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įsiveržė pietinen francijon$
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KRISLAI
Waterburic Piknike.
Jau Ruošiasi Prie Vajaus.

Dėl Blumo Likimo. 
Mikolajczykas Raportuoja.

Rašo R. MIZARA

Praeitą sekmadienį pralei
dau Waterbury j e įvykusiame, 
Laisvės naudai piknike. Karš
tis kočio jo Conn, žmones taip, I 
kaip ir New Yorko. Partneriai 
skundžiasi sausra.

o. 192

sų didesniųjų lietuvių koloni
jų. Kalbėjaus su daugelių viso
kių žmonių, su vykusių mūsų 
piknikam ūpas pas visus ge
ras, nuotaika puiki dėl to, kad 
karo frontuose dalykai eina 
gerai.

b

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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ALKININKAI UŽKERTA PABĖGIMĄ 190,000 VOKIEČIŲ7

GALIMA DIDELĖ, GREI 
TA PERGALĖ, SAKO 
GEN. EISENHOWERM ūsų d a rbščio j i va j i n i n k ė I

draugė Svinkūnienė jau ruo
šiasi darbui. Ji sake neilgą 
prakalbėlę, tarp kitko, pa- i 
reikšdama:

—Neužilgo aš ir vėl aplan
kysiu jūsų namus su 1______
reikalais. . .

Kristina Stanislovaitienė, pir- kanadiečiai iš šiaurių pu- ■ 
mininkė, žymėjo: I

— Karo metai įrodė, kad UŽ pustrečios 1
Laisvės žinios, Laisvės straips- Falaise, SUSiaurinO VISO iki įprO tą spragą pasprukti vo
niai, analizuojantieji karo ei- ip mylių spragą, pro kurią - kiečius, jų tankus ir trokus. 
gą, teisingai nušvietė dalykus, 100,000 iki 200,000 nacių 
ir del to mes privalome šį m£gjna ištrukti iŠ Norman- 
dienraštį stiprinti, ragindami dijos Rampo> esančio į Va- 
visus lietuvius jį skaityti... į^arus nuo Argentan-Falai-

Po programos susitinku Lu- ge Hnijos. Tuq Urpu angld

.em*,t,enę’ 1S ai <n °’(vakariniame to trikampio
UH *a °* ne j į • • t -igttle pliekia hitlerininkus —Šia, va, 25 doleriai. Tai % , v, .. .

nuo mudviejų (Juozo ir Luces I Conclc-I rOUSSy SntyJe ir’

penkinė bus dovanoms būsimo’■ SOVIETU PLANAS TAI- 
jo Laisvės vajaus daly-j iriinii 1 ITZITWI

Francija, rugp. 15. —A-
■ .irner i kiečiai, atakuodami vo- 

Laisvės kiečius į šiaurius nuo savo 
i apsupto Argentan miesto, o

blokšdami nacius atgal, su
trumpino tą plotą iki 22 
mylių.

Amerikiečių ir kanadie
čių artilerijos kryžinė ug-

sės, užimdami pozicijas tiktis degina, sprogdina ir su 
mylios nuo; žemėmis maišo bandančius • • • T • ■ 1 > •

Tuo pačiu laiku keli tūks
tančiai talkininkų bombane- 
nešiu ir kovos lėktuvu diena 
ir naktį, be paliovos, pleški
na priešus toje spragoje ir 
visame apsuptame plote.

Visi stebėtojai teigia, kad 
naciai tame apsupime bus 
sunaikinti bei suimti.

Raud. Armija Užėmė Osovec 
Tvirtumą; Skelia Nacius 

Estijoje ir Latvijoje
Sovietai Pirma Apsidirbsią su Apsuptais Vokiečiais Estijoje 

Ir Latvijoje, o Tada Šturmuosią Rytinę Prūsiją

DIDŽIOS TALKININKŲ 
JĖGOS IŠKELTOS J 
PIETŲ FRANCUI

viams!. . .
Draugai žemaičiai per ilgą* 

laiką patys būdavo vajininkai. 
Bet dabar darbo sąlygos jiems 
neleidžia jais būti, tuo būdu 
jie prisideda finansiniai, kad 
vajus būtų pasekmingas. Ir tai 
jau ne pirmą sykį žemaičiai 
tokį draugišką “šposą” iškirto!

Connecticut valstijoj, kaip 
ir kitur, yra .daug sąmoningų 
draugių moterų. Jos sumanios 
ir darbščios veikėjos, jos drau
giškos ir malonios, čia ne vie
ta jas įvardyti, — permažai 
Krisluose vietos.

KAI PALAIKYTI 
PO KARO

London, rugp. 15.— So
vietu kariuomenė šturmu 
užėmė stiprią vokiečių tvir
tumą, Osovec miestą, ryti
niame Bobro upės šone, 16 
mylių nuo pietiniai-rytinės 
Prūsijos; prasiveržė į vaka
rinį Bobro krantą ir pastū
mė nacius dar bent mylią 
atgal.

Pietinėje Estijoje Raudo
noji Armija pažygiavo dar 
16 mylių artyn Rygos Įlan
kos ir paėmė Antsia mies
tą ,tik 12 mylių nuo gele
žinkelio, einančio tarp Ry
gos ir Tallinno, Estijos sos- 
tamiesčio. Nuo Antsios yra

Francija, rugp. 15. —La
bai didelės anglų, amerikie
čių ir francūzų jėgos anks
ti antradienio rytą įsiveržė 
į pietinę Franciją apie 70 
mylių ilgio ruožu tarp Mar
seille ir Nicos miestų. Tame 
ruože stovi ir svarbus Tou- 
lono uostas. Nica yra Vi
duržemio pajūryje, netoli 
šiaurinės Italijos.

Įsiveržimo žygyje dalyva
vo Jungtinių Valstijų, Ang
lijos ir francūzų karo lai
vynai ir šimtai transporto- 
prekinių laivų. Viso dau
giau kaip 800 talkininkų 
laivų veikė šiame įsiverži
me.

Per penkias dienas nak
tis amerikiečių ir anglų 
bombanešiai nuolat pleškino 
karinius vokiečių įrengimus 
tame Viduržemio pajūryje, 
pietinėje Francijoje. Paties 
įsiveržimo laiku, talkininkų 
karo laivų artilerija priden
gė besikeliančius krantan 
savo karius ir triuškino vo
kiečių atspirties punktus.

Per valandą nuo to laiko, 
kai talkininkų kariuomenės 
kariai pradėjo lipti iš laivų 
ir valčių i krantą, jie užėmė 
jau visas planuotas pirmą
sias pozicijas.

Anglų generolas M. Wil
sonas, vyriausias talkininkų 
komandierius Viduržemio 
Jūros srityje, pareiškė, jog 
pamatinis šio žygio tikslas 
yra maršuot į šiaurius ir

susijungti su amerikiečių- 
anglų kariuomene, puolan
čią vokiečius Normandijoj, 
šiaurinėje Francijoj (ir lin-

Estijos ir Latvijos. Valga 
stovi pusiaukelėje tarp Ry
gos Įlankos ir rytinės Esti
jos sienos. Žygiais į vaka
rus nuo Valgos Sovietai 
gręsia atkirst vokiečius Es
tijoje nuo Latvijoje esamų 
vokiečių.

Estijos fronte Raudonoji 
Armija per dieną atvadavo 
daugiau kaip 100 miestų, 
miestelių ir geležinkelio sto
čių.

Neoficialiai pranešimai iš 
Maskvos teigia, kad Sovie
tai pirma apsidirbs su ko
kiais 250,000 nacių, apsup
tų Estijoj ir šiaurvakarinėj 
Latvijoj, ir tada su paliuo- 
suotomis iš tų kraštų jėgo
mis šturmuos Rytų Prūsus.

Gen. Wilsonas tuo pačiu 
laiku šaukė civilius Franci* 
jos gyventojus visur pulti 
nacius ir tokiu būdu padėti 
talkininkams Franci ją iš
laisvinti.

3,000 Amerikos bombane- 
šių iš Anglijos sprogdino 
nacių fabrikus Ludwigsha- 
vene ir Mannheime ir kitus 
karinius punktus Vokietijo
je.

TALKININKAI UŽĖMĖ 
PLATŲ RUOŽĄ PIE

TŲ FRANCIJOJGenerolas H myliu i vakarus iki Vai- 
gos, geležinkelių mazgo, e- 
sančio prie rubežiaus tarp

GEN. EISENHOWERIO 
PAREIŠKIMAS

Francija.
Eisenhower, vyriausias tal
kininku komandierius vaka
riniame fronte, pareiškė sa
vo kariuomenei, jog “susi
darė greita, bet tikra pro
ga talkininkams laimėti di
delę pergalę.” Jis šaukė vi
sus lakūnus smogt priešams 
“be jokio sustojimo dieną 
ir naktį.” Kareivius gen. 
Eisenhoweris ragino “neuž
leisti nei vienos pėdos že
mės” ir neleist nei vienam 
vokiečiui pabėgti. Ši savai
tė gali “turėti labai, labai 
didelės svarbos visoje da
bartinio karo istorijoj,” sa
kė gen. Eisenhower.

Washington. — Sovietų 
Sąjunga siūlo sudaryti

1 m . i • fZ\

Iganizaciją taikai palaikyti 
po šio karo; tą pareigą tu
rėtu atlikti keturios didžio
sios valstybės, kurios pasi
rašė Maskvos pareiškimą— 
Jungtinės Valstijos, Sovietų 
Sąjunga, Anglija ir Chini- 
ja. Jos turėtų sudaryt ben
drą oro jėgą, kuri galėtų 
įspėt arba bombarduot kra
štus, pasinešusius taiką lau
žyti bei gręsiančius kurią 
kitą šalį užpulti. Tokią ben
drąją oro jėgą tegalima bū
tų naudoti tik pagal visų 
keturių didžiųjų talkininkų 
vienbalsį sutikimą.

Sovietai pasisako prieš 
nuolatinės tarptautinės-po- 
licinės kariuomenės laiky
mą taikai saugoti.

Šį Sovietų planą, kaip ir 
Amerikos ir Anglijos pla
nus pokarinei taikai palai
kyti, svarstys jų pasiunti
nių konferencija ateinančią 
savaitę.

iai | Tarptautinę Saugumo Or- Suimti Vokiečių Generolai von 
Paulus ir Pranok Kaltina 

Hitlerininkus už Žiaurumus

Waterburieciai laikinai ne
teko žymaus prieteliško gydy
tojo — dr. J. S. Stanislovaičio 
(Staneslow). Jis šiuo metu 
tarnauja Jungt. Valstijų laivy
ne — leitenantas komandie
rius.

Mudu su Eva smagiai pra
leidome pusdienį jaukioje 
S t a n i slovaičių rezidencijoje, 
netoli Waterburio miesto. Ten 
dabar šeimininkauja Kristina 
Stanislovaitienė ir trys Stanis- 
lovaičių sūnūs: Povilas, Euge
nijus ir Robertas. Visi trys 
vaikai gabūs ir rimti.

Povilas (14 m. amž.) ir Eu
genijus (12 m.) iš knygos iš
moko lošti šachmatais. Kurie 
nusimanote kiek tiek apie 
šachmatus, galite suprasti, jog| 
tai nėra juokas .

Su Eugenijum lošiau porą 
partijų ir turiu pasakyti, kad į 
jis šachmatų sporte gali kibti! 
į akį bet kuriam senam Brook-Į 
lyno lietuviui šachmatininkui.

I Mainieriai Remia Roo
sevelto Kandidatūrą
Fairmount, W. Va. — Su-

; važiavimas 17 lokalų Jung-
T v x . . 'tinės Mianieriu Unijos pri-Rasytojas Simionovas teigia/

kad jam Liublino žmonės pa
sakojo, jog ten naciškieji žvė
rys nužudė buvusįjį Francijos 
premjerą Leoną Blumą, kuris 
buvo žydų tautybės,.

Neužilgo paaiškės, ar tiesa, 
ką sakė rašytojui liubliniečiai.

Vincas Andrulis dėl to pa
stebi :

“Kuomet francūzų socialis
tai nacių žudomi, Suomijos ir 
Vengrijos socialistai teikią tal
ką Hitleriui.

ėmė rezoliucija, kur pasiža
da remt prez. Rooseveltą 
ketvirtam terminui.

ITALIJOS MONARCHISTAI 
NORI ORLANDO

Roma. — Karaliaus val
džios šalininkai Italijoje 
zuja, besistengdami pakeist 
dabartinę demokratinę še
šių didžiųjų partijų val
džią, kurios priekyje stovi 
premjeras Bonomi. Jie siū
lo padaryt premjeru V. E.. 
Orlando, kuris buvo Italijos 
ministeris pirmininkas pra
eitame pasauliniame kare. 
Orlando yra 84 metų am
žiaus.

Komunistai ir' socialistai, 
sudarę tarpusavio sąjungą, 
dalyvaudami premjero Bo
nomi valdžioje, pareiškia, 
kad jeigu premjero vietą 
užimtų Orlando, tai jie pa
sitrauktų iš valdžios.

