St., Brooklyn, N. Y. Kū
nas pašarvotas Aromiskio ko
plyčioj, 423 Metropolitan 
Ave., Brooklyn, N. Y. Laido
jama 9 d. rugpj., Šv. Jono ka
pinėse.

Liko žmona Isabella, 3 sū
nūs, John, Julius ir Anthony, 
1 duktė Eugenia, 2 broliai Pe
tras ir Jonas.

S. Aromiskis.

0FICIAL1S LDS OPTIKAS
UNION SQ.

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis Ištiria 
GYDYTOJAI

100 nuoš. unija Sapoj
Tclcf.: GR. 7-7553

__ _ f 2539 XVoodward AvenueDETROITE: ( G02 Hofmann
N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

vos žmonių paramai įvyksian-' 
ti Pergalės 
dienį, taipgi 
su kelrodžiu, 
tuojau paimti ir padaryti se-į 
karną operaciją:

Paragrafe, k t

PARDAVIMAI
REAL ESTATE 

nurodoma) Parsiduoda du apartmentiniai na- 
, r m mai, po 10 šeimynų. Pilnai išranda-
kelias is New Jersey, New vo1j Geram stovyje. Pagal įstaty- 
Yorko, BronxO; Važiuoti BMC mus nėra jokių trūkumų. Gera įei-_   . .... . . . ,— ,.xarba IRT traukiniais, kurie ei-1 J’a™idu2d! ?ž Pfi?’n.an?a kainą' 
na į “Astoria and Flushing,”!
išbraukite Astoria. Tik į Flush- Apt. 4.
ing einantieji traukiniai pasie-

; kia 69th St. stotį toje vieto
je, kur randasi National Hali
& Park, Woodsidej.

Kreipkitės pas J. Borkowski,
136 Scholes St., Brooklyn, N. Y., 

(187)

RANDAVO.! IMAI
Pa si randavo ja 4-rių kambarių

j apartmentas. Dideli, oringi ir švie- 
i sus kambariai. Karštas vanduo ap- 
j skeltiems metams. Naujai ištaisyti.

ni°" j Renda $16 —$18 j mėnesį. Pageidau
tino į jama lietuvius. Dėl daugiau informa- 

: Mrs. Skripkus, 
319 So. 4th St., Brooklyn, N. Y., 

Apt. 1 (187)

New Yorke 11 vyrų ir 2 
terys pasimokėjo bausmes 
$5 iki $15 del ėmimo virš lu-.ciM kreipkitės pas: r 1 Q1O Ca At U Ct T
binių kainų už sūrį.

“Z“ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVĘ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ BROOKLYN
Tel. EVcrgreen 4-9612

Tel. EVergjoen 4-6864

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti 1 mūsų

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

i

NEDALINAMA ATSAKOMYBE S50.00

DOU-'f

♦495°
♦3750

'U95°

3

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves- Į 
tuvių, kitokių grupių ir 

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

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

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

PASILINKSMINKITE 
Central Brooklyne 

pas 

ANDRĘ A. PURICKĮ
GERAS ALUS 

IR 
VALGIAI

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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868
□

VALANDOS: J 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOČDHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 
nupieštam planus.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-SS42

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

LIETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

//" PARAMOUNT CABARET
U 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro

S .

*J

1i

GODDBSS 
of

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos i

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

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS. |
.ii. i ■■■M—.—.—.— ■■■■idi
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