Maskva. — Sovietų laik- mai 
raščiai išspausdino nufoto
grafuotą laišką feldmaršalo 
von Paulus’o, kuriuom jisai 
šaukia vokiečius nuversti 
Hitlerį ir įieško t taikos su 
talkininkais. Von Paulus y- 
ra Sovietų belaisvis. Jis bu
vo vyriausias nacių koman
dierius Stalingrado fronte 
ir tapo suimtas kartu su 
keliolika kitų vokiečių gene-

Savo laiške feldmaršalas 
von Paulus, tarp kitko, sa
ko:

“Vokietija pralaimi ka
rą, nežiūrint jos armijos ir 
žmonių herojizmo, todėl, 
kad Hitleris vadovavo poli
tiniai ir kariniai.

“Prie to reikia pridurti, 
kad veiksmai, kuriuos arti
mieji Hitlerio sėbrai varto
jo prieš užimtų kraštų žmo
nes, yra tokie, jog kiekvie
nas tikras kareivis ir kiek
vienas tikras vokietys turi 
jais pasibjaurėti. Tie veiks
mai užtraukė viso pasaulio 
nupeikimus vokiečiams.

“Jeigu Vokietijos žmonės 
nepareikš, jog tokie veiks-

užimtuose kraštuose 
tai ne jų darbas (o hitleri
ninkų), tai ir patys turės 
nešti atsakomybę už juos.”

Gen. Franeko Laiškas
Sovietų spauda taipgi į- 

talpino laišką kito suimto 
vokiečių generolo, Fritzo 
Franeko. Jisai sako, jog 
pats norėtų, kad Hitleris 
būtų nuverstas. Franek 
kaltina Hitlerį už sunaiki
nimą milionų sveikiausių ir 
veikliausių vokiečių ir už
imtų kraštų žmonių. Jau 
laikas, kad vokiečių karei
viai ir oficieriai suprastų, 
jog kiekviena diena Hitlerio 
ir jo šaikos viešpatavimo 
reiškia dar daugiau žmonių 
aukojimą visiškai bergž
džiai, — sako gen. Franek.

Sudaužyta apie 80 Naciu 
Tanky Sovietiniame Fronte

Maskva. — Sovietų jėgos 
visuose frontuose rugp. 13 
d. sunaikino bei iš veikimo 
išmušė 79 vokiečių tankus 
ir nušovė 22 jų lėktuvus.

talkininkauja Hitleriui skleis- 
(Tąsa 5-me pusi.)

SUOMIAI PLANUOJA PRA
ŠYT SOVIETŲ TAIKOS

Stockholm, Šved. — Šve
dų spauda pranešė žinią, 
girdėtą iš suomių politikų, 
kad Suomijos valdžia kalba
si apie taikos siūlymą So-

Roma, rugp. 15. — Nau
jausias pranešimas sako, 
kad amerikiečiai, anglai ir 
francūzai užėmė 100 mylių 
frontu Viduržemio pajū
rius pietinėje Francijoje.

Kai kur talkininkai užval
dė jau 20 mylių pločio pa
jūrinę sritį.

kas nesusidūrę su jokiu kie
tesnių pasipriešinimu iš vo
kiečių pusės, kaip teigia ne
oficialiai pranešimai.

Tūkstančiai talkininkų 
parašiutistų iš lėktuvų nu
sileido antrapus vokiečių li
nijų.

Įsiveržusi pietinen Fran
cijon Jungtinių Tautų ka
riuomene atplaukė iš Itali
jos, Corsikos, Sardinijos, Si
cilijos ir šiaurinės Afrikos 
uostų. Giedrus oras ir rami 
jūra palengvino tą žygį.

e.

gr-sjy £ Ss; F«rest f*--**
slaptus posėdžius. J. Gulbinas
KARIUOMENĖ PERĖMĖ 

5 MAŠINŠAPES
Prez. Roosevelto įsaky

mu, tapo perimta į kariuo
menės rankas penkios ma- 
šinšapės San Francisco sri
tyje todėl, kad Darbo Fe
deracijos unijistai atsisakė 
dirbt ilgiau kaip 48 valan
das savaitėje.

Mirė J. Gulbinas. Bus lai
dojamas šį ketvirtadienį 2:- 
30 vai. popiet iš savo namų, 
Rd. 1, Forest City. Draugai 
ir pažįstami kviečiami da
lyvauti laidotuvėse.

(Velionis buvo pažangus 
žmogus ir Laisvės skaityto
jas.)

J. Navalinskienė.

Sparčiai Gyvenimas Išlaisvintose Lietuvos Srityse
L Budreika rašo, kaip at

gyja gyvenimas atvaduoto
se Tarybų Lietuvos dalyse, 
po pavergimo ir naikinimo 
iš vokiečių pusės.

Vilniuje leidžiama lietu
vių laikraštis Tarybų Lietu
va.

Išlaisvinti iš nacių jungo,

žmonfes su džiaugsmu ir en
tuziazmu griebiasi atstaty
mo darbų.

Pradeda veikti Vilniaus 
Universitetas ir Tarybų 
Lietuvos Mokslų Akademi
ja. Atsidarė Akademijos 
Knygynas; prasidėjo pamo
kos Vilniaus Prekybos Ko-

legijoj. Paskirta pareigūnai 
visiems muzėjams; dedama 
pastangos atsteigti ir išlai
kyti visus istorinius pa
minklus.

Vilniaus ligoninės ir kli
nikos vėl priima ligonius. 
Vokiečiai buvo panaikinę 
tris skyrius Pirmosios Vil-

niaus Ligoninės, taip pat ir 
vaikų skyrių.

Naciai buvo visai sunai
kinę keturias miesto vaisti
nes (aptiekas), o kitas tik
sliai sužaloję bei išplėšę. 
Bet piliečių pastangomis 
jau vėl atidaryta kelios vai
stinės.

Rūtos Kooperatyvas skir
sto maistą vis didesniam 
skaičiui civilių gyventojų. 
Valgio Trustas atidaro nau
jas maisto sankrovas.

Fabrikų ir dirbtuvių ko
mitetų pirmininkų ir sekre
torių susirinkimas išleido 
raportą apie Vilniaus pra-

monių gaivinimą.
Jau dirba čeverykų ir ba

tų fabrikas num. 1, nors jo 
patalpa pusiau sunaikinta 
vokiečiu. Tabako fabriko 
darbininkai apgynė jį nuo 
vokiečių užkurto gaisro, ir 
šis fabrikas pradės veikti, 

(Tąsa 5-tame puslapyje)
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KAS KA RAŠO IR SAKO
< > «■» t > < > •* < > «

VAIDYLA IR DR. CESE
VIČIAUS RAŠYMO 

STILIUS
Kada mes išspausdinome 

Laisvėje dr. Domo Cesevi
čiaus, buvusio Lietuvos tau
tininkų vado, straipsnį, ga
vę progos, paklausėme vie
no asmens, nusimanančio a- 
pie žurnalistiką, ką jis ma
no ir ką manys apie tai 
smetonininkai.

Tasai žmogus nusišypso
jo:

— Jie pasakys, kad jus 
patys straipsnį parašėte ir 
po juo padėjose Cesevičiaus 
vardą ir pavardę. O jei ne, 
tai pasakys, kad jį parašė 
“Stalino agentai”, gyveną 
Maskvoje.

Mes tam p lieteliui atsa
kėme :

— Nepaisant, kaip mes 
taikytume, tokiu stiliumi, 
kokiu straipsnis parašytas, 
mes negalėtume parašyti, 
kaip lygiai Cesevičius nepa
rašytų straipsnio mūsų sti- i 
liumi ar kurio kito žurna
listo, gyvenančio Tarybų 
Sąjungoje.

Kai mes tą sakėme, nesi
tikėjome, kad atsiras tokių 
ablavukų, kurie ims ir pri
mes kam nors paminėtąjį 
straipsnį!

Vėliau Cesevičiaus straip
snį išspausdino Vilnis. Dar 
vėliau tūli laikraščių redak
toriai pradėjo apie jį rašyti, 
visai straipsnio necituoda
mi. Iš tų visų komentuotų
jų neišmintingiausiu pasi
rodė siratiškos Sandaros 
redaktorius p. Vaidyla.

Leiskime Vilnies redakci
jai tarti keletą žodžių tuo 
reikalu. Rašydama apie p. 
Vaidylos pažiūrą į Cesevi
čiaus straipsnį (Vilnis 
rugpj. 8 d.) šitaip dėsto:

“Dr. Cesevičiaus straips
nis labai nepatiko p. Vai- 
dylai, ’Sandaros’ vedėjui. 
Tą straipsnį jis pavadino 
telegrama. Tai ne telegra
ma, bet straipsnis, parašy
tas keli mėnesiai atgal. Jis 
buvo įtalpintas ‘Tiesoj’, iš 
kurios mes jį persispausdi
nome.

“Ponas Vaidyla tvirtina 
‘Sandaroje’, kad Cesevi
čiaus straipsnis yra falsifi
kacija. Kuo pasiremiant, jis 
daro tą sprendimą?

“Štai kuo:
“Dr. Cesevičiaus rašymo 

stilius yra visai skirtingas 
nuo to, kuris paskelbtas 
veik keturiose špaltose Vil
nyje ir Laisvėje. Jis rašė

filosofiškai, sunkiai suvirš
kinamais sakiniais, tuom 
tarpu kaip bolševikų pa
skelbtas straipsnis atsiduo
da Liudu Gira ar Jonu Šim
kum, profesoriais raudono
sios propagandos biuro tar
nais.

“Kas turi bent kiek nuo
vokos apie rašto stilių, tas 
tuojau pamatys ir įsitikins, 
kad Dr. Cesevičiaus rašy
mo būdas daug kuo skiria
si nuo Šimkaus ir Liudo Gi
ros stiliaus.

“Cesevičius rašo sunko
kai, nelabai sklandžiai, nors 
nieku būdu ne gremėzdiš
kai. Jo sakiinai gan ilgi. Jis 
vartoja žodžius ir palygini
mus, retai užeinamus pas 
Liuda Gira ir Šimkų.
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“Tiktai asmuo, absoliu
tiškai nieko nenusimanąs 
apie to ar kito rašytojaus 
stilių, gali tvirtinti, kad to 
straipsnio stilius panašus 
Šimkaus ir Liudo Giros sti
liui. Pagaliaus, juk Liudas 
visų pirmiausia yra poetas, 
o Cesevičius niekad poetu 
nebuvo.

“Taigi p. Vaidylos piktas 
bumbėjimas apie falsifika
ciją atpuola, sulyg jo pa
ties argumentacija apie sti
lių skirtingumą.

i
“Apie atskirų rašytojų 

stilių jis neturi menkiausios 
nuovokos.

“Ažuot plepėjęs apie ‘fal
sifikaciją’, p. Vaidyla būtų 
parodęs politinės išminties, 
jeigu tą visą Dr. Cesevi
čiaus straipsnį būtų pakar
tojęs ’Sandaroje.’s

“Tuomet bent dalis san- 
jdariečių, kurie dar pajėgia 
| politiniai protauti, būtų su
sipažinę su rimtais argu
mentais, kurie verčia dau
gelį lietuvių atkeisti savo 
senus įsitikinimus, visai ki
tomis akimis pažiūrėti į lie
tuvių tautos ateitį.

Į
“Dr Cesevičiui buvo lem

ta ‘pervirškinti’ didelę as- 
i meninių pergyvenimų dra
mą. Tokių, kaip jis, bus 
šimtai. Ir ne tik tarp lietu
sių.

“Pas lenkus daug dau
giau tokių žmonių, kaip Ce
sevičius ar Pivoša pas lietu
vius.

“Vaidyla gali čirškėti 
kaip tas nabagas žvirblelis 
savo ‘Sandarėlėje.’ Tuzinas 
— kitas panašių žvirblių 
gali manyti, kad tai gera 
muzika.”

KARYS APIE “LYGYBĖS 
IR TEISYBĖS” DVASIĄ
Karys J. V. Valickas ra

šo Am. Lie tuvy j iš SLA 245 
kuopos (Newarke) narių 
susirinkimo. Ir štai, ką ra
šytojas ten pastebi:

“SLA 245 kps. Newark, 
N. J. delegatai pargryžę iš 
Seimo kuopai išdavė rapor
tą, kurs buvo gana geras iš 
abelno pranešimo. Bet, ka
da kuopos nariai pradėjo 
klausinėti atskirai ir dele
gatai atsakydami į klausi
mus paaiškino, susidarė į- 
spūdis, kad Seime buvo 
daug netaip. Priimtas kon
versijos planas Seime neko- 
ikį įspūdį padarė nariuose. 
| Tėvyne, žinoma, švelnina 
j kiek galėdama šį dalyką, 
i bet negales sušvelninti pa
lios padėties, kada tas pla
čias bus vykinamas gyvėm
imam Padėties pagerėjimo 
| nereikia laukti, bet linkėti
na kad viskas gerai išeitų. 

| Per Tėvynę buvo skelbia- 
;ma, kad Seime viešpatavo 
l “Lygybės ir Teisybės Dva
sia.” Toli gražu, kad taip 
j butu buvę. Paklausti Seimo 
i dalyviai, ar buvo Seime da- 
| rytas žygis kaip buvo rei
kalaujama, kad į Apšvie- 

I tos Komisiją nebūtų renka- 
Imi redaktoriai. Seimo daly- 
Iviai atsakė kad ne. Tapo iš
rinkti tie patys redaktoriai, 
nes kitų nebebuvo perstaty
ta. Paklausta buvo, kuris 
kandidatas gavo daugiau
siai balsų į Tėvynės redak
toriaus vietą? Seimo daly
viai atsakė, kad redakto
riaus vietai kiti kandidatai 
nebebuvo perstatyti, tik 
vienas, tad Seimas neturėjo 

j iš ko pasirinkti, turėjo im
ti tą ką gavo. Tai tokia bu
vo Seime Lygybes ir Teisy
bės dvasia.”

Tenka pasakyti, kad Tė
vynės redaktorius, p. Bajo
ras, daug ką rašo ne taip, 
kaip yra. Jis mėgsta apver
sti viską aukštyn kojomis 
ne tik rašydamas apie SLA, 
bet ir kitais klausimais. 
11941 m. gruodžio mėnesį 
(po užpuolimo ant Perlų 
Uosto) p. Bajoras rašė, būk 
Lietuvos žmonės labai lau
kė vokiečių užpuolimo ant 
Lietuvos!... Dabar, kai Rau
donoji Armija su Lietuvos 
partizanų pagalba, laisvina 
Lietuva, tai p. Bajoras ra
šo, būk raudonarmiečiai pa
vergiu Lietuvą.

Aišku, taip rašo tik hit
lerininkai !

Amerikiečiai žygyje linkui Francijos miesto Avran 
ches. Infanterija traukia pro sudaužyta naciu troką.

Atpildas Už Narsią 
Kovą

Neseniai’ išlaisvinto ty
laus Bielorusijos kaimo grį- 
čioje, gaudžiant pabūklams 
ir tratant kulkosvaidžiams, 
pavieniui ir mažomis gru
pėmis renkasi artilerijos 
dalies kariai. Žmonių nuo
taika ypatingai pakilusi: 
už sunkų ir atkaklų darbą, 
už parodytą kovos lauke 
drąsą ir pasiaukojimą šį 
vakarą kariai apdovanoja
mi Tarybų Sąjungos orde- 
nais ir medaliais.

būklas pirmą kartą pagar
sėjo per 1943 m. vasaros 
kautynes. Karštomis liepos 
dienomis živatkauskas pa
muše 4 vokiečių tankus. Ru- 

1 dens kovose Živatkauskas 
i vėl pasižymėjo, naikinda- 
1 mas vokiečių techniką ir 
gyvąją jėgą.

“Raudonosios žvaigždės” 
|ordeną gavo taip pat pasi- 
j žymėjęs artileristas taiky
tojas, buvęs Jonavos darbi
ninkas Likimas, apdovano-

Naminis Frontas
Reikia 50,000 Darbininkų Sun

kiose Amunicijos Dirbtuvėse

Skubiai reikia 50,000 vyrų ir 
moterų pagaminti sunkią amu
niciją, suvartotą Amerikos ir 
sąjungininkų kariuomen. prieš 
nacius ir japonus, taipgi reikia 
sukrauti atsargą, praneša Paul 
V. McNutt, War Manpower 
Commission viršininkas.

Dideli karo veiksmai Italijo
je, Normandijoje ir Pacifiko 
salose, ir pratęstas bombarda
vimas įsitvirtinimo vietų visoj 
Europoje, sake jis, sumažino 
sviedinių, bombiy ir kitų sun
kių amunicijų kiekius iki mini
mumo.

Tai angly artilerija Normandijoje. Jai pavyko prakirsti nacių pozicijas žemiau 
Caen ir pasivaryti pirmyn keletą desėtkų mylių.

I

Truck’ų Motorai Eikvoja 
Gazoliną

Bus’ų ir truck’ų vairuotojai 
eikvoja gazoliną, kai motorai 
veikia truckui stovint vietoje, 
tuomi užsitraukia publikos ne
malonę — nurodo laiškai, gauti 
Office of Defense Transporta
tion.

“ODT prašo vairuotojų ko
operacijos konservavime gazo
lino per uždarymą vežimo mo
toro, kuomet nevartojamas,’’ 
sake J. Monroe Johnson, ODT 
direktorius.

“Kariški reikalavimai padi
dėjo ir sudaro kritišką gazoli
no trūkumą, todėl būtinai rei
kia kooperacijos bus’ų ir 
truck’ų vairuotojų, kad neap
sunkinti civilių apribotą atsar
gą.”

56,000 Vaistinės Pagelbsti 
Slaugių Mobilizacijai

D]-. Thomas Parran, Surgeon 
General, U. S. Public Health 
Service iš Federal Security 
agentūros, kuri aprūpina U. S. 
Cadet Nurse Corps, praneša, 
kad šalies 56,000 vaistinių pra
dėjo vieno mėnesio viešą vajų 
rėki am u o j ant .k adeči ų-slaugi ų 
korpusą.

Paduodamas žinią apie vais
tinių bendradarbiavimą, Dr. 
Parran sako:

“Tūkstančiai slaugių įsirašė 
į kariuomenės ir laivyno slau
gių korpusą, tas paliko slaugių 
eilėse spragą namų fronte. Ci
vilių ligoninės perkimštos ir 
štabai pormaži. Kai kur reikėjo 
uždaryti daug lovų kambarius, 
nes diplomuotos slaugės išėjo 
į karą arba eina svarbias parei
gas kitur.”

9

Geležinkeliai Yra Karo Keliai 
—Nekeliauk

122 miestų vadai susirinko 
radijo stotyse ir išklausė val
džios prašymą “nekeliauk,” ir 
patarimų dėl sumažinimo vieti
nių nebūtinų kelionių geležin
keliais arba bus’ais, kad kari
nis transportacijos darbas ga
lėtų būt atliktas sklandžiai.

Kalbėtojų tarpe buvo Leit. 
Gen. Brehon Somervell, Com
manding General Army Ser
vice Forces.

“Geležinkeliai yra .karo ke
liai,” sako Generolas Somer
vell. “Kariuomenė prašo ame
rikiečių kooperuoti svarbios 
transportacijos užlaikyme ir 
saugojime.

Rugpjūčio 1 d. “Boy Scouts” 
Pradeda Rinkimą Seno

Popierio
Pradedant rugpjūčio 1 d. 

Amerikos skautai audaro smar
kų rinkimų popierio vajų, 
kuris tęsis du mėnesiu, praneša 
War Production Board, Sal
vage skyrius.

Tam tikras užsitarnavimo 
paliudijimas, paruoštas War 
Production Board, su parašu 
Donald Nelson, viršininko 
WPB, bus įteiktas kiekvienam 
“troop” skautų arba “cubs,” 
kuris surinks vidutiniškai 1000 
svarų popierio nuo kiekvieno 
vaiko laike vajaus.

Taipgi tam tikrą pažymėji
mą WPB įteiks individualiai 
“Boy Scouts,” ir “Cubs” ku
riems pasiseks surinkti 1,000 
svarų popierio arba daugiau 
laike tų dviejų mėnesių. Pelnas 
nuo pardavimo paskirtas 
“troop” fondui vėlesniam pirki
mui ištekliaus stovyklai.

Moterys Dirba “Jėgos Darbus” 
Liejyklose

Moterys pagelbsti sutikti 
darbo kritiška klausima lie
jyklose ir kalvėse, raportavo 
Paul V. McNutt, War Man
power Commission viršininkas, 
kuris vėl prašė savanorių atsi
liepti darbui į šias suvaržytas 
pramones, kurių išdirbystė yra 
svarbus faktorius šaliai.

Nors liejyklos ir kalvės dar
bas yra skaitomas “vyrų pra
mone,” kuriam reikia didelės 
jėgos, gal daugiau, negu kito
se, sake WMC viršininkas, vis 
vien darbdaviai karo išdirbys- 
tės centruose kreipėsi į mote
ris ir jas naudoja pasekmingai 
“jėgos darbams.”

McNutt pareiškė pagarbą 
šalies moterims, kuomet pra
dėjo kampaniją dėl 20,000 vy
rų kalvės ir liejyklos darbui. 
WMC viršininkas nurodė, kad 
nors moterys gali atlikti di
delę dalį darbų, bet dar lieka 
20,000 darbų, kuriuos gali už
pildyti vien vyrai.

Savanoriai darbui liejyklose 
ir kalvėse gali nueiti į arčiau
sią Western Union įstaigą ir 
pasiųsti į Foundry and Forge 
Division of the War Man
power Commission sekančią 
telegramą (collect) : “1 would 
like a forge or foundry job.” 
Paduodamas irgi vardą, pa
vardę, antrašą ir telefono nu
merį.

Vietos United States Em
ployment Service tuojau pra
neš savanoriui apie pritinka
ma d arba. 
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Tolesnis Tęsimas Mokyklose 
Priešpiečių Programos

1944-45 mokyklos metais 
priešpiečių šalies programa 
tesis, tas buvo užtikrinta per 
kongreso $50,000,000 apropri- 
aciją, sako War Food Admi
nistration.

Per mokyklos 1943-44 me
tą daugiau negu 4,000,000 vai
kų 31,000 mokyklose visoje ša
lyje dalyvavo vietos Federal 
programoj. Sakė WFA oficia- 
lai, kad 1944-45 metų progra-

Grįčioje susitalpino mūsų; 
dalinio vadovybė. Verda 
darbas. Skamba telefonai. 
Radistas diktuoją įsaky
mus. Įtemptai dirba rašti
ninkai. Ką tik persikėlęs į 
šią kaimo grįčią štabas jau 
veikia kaip puikiai sutvar
kytas mechanizmas.

Atvykę iš priešakinių po
zicijų kovotojai rūpestingai i 
sutvarkė skeveldrų sukapo
tas milines ir švariausiai 
apsikirpę bei apsiskutę. 
Mūsų kariai net ir pačiose 
sunkiose fronto sąlygose 
stropiai palaiko tvarką ir 
aukštą sąmoningą karinę 
discipliną.

Gudriu šeimininko žvilg
sniu peržiūri nuo galvos iki 
kojų kiekvieną įėjusį kovo
toją vadinamas “tėveliu” 
papulkininkas Talkevičius. 
Susirinkus visiems kariams 
jis ima ilgą sąrašą pasižy
mėjusių kautynėse vadų ir 
kovotojų. Jis pakviečia prie 
save vieną po kito karius. 
Nuoširdžiai spausdamas 
ranką kiekvienam iš jų jis 
įteikia vyriausybės dovaną 
ir dėkoja už atsidavimą 
šventam tėvynės gynymo 
reikalui.

— Pabūklu viršininke,4- z

Rutkauskas, įteikiu jums 
vyriausybės dovaną, dėko
ju už gerą tarnybą ir lin
kiu taip toliau atkakliai ko
voti, triuškinti fašistus ir 
vykdyti draugo Stalino įsa
kymus.

— Tarnauju Tarybų Są
jungai, dėkoju už brangią 
dovaną ir pasižadu padary
ti viską, kad kuo sažinin- 4-7 4-

giau vykdyti mylimojo va
do įsakymą.

Vyr. seržantas Rutkaus
kas priima iš papulkininko 
rankų Raudonosios žvaigž
dės ordeną, pažvelgia savo 
vadui į akis taip ramiai ir 
įtikinančiai, kaip gali žiū
rėti tikras kovoje išbandy
tas draugas.

Rutkauskas Lietuvoje 
vertėsi ramiu siuvėjo daruu 
ir niekada, turbūt, nesva
jojo tapti artileristu. Kai 
tėvynė pašaukė jį prie gin
klo, jis pasirodė kaip pui
kus karys ir atsidavęs tary
binis patriotas.

Apdovanotųjų “Raudo- 
! nosios žvaigždės” ordenu 
tarpe — vienas geriausių 
mūsų pabūklų viršininkų 
Živatkauskas, kuris anks
čiau buvo apdovanotas me
daliu “Už narsumą.” Tai 
yra buvęs viešųjų darbų 
darbininkas. Fronte jis pa
sižymėjo kaip drąsus ir su
manus artileristas. Jo pa- 

ma bus išpildyta panašiai į 
pereitų metų.

Programa bus po priežiūra 
vietos mokyklos tarybos arba 
kitos mokyklos organizacijos; 
mokytoj ų-tėvų grupių, miesti
nių grupių ir kitų organizacijų 
neapmokamų. WFA atmokės 
bendradarbiams už pirktą 
maistą iki nustatytos maksi- 
mumos sulig rūšies priešpie
čių.

OWI.

tas anksčiau medaliumi “už 
kovos nuopelnus” ir ženklu 
“Pasižymėjęs artileristas.”

Tarpe apdovanotųjų Rau
donosios žvaigždės ordenu 
artilerijos dalies žvalgas 
Jonas Cvilikas. Smetonos 
laikais Cvilikas buvo grio
viakasys, prie Tarybų Val
džios jis gavo atsakomingą 
darbą Darbininku Valstie
čių milicijoj. Dabar jis 
fronte žvalgų skyriaus va
das. Daug pavojingų fašis
tų lizdų yra pastebėjusi bu
dri seržanto Cviliko akis ir 
kiekvieną kartą pagal jo 
nurodymą jie vis būdavo 
mūsų sviediniu sunaikinti.

Kartą į jo sekyklą ėmė 
šaudyti vokiečių pabūklas 
tiesioginiu taikymu. Tačiau 
nežinantis baimės žvalgas 
Cvilikas tiksliai nustatė 

! priešo pabūklo buvimo vie- 
! tą. Vos išleidęs keturis šū- 
I vius priešo pabūklas kartu 
• su tarnyba buvo taiklaus 
j mūsų sviedinio nutildytas.
■ Nesenai Cvilikas, atidžiai 
| sekdamas priešo pozicijas, 
i pirmas pastebėjo keliasde
šimt priešo tankų, perėju
sių į puolimą. Cvilikas tuč
tuojau perspėjo apie tai ar
tileristus. Priešo tankai bu
vo sunaikinti, nepasiekę 
mūsų priešakinių linijų.

“Raudonosios žvaigždės” 
ordeną dar gauna artileris
tas vyr. leitenantas Stasys 
Jurginis, žvalgas Brazdžiū
nas, ryšininkas Butkus, ra
distas Kunteris ir kiti, viso 
19 artilerijos dalies karių.

Medalių “Už narsumą” 
tarp dešimčių kitų karių 
gauna ryšininkas Skukaus- 
kas, buvęs Rokiškio darbi
ninkas, praėjusią vasarą 
apdovanotas “Tėvynės Ka
ro ” II laipsnio ordenu.

I Gauna jį baterijos vadas 
vyr. leitenantas Čeponis. 
Apdovanojamas medali um 
“Už narsumą” ir nežinan- 

! tis baimės virėjas Sutkevi- 
į čius.

Medalium “Už kovos nuo
pelnus” apdovanotųjų tarpe 

į figūruoja artileristas Pet-
■ rašiūnas, buvęs gelvoniškis 
kalvis, telefonistai Šeduikis,

i Venckus, Svainis, Grinbla- 
tas ir Šukys, pabūklų virši
ninkai Sasnauskas ir Kili- 
maitis, raštininkas Bar
kauskas, batsiuvis Mažie- 

' tis, ginklų meisteris, Ispa-
■ nijos karo dalyvis serž. 
'Juozas Povilionis ir dešim- 
! tys kitų.

Tarybų Sąjungos ordenus 
ir medalius gavo pavyzdin
giausi kovotojai ir karinin- 

i kai. Tai yra tie kariai, ku- 
I rie diena iš dienos-gerihda- 
| m i savo darbą ir gilindami 
; karinę specialybę kovoja 
taip, kaip iš mūsų reikalau
ja didysis pergalės organ i- 

' zatorius draugas Stalinas.
Apdovanotieji draugai, 

atsidėkodami vyriausybei, 
pasižada dar geriau dirbti 
ir kovoti taip kaip to reika- 

l Jauja laukianti mūsų su- 
i grįžimo pavergta lietuvių 
tauta, taip kaip reikalauja 
mūsų besiartinanti pergalė.

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

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

i

Vies Taipgi Balsuotume 
[r Už Eleanorą

Mūsų Pergales Darželio
Problemos

R

Paskilbusioji darbininkų 
veikėja ir vadovė, kolumni- 
stė ir prakalbininkė Eliza
beth Gurley Flynn pareiškė, 
kad ji balsuos už Roosevel- 
tą. Be kitų svarbių prieža
sčių, dėl kurių reikia bal
suoti už Rooseveltą, už jį 
balsuosianti dar dėl to, jog 
kartu su juomi dar pasiliks 
Baltajame Name Eleanor 
Roosevelt.

Ištikro, tai bene origina
le mintis, kuri rinkimų į- 
karštyje tankiai būna visai 
užmiršta. Retai kas ir bepa- 
galvoja, kad išrinkimu pre
zidento, nors neoficialiai, 
išrenkama ir jo žmona. Vei
kėjos Flynn išreikštos min
tys nepaprastai įdomios 
buvo man, tad pagalvojau, 
jog ir visoms šio skyriaus 
skaitytojoms būtų įdomu 
su tomis mintimis susipa
žinti. Man atrodė, jog ap- 
svarsčiusios Flynn iškeltus 
faktus mes nuspręstume 
balsuoti už Eleanorą taip
gi. Žingeidu išgirsti, ką jūs 
apie tai manote.

—Skyriaus Vedėja

Pasirenku Eleanorą, 
Ne Švilpiko bobulę

Tuomi norėjau pasakyti, 
— “Palikime ir toliau Ele
anorą Baltajame Name!” 
Bet tai ne visiškai atitiktų. 
Ji nėra tik , namų sargu, 
nuolankiai sėdinti vyro še
šėlyje, atsiduodanti vien tik 
šeimininkystei. Baltasis Na
mas turi labai atsakomingą 
buto vedėją, virėją ir šta
bą, kurie veda namų reika
lus švelniai ir nuodarbiai.
Jiems nereikia ponios pre
zidentienės juos bosauti ir 
galima daleisti, jog nepasi
tenkintų jos kišimusi į jų 
viešpatystę.

Eleanor nebando to dary
ti. Ji pilnai pasitiki jų ga
bumais. Prezidentas turi o- 
ficialį daktarą patikrinti jo 
dijetą ir sveikatą ir jis yra 
gerai prižiūrimas ar jinai 
būtų namie, ar lanko ligo
nines Pietų Pacifike. Ji 
nustatė naują madą skubin
dama į Baltąjį Namą ir iš 
jo.. Prezidento žmona, kurį 
ten sėdėtų ramiai, kai pe
liukė, nematoma ir negirdi
ma, kuii neturėtų aiškios

Today’s Pattern

Džiumperiuko ir bliuzės for
ma gaunama nuo 2 iki 10 dy
džio.

Užsakymą, pažymėjus nu
merį ir dydį, sykiu su 20 cen- 

siųskite: Mary Sincus, 427
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Elizabeth Gurley Flynn
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savo minties, atsisakytų 
nuo pakvietimų kalbėti, 
bėgtų nuo spaudos konfe
rencijų, būtų tik tyli, ma
žesnė pusė didžio žmogaus 
— tokia po Eleanoros atro
dytų tik mažutytė.

Pagelbsti Prezidentui
Mrs. Roosevelt yra dali

ninkė ir padėjėja moderniš
ku būdu — pavyzdis ypa
tingai senesnėms moterims. 
Ji yra protiniai budri, pla
čiai simpatinga, aukštai do
minanti. Žinoma, ne visuo
met ji padaro teisingas iš
vadas. Bet kas jas padaro? 
Jinai yra progresyvė: kal
ba už teises darbininku, c- 7 

moterų, negrų, liaudies. Jos 
šeima yra jau suaugusi. Ji 
neatsisėdo karšintis, sėdėti 
prie šilto pečiaus, laukti 
paduoti prezidentui jo šliu
res. Ji išeina į platų pasau
lį ir veikia neoficialiu tė- 
mytoju mūsų prezidentui.

Spėju, kad prezidentas 
mėgsta klausytis jos atpa
sakojimų apie jos keliones 
ir prietikius ir kad jinai 
parveža daug pirmarankių 
informacijų ir naujų įspū
džių, kurie jam nepaprastai 
pagelbsti. Esu tikra, kad ji
nai jam neįkyri. 0 kad jisai 
niekad nedraudžia jai jos 
veiksmų ir jis niekad nėra 
nuginčijęs nieko iš jos pa
reiškimų tomais liudija a- 
pie prez. Roosevelto platų 
mintijimą. Jis pripažįsta sa
vo žmonos teisę būti atski
ru žmogumi ir gyventi jos 
pačios gyvenimu. Neabejo
tina, kad jis sutinka bent su 
99 nuošimčiais jos nusista
tymo. Didžiuma iš mūs 
sutinkame..

Man patinka toks dvide
šimto amžiaus žmogus. Aš 
nepakęsčiau tokio menkai 
protaujančio prezidento, 
kurio žmona jo bijotų. Ar 
jūs ‘ galėtumėt pakęsti? Aš 
negaliu persistatyti prezi
dentą atsakant Moterų Bal
suotojų Lygai, kad jo žmo
na negali atvykti j jų arba
tėlę — kaip kad aš girdė
jau neseniai atsitikus Alba
ne j, New Yorke.

Kariškiai Ją Myli
Yra buvę daug pigių plet- 

kų ir purvinų įžeidinėjančių 
paskalų apie Mrs. Roosevelt 
iš fašistiškai protaujančių 
priešų, kurie negali matyti 
moteris laisvomis ir nepri
klausomomis. Bet išsiilgu- 
siems kariams tolimuose 
kraštuose, skausmų išvar
gintiems sužeistiems toji 
aukšta, paprasta Amerikos 
moteris, motina • kariškių 
sūnų, atneša džiaugsmo ir 
vilties. Kitoms motinoms ji

yra simboliu drąsos ir stip
rybės, pavyzdis savęs susi
valdymo ir darbštumo mū
sų krašto karo veiksmuose.

Perlų Uosto našlės buda- 
voja laivus. Motinos vaiki
nų Japonijos ar nacių ka
lėjimuose dirba Civilinių 
Apsigynimo budukėse ar 
Raudonojo Kryžiaus krau
jo davimo centruose. Vidur
amžės moterys lanko mo
kyklas, kad tapti pilietė
mis ir turėti teisę balsuoti. 
Farmerių žmonos valdo 
traktorius. Bobutės stoja į 
Moterų Armijos Korpusą. 
Motinų ir dukterų tymai 
lenktyniuoja karo įrankių 
sudėstymo linijose.

Pašvilpiamoji motina iš
ėjo iš mados. Mrs. Roose
velt yra moderniška moti
na.

Tad, greta milijono kitų 
gerų priežasčių, esančių bal
savimui už Rooseveltą, rin
kimų dieną aš patrauksiu 
rankenukę ir už Eleanorą 
taipgi. Ji yra mūsų nuola
tiniu atsikirtimu fašizmo 
žemai ideologijai apie mote
ris.

Karo Našlė Išėjo 
Karo Tarnybon

Brooklynietė Mrs. Mazie 
Lauer Gody prieš porą me
tų buvo ištekėjus už savo 
mylimo Dan. Bet-jos vyras, 
kaip ir kiti mūsų jauni vy
ras, išėjo atlikti karinę 
prievolę. Mazie pasilikus 
namie dėjo visas pastangas 
pagelbėti greičiau karą lai
mėti.

Neseniai Mazie gavo liū
dną, kožną mylinčią jauna
martę pritrenkiančią žinią, 
kad jos Dan tapo užmuštas 
kovose Normandijoj. Už ke
lių dienų jinai įstojo į Stu
denčių Slaugių Korpusą. Ji 
mano, kad tuomi ji galės 
padėti išsaugoti kurio nors 
kito jauno kariškio gyvas
tį. O jeigu nespės pasiruoš
ti frontui, tai išsimokinusi 
ji galės pagelbėti vetera
nams ir civiliniams jų 
skausmų dienomis.
Pereitą savaitę buvo jos su 

Dan vedybų antroji sukak
tis. Tą sukaktį ji paminėjo 
Raudonojo Kryžiaus kraujo 
priėmimo centre, atiduoda
ma puskvortę kraujo gelbė
jimui karių gyvasčių. Ši 
puskvortė buvo jos jau de
šimta nuo pradžios karo.

Gamins Daug Naujų 
Lovų

Lovų išdirbėjai esą jau su
siplanavę po karo per me
tus pagaminti $200,000,000 
vertės lovų. Aprokavimas 
padaryta ne krautuvės, bet 
fabrikinėmis kainomis.

Rytojaus lovos, daugiau
sia bus porinės lovelės 
(twin beds), sako fabrikan
tų planai. Daugelis jau tu- 
riinčių plačiasias dvigules 
lovas norės pakeisti porinė
mis. Taipgi daug jaunave
džių, kurie karo sąlygose 
pradėjo gyvenimą visai be 
savo kambarių ar juose į- 
rengimų, taipgi su bile ko- 

! kiais papuolusiais, norės į- 
sirengti namus pastoves
niam gyvenimui su patoge
sniais ir pastovesniais ra
kandais.

Amerikiečiai siunčia pagelbos Jugoslavijos žmonėms. 
Čia trys darbininkes, nares International Ladies Gar - 
ment Workers Unijos, Local 64, siuva Jugoslavijos vai-, 
kams drapanas.

Šiandien, 2-rą dieną rug
pjūčio, oras šaltas ir vėjuo
tas. Su kailiniais kaip tik 
gerai vaikščioti.

Tarp Lietuvių
Marytė Baltulioniutė ap

sivedė su Frank Straus. A- 
budu visada dalyvauja mū
sų judėjime ir prisideda su 
aukomis ir darbu, kiek iš
gali. Frankis Straus dirba 
amunicijos dirbtuvėje, o 
Marytė dirba savo gražini
mo dirbtuvėlėje.

Tilda Valiuliūtė turėjo o- 
peraciją pora mėnesių at
gal, bet dar vis nesijaučia 
gerai. Tilda yra viena iš 
veikliausių San Francisco 
mieste, kuomet ji jaučiasi 
gerai.

Paukštienė nusipirko sa
vo namuką, kaip didžiuma 
lietuvių šiame mieste, kad 
turi savo namukus. Bet ne
žinia, kas jai atsitiko, kad 
nustojo lankiusi mūsų pa
rengimus. Visi jos jau pasi
genda.

Elzbieta Vilkaitė sykį į 
savaitę lanko prakalbų mo
kyklą, kurioje mokina saky
ti prakalbą ne ilgiau, kai 3 
minutes. Jau išdavusi egza
miną ilgiausia prakalba lei
stina 15 minučių. O 30 mi
nučių gali kalbėti tik tas, 
kuris jau yra pripažintas 
pirmos klasės kalbėtoju.

Šilkaitienė, Koblinas ir 
Kazlauskas lanko šokių mo
kyklą. Nors jie jau yra ke
lių kryžiukų amžiaus, bet 
ant šokimo ir veikimo tai ir 
jauni jų negali “subytyti.”

Mūsų Miesto Prašmat
nybės

San Francisco mieste vi
sos karčiamos nuo mažiau
sios lig augščiausios užsida
rą 12 vai. nakties. Kariš
kiai dėl to peikia šį miestą. 
Dvyliktą jie dar nenori 
grįžti atgal į laivą arba į 
savo kambarį viešbutin. O 
daugiau nėra kur dėtis.

Kai kurios aukštesnės 
klasės karčiamos arba kliu- 
bai ‘ neleidžia vieną moterį 
sėdėti prie baro. Ji turi at
eiti su vaikinu arba su kita 
mregina. Aukštesnių valdi
ninkų kliubuose vienų mo
terų visai neleidžia. Leidžia 
tik atėjusias su vyru. Gal 
dėl to, kad yra daug pane
lių, kurios jieško pusėtinai 
nusigėrusių vyrelių, ypatin
gai tokių, kurie grįžta iš 
karo lauko. Mat, pasiekę 
šią šalį tūli iš linksmumo 

pusėtinai ūžia. Nekurie kal
ba taip: už poros savaičių 
aš vėl turiu grįžti į karo 
lauką. Gal gyvas negrįšiu. 
Kam man tie pinigai, ge
riau čia juos praleisiu.

Tai tiek bus šiuom sykiu.
Uloniūte.

Mūs Kojos Prašo 
Užuojautos

Karštame, drėgname rug
pjūčio ore visų kojos nori 
būti šiek tiek užjaučiamos. 
Gi turinčiųjų kojų grybą 
(athletes foot) maldaute 
maldauja pasigailėjimo. 
Grybas, mat, pasilieka gry
bu. Ar tai jis bus valgoma
sis, ar musmirė, ar kad ir 
įkyrus kojos parazitas — 
pradeda augti tik dirvai ga
na įšilus ir sudrėkus.

Kojoms simpatija tokia: 
kasdien nuplauti ir mainyti 
kojines. O keno kojos dvi
gubai tarnauja, per visą 
dieną jį nešioja, tam ne
kenktų greta sandvičiaus 
turėti ir ekstra porą koji
nių permainyti per pietus.

Dulkinimas su boric acid 
pagelbsti išlaikyti kojas 
sausomis ir švelnina įdegi
mą. Turėkit po ranka ir po 
kožno nusiplovimd ištrinkit 
tarpupirštes, padus ir visas 
blauzdas. Turintiems gry
bą palengvins, o neturintie
ji grybo visai užmirškite 
turį kojas.

Ir Vėl Turėsime Figūrai 
Gražinti Priemonių

Norinčioms turėti mad- 
nią ir apribotą figūrą be 
pasniko, Gurno Direkto
riaus raštinė atėjo talkon. 
Esą atleista gorsetų gamy
bai daug neoprene, tęslių 
medžiagų gamybai reikalin
go chemikalo. Naujieji gor
se tai jau būsią krautuvėse 
su pirma rugsėjo.

Keistas Gamtos Elgesys
Neseniai Plainfield, N. J., 

ligoninėj gimė kūdikis, ku
ris, kaip daktarai sakė, 
esąs “visiškai sveikai, pro
tingas” ir stiprus berniu
kas. Laike gimimo svėrė 
pusdevinto svaro. Bet... po 
visiškai sveikais, normališ- 
kais blakstienais visai ne
buvo akių, trūko viso skri
tuliuko.

Daktarai sako, kad tokio 
nuotikio nėra buvę visoj 
žinomoj medikališkoj istori
joj ir kol kas dar nežino 
būdo įdėti akis operacijos 
keliu.

bar beveik yra išėję iš ma
dos kaimynų barniai, kurie 
kartais prieidavo net prie 
šio to pasirodymo per tvorą 
vieni kitiems.

Dėkingi Augalai
Yra augalų lepūnėlių, su 

kuriais ir geriausiame dar
že, prie geriausios priežiū
ros kartais nepavyksta. Ir 
yra tokių, kurių sėklą kar
tą paleidęs ant žemės be
veik gali užmiršti apie juos, 

!o jie tau vistiek auga, bu
joja, žydi.

Iš vaisinių bene stipriau
siais bus tomatės, arbūzai.

Tarp gėlinių augalų dar
že tokiais yra petunijos ir 
žinijos. Pirmosios auga bile 
kokioje žemėje, kad tik 
gaus gana saulės. Per va
sarą vienas daigas duoda 
šimtus, o gal ir tūkstančius 
žiedelių, rausvu - lelijavu 
gaisru šviečia nuo ankstybo 
pavasario iki gruodo. Žini
jos reikalauja biskį pures
nės derlesnės žemės už pe- 
tunijas. Bet apsieina, kad 
ir su mažiau saulės. Beveik 
kožnoj žemėj auga gvaizdi
kai.

Iš stuboje auginamų tur 
būt joks augalas nepralenks 
jeronimo (geranium). Kad 
ir kažkaip užvargęs per 
žiemą, pavasarį persodinai 
jį kieme ar su visu vazonu 
pastatei saulėj, bematant jis 
apsipils žiedais, puošniomis 
didelėmis kekėmis smulkių 
žiedelių, išsilaikančių po ke
lias savaites. Pas mane vie
nas toks sėdi ant gaisrinių 
laiptų. Rodos, vėjai jį nu
daužo, prikankina. Malio- 
rius nulaužė kelias didžiau
sias šakas, bet visgi liku
sios apsidengė vienu kartu 
su 14 kekių žiedų ir apie 
kita tiek matosi formuojan
tis. O kur dar ruduo. Jie 
žydi iki šalnos. Jeigu įnešus 
stubon duosi pakankamai 
saulėtą vietą, žydėjimo lai
kotarpis tęsis gerokai į vi
duržiemį.

Padauginimas Kelmų
Jeronimai, begonijos ir 

daugelis kitų vazoninių žo
lynų galima prisiauklėti iš 
šakelių ar stiebelių.

Atplėšta, įsmeigta smėlė- 
ton, drėgnon žemėn, po sti
klu pavožta šakelė išleidžia 
šaknis 2-4 savaičių laikotar- 

I piu.
Drėgnan smėlin įkastas 

stiebas sutvers tiek naujų 
atžalų, kiek jame bus rante
lių, susidariusių nulaužtų 
šakelių - atžalų vietose. Iš
skirstyti daigai susodinama 
į mažus vazonėlius. Jeigu 

i jie bus patenkinti savo gy- 
i venimu, gaus pakankamai 
saulės, už trejetos mėnesių 
jau kraus žiedus.

Taip prisiauginama nau
jų daigų anksti pavasarį 
patakėms ir lysių kraštams 
apsodinti.

Sodo-Daržo Krūmokšniai
Daugelis daržo-sodo krū

mokšnių padauginama tuo 
būdu:

Prilenkia šakelę - atžalą 
prie žemės ir rantelį-akutę 
turinčią vietą prismeigia 
dvišakiu, palaiko drėgną. 
Už kiek laiko šakelė išlei
džia šaknis ir atžalas. Ta
da daigas atkerpama nuo 
gimdytojo krūmokšnio ir 
persodinama pageidauja- 
mon vieton. G. M.

Norint išlaikyti daržovių! 
ar gėlių daržą gražiu ir 
naudingu iki galo, niekad 
nepasibaigia juomi rūpes
tis. Vieni parazitai baigia
si, kiti prasideda. O visiems 
iš eilės atlikus savo, kai ku
rių iš ankstybųjų antroji ir 
trečioji gentkartė priviso ir 
pradėjo veikti.

Reikia įsitėmyti — leng
viau yra apsaugoti daržą 
nuo privisimo parazitų, ne
gu išnaikinti jau privisus. 
Kas pora savaičių purkšti- 
mas ar dulkinimas daržo 
pastos kelią parazitams pri- 
visti, sunaikins juos dar pe
ruose, nespėjus padaryti 
daug žalos.

Apsaugai nuo lapų ėdi
kų reikia purkšti arsenate 
of lead skiediniu.

Nuo siurblių, kuriais yra 
didesnės ir mažesnės viso
kių spalvų utėlytės (ap
hids), purkšti rotenone 
skiediniu. Su juomi turite' 
pataikyti apipurkšti visas i 
vietas, kurios apkrėstos, ka
dangi šie vaistai žudo para
zitus tik iš lauko.

Visų vaistų skiedinio pro
porcija būna paduodama 
ant buteliuko ar pakelio.

Kaip Pažinti Daržo 
Parazitus?

Pamatę skylėtus lapus 
jau žinome, kad yra kokių 
nors lapų ėdikų — gal kir
mėlių, šliūžiukų, o gal ir 
skrendančių jų vabalų (bee- 
ttles). Skrendančiuosius va
balus sunku nunuodyti 
juos reikia gaudyti, išmuš
ti.

Pradėję raukšlėtis, vysti 
lapai rodo, kad ant augalo 
jau yra utėlių. Kartais jos 
bus vos įžiūrimos, sunku 
atskirti nuo dulkių ir suo
džių. Kartais jos susiburia 
tik viršūnėlėje, kitos pala- 
pėse, o dar kitos viršum la
pų arba net ant stiebelio.; 
Bet jūs galite būti tikri, 
kad jeigu augalą paliksite; 
be pagelbos, jisai nusus ir 
ne už ilgo jo nebeturėsite.

Kur labai mažai tų utė- 
liukių, jų naikinimo darbą 
kartais atlieka rausvi-rusvi 
apvali vabalėliai su taškuo
tu kiauteliu, Lietuvoj va
dinti putpelėmis, Dievo 
karvutėmis ir dar kitaip, 
Amerikoje vadinami “lady 
bugs.” Jie minta ne auga
lais, o išimtinai tik augalų 
parazitais.

Kur daržas priterštas 
šiukšlėmis, primėtyta nuo 
kačių ir šunų atlikusiais 
gabalais maisto ir pačių gy
vuliukų išmatomis, kur 
spiečiasi musių, ten visuo
met bus keleriopai daugiau 
darbo išsaugoti daržą svei
ku. Musės taipgi išnešioja 
kai kurių parazitų ir ligų 
perus.

Augalai turi ir ligų, bet 
jas sunkiau pažinti tik pa
gal išsiskaitymą laikrašty
je. O ligos nepažinus gydy
mas neapsimoka.

Moderniški Daržininkai
Kadangi vieno daržo svei

kata daug priklauso nuo už
laikymo kaimynų daržų, 
tad moderniški daržininkai 
jieško ir bendro išrišimo 
problemų. Jie susišaukia 
susirinkimus. Išsirenka ko
misijas, kurios surengia pa
skaitėles - pamokas ir taip 
gerina visą susiediją. Da
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KAIP URUGVAJAUS LIETUVIAI TEIKIA 
PAGALBĄ LIETUVAI

Mūsų kolonijoje aktingai 
veikiančiu Centro, San Martin 
.ir Cerros paramos komitetų su
ruoštas popietis, balandžio 2 
d., ULKM Kliube, susilaukė 
gražiausių pasekmių, tiek me
džiaginiai tiek ir morališkai.

Kliubo patalpos, pasirodė, 
per mažos sutalpinti tiek gry
nai lietuviškos publikos.

Vienas iš Kliubo kambarių 
buvo skirtas parodai daiktų, 
kuriuos per trumpų laika su
aukojo lietuviai patriotai, čia 
buvo išstatyti moterų mezgi
niai, siuviniai’; įgytos unilor- 
mos raudonarmiečiams ir kiti 
komitetui darbai bei pravestų 
vajų skaitlinės. Paroda labai 
gražiai dabino visų demokrati
nių valstybių vėliavos, sąjungi
ninkų anti-hitlerinės koalicijos 
vadų dideli paveikslai ir lietu
viški agitaciniai šūkiai, ku-

Teatro mėgėjai. Tapo sušokti 
keli vikrio judėjimo šokiai ir 
vienas numeris, turintis pana
šumo į plastikos šokį, sėkmin
gai vadovaujant jaunuolei 
Stefanijai Trinskytei.

Tarp lietuviškų numerių ta
po įterpta ir “krioziško” me
no pora .dalykėlių — dainų, 
kurias padainavo, gitaroms 
skambant, CX42 Radio Acrai- 
lam artistams “Conjunto Los 
Orientales.” šiuos urugvajie
čius pakvietė į Kliubą Budrei- 
kos orkestro dalyvis Aguedb 
Labrarore Robatto.

Gražiai lietuviškai padekla
mavo šios mergytės: nuo Cer
ros Liaudies Teatro, Marytė 
Eglinskaitė, eilėraštį “Tėvynės 
Meilė;” Albinutė Milasytė, eil. 
“žeme Dega;” nuo Centro L. 
Teatro, Janina Skripkiūnaitė, 
eilėraštį “Manoji Lietuva” ir

riuos meniškai pagamino jau
nuolė Jule Gindrėnaitė.

Parodoje taipgi buvo išsta
tytas ir albumas, į kurį padėjo 
savo parašus su auka, nemažas

Stefanija Trinskytė — “Jau 
pergalė arti!”

Jaunųjų mergyčių šokiams, 
su savo orkestru akompanavo 
N. Budreika.

skaičius tautiečių.
Įžangos Kalbos

Šį iškilminga susirinkimą 
atidarė Komiteto narė, draugė 
Ona Maslinauskienė, padėko
dama publikai už tokį karštą 
prijautimą paramos darbuotei, 
už gausias aukas mūsų bro
liams, ir kvietė dar labiau pa- 
aktyvinti šį patriotinį veikimą, 
kad kuo daugiau padėjus gar
bingajai Raudonajai Armijai 
kaip galint greičiau sunaikin
ti vokiečius naci-fašistus.

Po Maslinauskienės, žodį 
paėmė atstovė nuo Accion Fe- 
menina Por la Victoria, moky
toja Maria Cristina Zerpa de 
Sosa, pasakydama turiningą, 
kupiną dvasinio pasiryžimo ir 
pergalės vilčių kalbą; baigė 
savo oratoriją ugningu atsi
šaukimu į lietuves moteris dvi
gubinti šį retagvardijos veiki
mą, kad su tuo, ir kartu su vi
sa demokratine žmonija, at- 
steigus pasaulyje ramybę, tai
ką ir gerbūvį.

Iš eilės, drgė. Marija Janu- 
lionienė davė atskaitą iš nu
dirbtų darbi] laike šešių mė
nesių. Pasirodė, kad lietuviai 
yra ne paskutinėj vietoj para
mos judėjime, lyginant su ki
tomis kolonijomis.

Vyrų komiteto vardu kalbė
jo drg. Stasys Rasikas, apibu
dindamas paramos veikimo1 
stovį ir jo perspektyvas. Kvie-į 
te visus antifašistus nepraleis
ti progos nepasirašius į albu-j 
mą, kuris bus išsiųstas kaipo' 
dovana nuo Urugvajaus lietu
vių Raudonosios Armijos lie
tuvių divizijai.

Vykusi Scenos Programa
Kaip buvo skelbta iš anksto, 

visus meno numerius atliko L.

Po to, scenoje buvo išpildy
tas drg. Albino Ragausko pa
rašytas kupletas “Vakar ir 
šiandien,” kurį atliko Vasylius 
Grebenkovas ir Jonas Kibirkš
tis. Reikia pastebėti, jog šį ku
pletą turėjo atlikti pats auto
rius, bet pastarajam sunkiai 
susirgus, jo vietą paskutinėse 
dienose privalėjo užimti drg. 
J. Kibirkštis, kuris irgi pui
kiai šią rolę atliko.

Paskutinis ^numeris nepa
prastai prijuokino publiką, — 
tai buvo cirko klauniški* špo
sai, kuriuos parodė gabus ar
tistas, komcdi jautas, svečias 
Jonas Vašinauskas, su Jonu 
Kibirkščių ir Vasyliu Greben- 
kovu. Publika svaigo nuo juo
ko ir palydėjo smarkiais plo
jimais.

Parengimo Darbštuoliai
Komitetų nariai, tiek mote

rys, tiek vyrai, dirbo sušilę, 
aptarnaudami tokią skaitlingą 
publiką. . .

Trumpa Išvada
šis, taip pavyzdingai praė

jęs, Komitetų popietis, tiek su
traukęs publikos, tokias dide
les materiales pasekmes aptu
rėjęs, — rodo, jog mūsų kolo
nijoje antifašistinis pulsas pla
ka vis smarkiau ir lietuvių 
konkretus prisidėjimas prie 
kovos už tėvynės laisvę pasi
reiškia kas kartą vis stipriau. 
To pasėkoje, reikia išvystyti, 
padvigubinti, patrigubinti šių 
komitetų veiklą, kad kuo dau
giau parėmus brolius raudon
armiečius, triumfališkai žy
giuojančius link mylimos tėvy
nės sienų.

K-nas.

Auka $10 Vertes
Laike Komitetų parodos drg.

Pranas Jusius atnešė porą 
naujutėlių aulinių batų, $10 
vertės ir paaukojo juos lietu
viui raudonarmiečiui, kovojan
čiam Sovietų Sąjungos fronte 
už Lietuvos laisvę. Taip prisi
deda tikrieji lietuviai, kurie 
trokšta matyti savo tėvynę iš
vaduotą iš po vokiškųjų oku
pantų!

Padėka Lietuvaitėms
Komitetas dėkoja ir stato už 

pavyzdį, mūsų jaunuoles: Julę 
Gindrėnaitę, Stefaniją Trins- 
kytę ir Anelę Matulevičiūtę, 
kurios savanoriškai daug kuo 
padėjo suruošti parodą ir pra
vesti popiečio eigą. Komitetas 
laukia ir ateityje matyti šias 
ir kitas jaunuoles garbingame 
paramos darbe.

Rengiama Didelė Paroda
Jau einama prie šeštojo siun

tinio užbaigos. Tai bus visos 
Urugvajaus liaudies konkretus 
prisidėjimas prie demokratijos 
karo laimėjimo. Pirm šių aukų 
išsiuntimo, bus suruošta vieša 
paroda. Toje parodoje žymią 
vietą užims ir lietuvių komite
tai. Visų tautiečių pareiga su
krusti ir padėti komitetams 
prirengti savo “standą,” kur 
kas gražesnį ir didesnį negu 
pereitų metų parodoje. Mes, 
lietuviai, privalome parodyti 
savo didį pritarimą laisvės ko
votojams, užpildydami savo 
“stando” lentynas mezginiais, 
siuviniais, uniformomis, tvars
čiais ir kt., kurie bus išvežti į 
Sovietų Sąjungą.

Paaukojo Maisto
Drg. Urtė Adomaitienė į ba

landžio 2 d. parengimą atne
šė skaniai pagaminto maisto ir 
jį paaukojo Komiteto tikslams. 
Maistas tapo publikai išpar
duotas ir paliko gražaus pel
no.

Pradėsime Talpinti
Su sekančiu DARBO nume

riu pradėsime talpinti sąrašą 
pasirašiusiųjų į albumą. Pra
nešame, jog albumas skaitysis 
užpildytas iki gegužės 25 d. 
parodos ir vėliau bus išsiųstas 
kartu su šeštuoju siuntiniu.
Padėka dėl “Diario Popular”

Sąryšyj su mūsų paroda, 
pažangiosios liaudies kovinga
sis dienraštis “Diario Popular” 
labai tiksliai ir nuoširdžiai pri
sidėjo prie parodos ir popiečio 
supažindinimo su visa Urugva
jaus liaudimi, tuo didžiai pa
garsindamas lietuvių vardą. 
Be to, bal. 4 ir 5 dd. to dien
raščio skiltyse tilpo ilgoki ra- 
portažai iš liet, komitetų dar
buotės, pasėkoje padaryto “D. 
P.” redaktoriaus “interviu” su 
Vasyliu Grebenkovu, Marija 
Janulioniene ir Jule Gindrė- 
niene. Komitetas už visa tai 
atsidėkodamas paaukojo $5 to 
dienraščio fondam

Montello, Mass.
Jiems Neįapeina Lietuviai
Vietiniai katalikų ir tauti

ninkų vadukai, priešakyje su- 
K., pradėjo per vietos anglų 
spaudą garsintis, kad ir jie dir
ba labdarybės darbą, kad jie 
darbuojasi pagalbai Lietuvos 
žmonių, remia juos ir aukoja 
į Nacionalį Karo Fondą.

Bet iki šiol jie neparėmė nei 
vieno anti-hitl oriško lietuvio, 
bet rėmė hitlerininkus, štai bu- 
letinas “Baltic Review” paduo
da iš valstybės žinių, faktą, 
kad tie elementai apsilenkė su 
anti-hitleriškais lietuviais, kad 
jie per savo fondą, nuo 1939 
metų, rugsėjo 6 d. iki kovo, 
1942 metų, pasiuntė ne anti- 
hitlerininkams pagalbos, bet 
$867.93 tiesiai į Berlyną, tai 
yra, hitlerininkus už tiek' pi
nigų parėmė.

Tai matote, kur nuėjo Ame
rikos lietuvių aukoti pinigai, 
kurio aukavo į tų ponų fon
dą! O kur dar tūkstančiai do
lerių, kuriuos ž m one Ii ai sudė
jo, manydami, kad remia ge
ra d arba? V C-

Drg. K. Mieningienė, Lais
vės skaitytoja manęs klausą: 
“Ar renkame drapanas dėl So
vietų Sąjungos ir tame skaičiu
je Lietuvos žmonių pagalbos?”

Atsakiau, kad “taip.” Ji su
teikė diktoką pundelį drabu
žių ir dar davė $2 aukų pa
siuntimui tų reikmenų. Ji yra 
atvažiavus į Ameriką po Pir
mo Pasaulinio Karo, tai gerai 
atsimena tuos vargus ir kan
čias, kiek tada Lietuvos žmo
nės prikentėjo nuo vokiečių, 
tai ir remia su u k vata.

A. Kangiscrienė, iš Ran
dolph, yra sena dienraščio 
Laisvės skaitytoja ir rėmėja 
darbininkiško judėjimo. Rug
pjūčio 7 d. ji atėjo į Liet. Li
teratūros Draugijos 6 kuopos 
susirinkimą ir priėjus prie Jur
gio Šimaičio, sako:

— Aš tau duosiu pinigų.
—Už ką? — klausė Šimai

tis.

—štai $10: lietuvių našlai
čių pagalbai $5 ir $5 pagalbai 
dienraščio Laisvės.

Mes visi turėtume imti pa
vyzdį iš šios draugės, teikti pa
galbą mūsų spaudai ir Lietu
vos žmonėms.

A. Mineikaitė buvo ligoni
nėj, jai padaryta operacija. 
Dabar jau yra namie ir po va
liai taisosi. Minėta draugė nuo 
pat jaunų dienų daug dirbo 
meno srityje ir be atlyginimo. 
Ji vis pasitarnaudavo, tai kon
certuose, tai vaidinimuose, tai 
su muzika, tai su dainomis. 
Tuo pat kartu eina Biručių 
Draugystėj protokolu raštinin
kės pareigas. Linkimo greitai 
pasveikti.

Alice 'Zienko - Norvaišytė, 
kuri gyveno 29 Monroe St. Pa
baigoje pereito mėnesio, su sa
vo drauge, išvažiavo į Ply
mouth, Mass., Fawn Pond pa
plaukioti. Kažin kaip valtis 
apsivertė, jos drauge išplaukė, 
o ji nuskendo. Jos kūną sura
do tik ant rytojaus. Paliko nu
liūdime motiną, brolį ir dau
giau giminių. Gaila!

Žolynas.

Shenandoah, Pa.
Rugpjūčio 6 d. komunistų 

kliubas turėjo pikniką. Pikni
kas buvo labai geras, žmonių 
buvo daug, kalbėjo Moth ei’ 
Bloor-, Penn, valstijos komunis
tė senelė veikėja. Ji aiškino 
pareigas karo laimėjimui ir 
kodėl reikia išrinkti Roosevcl- 
tą ir jam pritariančius žmo
nes.

Laisves skaitytojo A. Audic
ko sūnus parvažiavo namo; 
jis dalyvavo mūšyje už Casino, 
Italijoj. Sužeistas į koją. Jis 
nebus siunčiamas daugiau į už
jūrį, bus čionai kempėse.

Taipgi kito Laisvės skaity
tojo A. Vinklerio sūnus parva
žiavo iš anos pusės marių, ga
vo vakacijas 21. dienai. Paskui 
vėl grįš į karines pareigas.

J. P.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
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.
Blokas nuo Hewes St. elcveiterio stoties. Tel. EVcrgreen 4-9508

Cleveland, Ohio
Draugiškas Parengimelis

Workerio Naudai

itadicnio vakare, rugpjūčio 26 
d., Broun Leaf Cafe Svetainėj, 
987 E. 79th St.

Darbo Žmogus.

REMKITE DIENRAŠTĮ

LAISVĘ
Skaitlingai dalyvaukite Laisvės naudai 

įvykstančiuose piknikuose

LAISVĖS NAUDAI PIKNIKAI
Įvyks Sekančiose Vietose:

PHILADELPHIA, PA.
Piknikas Įvyks Prieš Labor Day

Rugsėjo-September 3
DEER PARK, N. J.

WORCESTER, MASS.
Piknikas su Dovanomis Įvyks 

Rugsėjo-September 10 dieną 
OLYMPIA PARKE SHREWSBURY, MASS.

Tvarsčių Vajus
Nuo lietuvių kolonijos komi

tetai^ pažadėjo įteikti į Accion 
Antinazi 3,000 tvarsčių iki pa
rodos. Tuo tikslu moterys ak
tyvistės atsišaukia į visas tau
tietes ateiti talkon ir vakarais 
siūti tvarsčius.

Didi Padėka
Lietuvių Paramos Komitetas 

reiškia viešą padėką drg. Na
poleonui Budreikai ir jo orkes
tro nariams, už paaukotus 13 
pozų per balandžio 2 d. popie
ti, v

Drg. N. Budreika šiam po
piečiui padidino savo orkestrą 
iki 11 muzikų ir labai paten
kino publiką. Visi orkestrus 
komponentai nutarė susiderė
tą atlyginimą paaukoti Komi
teto iždui, del Lietuvos rau
donarmiečių.

Orkestros dalyviai: N. Bud
reika, Aguedo Labratore Ro
batto, Pablo Chirino, Maximo 
Gorki Robatto, Alberto Alanis, 
Walter de los Santos, Felipe 
Dumarc, Prometeo Robatto, 
Jose Ponsa, Alberto Medina ir 
German Mora.

Komitetas, reikšdamas di
džią padėką N. Budreikai ir 
jo orkestrai, stato juos už an
tifašistinį pavyzdį kovoje prieš 
hitlerininkus.

(Iš “Darbas”)

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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MATTHEW P. RALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

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

Daily Workeris yra vienin
telis Amerikos darbo žmonių 
ir pažangiosios darbo inteli
gentijos anglų kalba dienraš
tis, kuris nuolatos, nesvyruo
damas gina demokratiją, iš
keldamas aikštėn visus fašis- 
tuojančių elementų pasikėsini
mus suvaržyti laisvę. Daily 
Workeris veda kovą prieš vi
su darbo žmonių išnaudotojus 
ir už visų žmonių gerovę. Bet 
Daily Workeriui, esančiam 
griežtam priešui visokio žmo
nių išnaudojimo, stambesni 
biznieriai neduoda jam savo 
pagarsinimų, o laikraštis, ne
gaudamas pagarsinimų, negali 
pats per save išsilaikyti, jam 
reikia pagelbos iš tų žmonių, 
kuriems jis tarnauja, t.y., iš 
d e m o k r atiniai nusistačiusių 
žmonių.

Todėl, LLD 22-ra kuopa 
rengia šokių vakarą Daily 
Workerio paramai. Bus gera 
muzika šokiams, bus dovanos 
ir gardžių užkandžių, viso ko, 
kas patenkins atsilankiusius. 
Dėl to, atsilankykime visi skai
tlingai, kad praleisti vakarą 
linksmai ir paremti tą vienin
telį anglų kalba darbo žmonių 
dienraštį.

Tas parengi mėlis įvyks šeš-

LIETUVIŠKAS ;

TRAKTYRIUS!
(VALGYKLA IR ALINft) I

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės |
Kasdien Turime »

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ į

Juozas Zeidat |
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn -

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).

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

\sudarau 
'rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

I dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

J. GARŠVA
Graborius-Undertuker 

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: EVergrcen 8-9770

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS. 
—• Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS |2.

DR. ZINS
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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE 

tL cįbs
459 GRAND ST. " BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698
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Sparčiai Atgyja Gyveni
mas Išlaisvintose 
Lietuvos Srityse
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kai tik bus parūpinta jam 
elektros jėga.

Bravoran sugrįžo dirbti 
160 darbininkų. 800 žmonių 
tvarko statybos darbus.

Vokiečiai išplėšė įrengi
mus iš daugelio Vilniaus 
fabriku ir dirbtuvių. Darbi
ninkai kiek įmanydami 
stengiasi surasti ir sugrą
žinti jų mašinas ir įrankius. 
Viktorijos čeverykų fabriko 
darbininkai tuo būdu atra
do įvairiose miesto dalyse 
80 procentų šio fabriko į- 
rengimų, surinko juos ir 
paleido juos darban rekor
diniai greitu laiku.

Derliaus Valymas
Tarybų Lietuvos editoria- 

las atsišaukė į valstiečius 
kuo geriausiai suvalyti lau
kų derlių, ir darbas eina 
visu įsisiūbavimu. Sodžiaus 
inteligentija taip pat dirba 
derliui suimti. Taigi vokie
čiai okupantai jau nepasi
naudos šiemetiniu derlium.

Pirmasis Koncertas
Į pirmąjį koncertą po 

Vilniaus atvadavimo susi
rinko 5,000 žmonių, liepos 
30, sekmadienį. Koncertas 
įvyko Bernardinų Sode. Jo 
programą pradėjo miesto 
Simfonijos Orkestras. Jis 
grojo kompozitoriaus Feile- 
vičiaus kūrinius, paremtus 
liaudies dainomis. Solo dai
navo Mackevičienė. Kelis 
programos punktus atliko 
Raudonosios Armijos fron
to linksmintojų brigada. 
Koncertas tęsėsi 3 valandas 
ir labai pavyko.

Vilniuje sudaryta kelios 
dainininkų ir baleto šokikų- 
ių grupės. Jie važiuos dai
nuoti, šokti ir vaidinti į a- 
pylinkės miestelius ir so
džius.

Literatinis Laikraščio 
Priedas

Laikraštis Tarybų Lietu
va leidžia ir literatinį prie
dą. Jame rašo Kostas Kor
sakas, Salomėja Neris, Liu
das Gira, Antanas Venclo
va, Jonas Marcinkevičius, 
Petras Cvirka ir kiti.

Lietuvių Komisija Tyri
nėti Vokiečių Žiaurumams 
atsišaukė į piliečius, kad 
praneštų apie nacių žudy
nes ir kitus krimipalius jų 
darbus.

Prieš Darbininkų Valią 
Paskelbtas Streikas

Groton, Conn. — Nors 6,- 
334 darbininkai prieš 1,289 
nubalsavo nestreikuot prieš 
čionaitines submarinų sta
tyklas, bet “nepriklausomo
ji” jų unija vis tiek pa
skelbė streiką. Tačiau di
džioji darbininkų dauguma 
tebedirba.

Sunki Pavardė Kartais 
Naudinga

Shrewsbury, Mass.—Vai-Į 
stijinis policininkas sustab- i 
dė pergreit važiuojantį i 
graiką automobilistą ir pa
klausė jo vardo. Graikas at- I 
sakė: “Demetrius Papodi- 
omkontopolous.” Policinin
kas niekaip negalėjo nura
šyti to vardo; todėl tik davė 
graikui pamokslėlį ir palei- į 
do.

Gen. O. N. Bradley pa
skirtas komandierium visų 
Amerikos jėgų Francijoje.

Washington. — Europos 
fronte žuvo lakūnas Įeit. J. 
P. Kennedy, sūnus buvusio 
Amerikos ambasadoriaus 
Anglijai.

Raseinių Srityje Siaučia 
Žiaurūs Mūšiai

Washington. — Amerikos 
Federalių Susisiekimų Ko
misija paskelbė Maskvos ra
dijo žinią apie įveržtus mū
šius Raseinių srityje, 52 
mylios nuo Rytų Prūsijos:

Didelis skaičius vokiečių 
tankų ir pėstininkų karto
tinai puolė sovietines pozi
cijas. Raudonarmiečiai ug
nim iš kanuolių ir mino
svaidžių išdaužė atakuojan
čius vokiečius ir numušė 
juos atgal iki pirmesnės na
cių linijos. Tomis atakomis 
naciai nieko nelaimėjo. Bet 
mūšiai Raseinių srityje vis 
dar tęsiasi.

Generolas Patton 
Paaukštintas

Trečiąją Amerikos armi
ją šiaurinėje Franci jo j ko
manduoja gen. George S. 
Patton, pasižymėjęs tankų 
kovos vadas.

Jungt. Valstijų senato 
komisija kariniais reikalais 
patarė suteikt Pattonui ge
nerolo majoro laipsnį.

SUMUŠTOS NACIU ATAKOS 
LENKIJOS FRONTE

Maskva.— Lenkijos fron
te ties Vysokij Mazoveck 
vokiečių tankai ir pėstinin
kai per dieną padarė 19 at
akų prieš Sovietų pozicijas. 
Visos priešų atakos atmuš
tos.

Į vakarus nuo lenkų gu
bernijos miesto Sandomiro 
Raudonoji Armija paplati- 
no savo pozicijas vakarinia
me Vislos upės šone.

Pleškina Eitkūnus, Stalupė
nus ir Kt. Prūsų Stotis

Maskva. — Sovietų lakū
nai vėl bombardavo Stalu
pėnus, Eitkūnus ir kitas 
geležinkelių stotis Rytinėje 
Prūsijoje; padarė dikčiai 
nuostolių traukiniams ir ge
ležinkelių įrengimams.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Berlyno radijas paskelbė, 

kad vokiečiai per mūšius su 
francūzų “teroristais” nu
kovė dar 122 jų. Teroristais 
naciai vadina patrijotus- 
partizanus.

Naciai belaisviai žiauriai 
primušė vieną vokietį be
laisvį Scotts-Bluff, Nebras
ka, stovykloj todėl, kad jis 
“negeras nacis.” Sumušta
sis ligoninėje.

Chinai puola japonus 
Hengyango priemiestyje.

Ispanijos Fašistai žudo 
Francūzų Patrijotus

Alžyras. — Ispanijos fa- 
šistai-falangistai, persimes
dami per kalnus į pietinę 
Franci ją, žudo francūzus 
patrijotus.

Amerikos lakūnai vėl 
bombardavo japonus Vol
cano salose, 650 mylių į 
pietus nuo Tokio, Japonijos 
sostinės

Talkininkai dabar 5 kar
tus daugiau pasistato laivų, 
negu nacių submarinai nu
skandina.

Naciai giriasi ndūju “slap
tu” pabūklu.

Talkininkų lakūnai rugp.
15 d. vėl urmu bombardavo 
Vokietiją.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAILOWELL, MASS.

Pasekmes Keturių Miestų 
Rengto Pikniko Laisves ir LLD 

7-to Apskričio Naudai
Maple Parkas — Methuen, 

Mass., tai yra šioj apylinkėj 
centriniu tašku, į kurį artimes
nių miestų lietuviai suvažiuoja, 
kaip Lawrence, Haverhill, Lo
well ir Nashua. Apart našvie- 
čių, visiems labai geras susi
siekimas autobusais. Ir todėl, 
atsibuvęs piknikas, liepos 23 
d., surengtas virš minėtų ketu
rių kolonijų pastangomis, bu
vo skaitlingas žmonėmis ir pa
sekmingas gražiu pelnu. Visos 
keturios lietuvių kolonijos la
bai gražiai kooperavo šiam 
bendram darbui.

Pačiame piknike rengėjai, 
matydami gražų lietuvių suva
žiavimą, jau džiūgavo tikėda
miesi, jog mūsų darbas nebus 
veltui. Tačiau dar nežinojome 
tikrų pasekmių.

Bet ve, rugpjūčio 6 dieną 
pikniko komisija vėl suvažiuo
jame į tą patį gražųjį Maple 
Parką suvedimui atskaitų. Ir 
štai, po žaliomis, aukštai išbė
gusiomis pušimis ir storokų 
ąžuolų rate, prie ilgo žaliai 
dažyto skobnio susėdome bū
relis draugų: A. Dambraus
kas, A. Birželionis, S. Beli
kus, Ig. čiulada, V. Krali- 
kauskas, D. Sukackas, J. Ru
dis, ^Šlekys, J. M. Karsonas 
ir visi, draugo S. Penkausko 
komandoj, kuris mus visus ap
rūpino po keletą lapų balto 
popierių ir visiems liepė rašy
ti, ką jis sakys. Gerai, visi pra
dėjome figeriuoti.

Rašėme visi ir visi raporta
vome iš savų darbų, ką katras 
turėjome bendro su pikniko 
įplaukom ir išlaidom. O apie 
mus aplink sukaliojosi ir aty- 
džiai tėmijo kiti geri draugai, 
kuriems irgi labai rūpėjo grei
čiau sužinoti, kiek gi čia to 
pelno liks mūsų Laisvutei, LLD 
7-tam apskričiu ir gal dar kam 
pask irsime ?

Tų žingeiduolių tarpe buvo: 
Augustas Večkys, Petras Mi
lius, Antanas Račkauskas, Al
bert Groos ir dar keli kiti 
draugai.

Po geros valandos darbo 
draugas Ignacius čiulada rik
telėjo iš nuožulniai skersai 
skobnio: “Karsonai, kiek pas 
tave išeina viso pelno?”

—$314.91, — atsakau ta'ip 
pat garsiai.

Ignacius su dailia šypsą ir 
pasitenkinimu sako: “ir pas 
mane taip išeina, tai reiškia, 
gerai.” Kiti visi patvirtina, jog 
tą patį ir jie turi. Na, tai tik
rai gerai.

Visi džiaugiamės, kad tiek 
pelno liko. Mat, karo laikas, 
viskas brangu ir todėl išlaidos 
pasidarė didelės, o prie da
bartinės transportacijos visgi 
tiek žmonių į piknikus nesu
važiuoja, kaip prieškariniais 
laikais būdavo, kuomet žmo
nės mašinas galėdavo panau
doti pilnai. Todėl šį pikniką 
rokuojame skaitlingu, jeigu ja
me dalyvavo per virš 300 žmo
nių. Reiškia, kiekvienas šimtas 
žmonių davė piknikui šimtą 
dolerių gryno pelno. Puiku! 
O jeigu dar prirokuosime $44, 
kurie buvo žmonių suaukoti 
Lietuvos pagelbai, tai garsiai 
riktelėsime “valio už pikniko

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
i • Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.

• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki

workers, inc. 60 metų amžiaus.
Įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 

. blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas............................

Antrašas 

pasisekimą!”
Komisija, užbaigus savo dar

bą, rimtai apsvarstė Maple 
Parko bendrovės didžią gera- 
dėjystę ir tarė didžiausią 
ačiū Bendrovei už veltui duo
tą parką, už viso biznio pa
vedimą pikniko naudai ir už 
visokį prielankumą, kas pa
gelbėjo padaryti tą gerą pel
ną. Tai buvo gražus paaukavi- 
mas dienraščiui Laisvei ir kul
tūrinės organizacijos LLD 7- 
tam apskričiui.

Atskaitą užbaigę, ant vietos 
rengėjai vienbalsiai nutarė 
pelną paskirstyti sekančiai: 
Laisvei $200, Vilniai $50; LLD 
7-tam apskričiui $50 ir Lietu
vai Pagelbos Teikimo Komite
tui $14. Gi 91c eis pinigų per
siuntimo lėšoms. Kartu su au
komis, Lietuvos gelbėjimui 
tenka $58.

Mums darbą užbaigus, at
važiavo ir draugas Jonas Dau
girdas su savo šeimyna, grįž
dami iš kitur. Kartu visi pasi- 
džiaugėm ir kartu traukėm 
namon į Lowell, Mass.

J. M. Karsonas.

Bridgeport, Conn.
D. Yonavičius iš Karo Fronto 

Pajieško Tetos Rasimienės 
Korporalas Mykolas Stirna 

rašo tėvui laišką iš karo fron
to — iš Francijos (tėvas — 
Stirna, šiuo tarpu gyvena 
Bridgeport, Conn.) ir, apart 
kitų dalykų, jis tėvui štai ką 
sako:

“Vakar aš sutikau .jauną lie
tuvį, kuris yra gimęs Vilniaus 
apylinkėje, mažame kaimely
je. Jis čia tapo atgabentas vo
kiečių įvairiems darbams, sun
kiems darbams, su daugeliu 
kitų lietuvių, lenkų, latvių ir 
rusų. Minimo jaunuolio vardas 
yra Donatas Yonavičius. Mes 
su juo kalbamės lietuviškai; 
jis angliškai nekalba; jis da
bar yra amerikoniško karei
vio uniformoje ir kariauja 
prieš nacius. Mes čia juos ra
dome, kada užėmėme Franci
jos tam tikras teritorijas. Jis 
norėtų susirašyti su savo teta, 
Mare Rasimiene, kuri gyve
nanti New Yorke ar Brookly- 
nc. Jis labai džiaugiasi, kad 
jam pasisekė pasprukti iš na
cių vergijos. Jis man labai 
daug papasakojo įdomių daly
kų apie Lietuvą, kurių šiuom 
kart čia nerašau. Tėti, pasitei
rauk Tėvynėj ar kur kitur Ra
simienės antrašo; pagelbėkime 
nacių nukankintam jaunuoliui. 
Lauksime į tai atsakant.”

Atsišaukusi Marė Rasimie
ne galėtų parašyti Yonavičiui 
laišką korporalo M. Stirnos 
antrašu:

Cpl. Michael P. Stirna
— 32658401,
8th Field Hosp.
Det. “A,”
A.P.O.—350,
c/o Postmaster,
New York City, N.Y.

Dėlei Stirnos laiško ištraukų 
komentarų nereikia, tačiaus į 
Tėvynę nesikreipiam, nes abe- 
jojam ar p. Tėvynės redakto
rius sutiks bent kiek rūpintis 
šiuo reikalu, kuomet čia visai 
nėra “Three Cheers for Na
zis!” Petras B.

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.

(104)

PRESERIAI 
PRIE GERŲ VYRAMS PALTŲ- NUOLATI

NIS DARBAS, GERA ALGA.
MARKOWITZ, 17 EAST 16TH ST., 

N. Y. CITY.
________________________________________ (105)

VALYTOJAI .
NAKTINIS DARBAS 

DIDELE MODERNINE DIRBTUVE 
. 5 NAKTIS, NUOLATINIS DARBAS

Mokama Laikas ir Pusė už Viršlaikius. 
Kreipkitės Į Employment Ofisą— 

Netelefonuokite.
LOFT CANDY CORP.
doth Ave. & 9th St., L. L City.

I.R.T.—B.M.T. Clli Ave.—8th Ave. subvėms 
iki Queens Plaza Sta. Vernon Blvd. Bus 102 

iki dirbtuvės durų.
(195)

TOOL — DIEMAKERS
Patyrę prie progressive dies. Su paliudijimu. 

AUKŠČIAUSIOS ALGOS. 
POKARINE PROGA

SOUTH 8-5224 (192)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

KARINIAI DARBININKAI
Riboto Patyrimo Tereikalaujama

MECHANIKAI ELEKTRIKAI
Patyrimo Nereikalaujama

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

ir U. S. Railroad Retirement Board pritarimo.
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

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

or
U. S. RAILROAD RETIREMENT BOARD

577 Summit Avenue Jersey City 2, N. J.

Paskutinėmis dienomis 
gen. de Gaulle, galva Fran
cūzų Komiteto Tautai Lais
vinti, taip pat kartotinai 
atsišaukė į Francijos žmo
nes, kad visomis jėgomis 
naikintų hitlerininkus ir vi
sais galimais būdais jiems 
kenktų.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
HARTFORD, CONN.

Laisvės Choras rengia pikniką, pa
gelbai Amerikas Raudonajam Kry
žiui. Įvyks 20 d. rugpjūčio, Liet. 
Parke, Litghthou.se Grove Sta., 23 
Glastonbury Bus, East Hartforde. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti piknike. Bus gera orkes
trą, skanių valgių ir gėrimų. — 
Kom. (192-193)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro repeticijos prasidės 

ketvirtadienį, rugp. 17 d. Visi choro 
nariai tėmykite dieną, nepamirški
te dalyvauti. Choro metinis pikni
kas įvyks rugsėj 10 d. — Paul 
Caspar. (192-193)

PHILADELPHIA, PA.
Laisvės pikniko susirinkimai pa

keisti. Laisvės pikniko organizacijų 
ir Laisvės skaitytojų susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, 17 d. rugp., 8 
vai. vak., Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave. Dieną perkeičiam, nes 
tūlos moterys negali dalyvauti susi
rinkimuose penktadieniais. Draugai 
ir draugės, lankykitės į susirinki
mus. Turėsime išsiuntinėti 1000 
laiškų. Pastarajame susirinkime at
silankė vidutiniai. — A. J. S., sekr.

(192-193)

ELIZABETH, N. J.
Lietuvos Teikime Pagelbos Komi

teto susirinkimas įvyks 17 d. rugp., 
8 v. v. LDP Kliubo kambariuose, 
408 Court St. Visų organizacijų at
stovai privalo dalyvauti, turėsime 
daug svarbių dalykų aptarti. — D. 
Krūtis, Nutarimų Rašt.. (192-193)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 20 d. rugp., 11 vai. ryto. 
3014 Yemans. Visi nariai malonėkite 
būti laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti, taipgi yra parėjus 
knyga kurią galėsite pasiimti, kurių 
duoklės yra užmokėtos už 1944 m. 
— A. V., sekr. (192-193)

DETROIT, MICH.
Detroite Moterų Pažangos Kliu

bo susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
rugp. 17 d., 8 y. v. Draugijų Salėje, 
4097 Porter. Narės malonėkite vi
sos dalyvauti, nes turime tartis dėl 
žiemos sezono veikimo, tad susirin
kimas bus svarbus. — M. G., Sekr.

(191-192)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
Eleveiteriniame apartmentiniame name.

Linksmos aplinkybės. Gera alga.
BUSCHER, 25-40 31 ST AVENUE, 

ASTORIA. L. L 
TELEFONAS ASTORIA 8-9155.

(194)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
puodV MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

BONAI-APMOKAMOS V AKACIJOS
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)

NAKTINIAI VALYTOJAI
GERA ALGA

Kreipkitės J Personnel Manager
175 WEST 58TH ŠT.

(197)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

SENYVA PORA
Gaus be rendos gražų 2 kambarių apartmen
ts ant pirmų lubų, pridedant algų; daliai 
laiko reikalingas superintendent mažam apart- 

mentiniam namui Jersey City.
Management Dept.,

J. I. KISLAK, INC.
32 Journal Square, Jersey City.

JOURNAL SQ. 2-7100.
(192)

VYRAI
PATYRĘ PRESERIAI

PRIE VYRAMS DŽIAKETŲ

TAIPGI MOTERŲ
RANKŲ SIUVĖJŲ

PRIE VYRAMS DŽIAKETŲ 
GERA ALGA 

VALDŽIOS DARBAS
TELEFONAS HAVĖMEYER 8-1072

HOFFMAN MFG. CO., 
58-20 MASPETH AVĖ., 

MASPETH, L. I.
(194)

krislai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

darni naciu propagandą. Juk 
tai jie dėjo ir kitiems perdavė 
Hitlerio agento ‘laiškus per Li
saboną’?*

Kas tiesa, tai tiesa!

Mikolajczykas jau Londone 
ir jis raportuoja londoniškės 
lenkų valdžios nariams apie 
tai, ką girdėjo Maskvoje.

Skelbiama, kad iki sekamo 
pirmadienio Mikolajczykas su 
savo prieteliais turi aiškiai nu
sitarti, ką jie mano įdaryti: ei
ti su lenkų tauta ar su len
kais pilsudskininkais Londone. 
Pirmadienį, mat, prasidės 
svarbi tarptautine konferenci
ja Washingtone.

Anglai rytinėj Italijoj už-j 
elne Frontone.

Loiidorto karininkai su
pranta, kad Sovietai šiomis 
dienomis subūrė daugiau 
jėgų šturmuot vokiečius lin
kui Rytų Prūsijos.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

56 WEST 23RD ST., N. Y.
(x)

MOTERYS
30 IKI 50 METŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
LENGVAS SIUVIMO DARBAS. 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS
MR. ANDERSON

A. G. SPALDING & BROS.,
24 — 6TH AVENUE, 

BROOKLYN.

(Kampas Pacific St., 
arti L.I.R.R. Stoties)

(192)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS PRIE KŪDIKIAM 

DRABUŽIŲ.
PUIKIAUSIA MOKESTIS.

SEKŠIN NUO KAVALKŲ DARBAS.

PETITE BABY WEAR,
148 WEST 23RD ST.. N.Y.C. 

(7-tos LUBOS)
(193)

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)

VIRĖJOS
MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANT!) PATYRIMU

GERA AIŽIA 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
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

$25—40 VALANDŲ
Laikas ir Pusė už Viršlaikius 

DABAR DIRBAMA 48 VALANDAS Į 
SAVAITĘ. 

BAIGUSIOS HIGH SCHOOL 
Dirbti Kaipo

Pagelbiniukės Laboratorijoj
Kreipkitės

MR. MALONEY 
8280 Broadway

(at 133rd St., N. Y. C.) 
________________________________________ (197)

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.

(X)

MERGINOS 18-35
40 Valandų

5 Dienų Savaitė
Kreipkitės

A. & P. WAREHOUSE 
5910 Decatur St. 

Ridgewood, Brooklyn. 
(193)

FINEŠERCS
Unija, nuolat. 5 dienų savaitė. 

Linksmos darbo sąlygos. 
CHARLES KONDAZIAN & PAPAZ,

37 West 47th St., 13-tos Lubos.
, (193)

MOTERYS valymui 
Dideliame Ofisų Būdinke. 

Algos, įskaitant virSlaikius, 830 ir aukSėiau.
MATYKITE SUP’T. 70 PINE ST.,

N. Y. C. (X)

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

Litghthou.se
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NohWko^/W<ff 7i iiiox Gaisrai Pasiėmė Auky 
Gyvastimis

MIRĖ
Veronica Bartulis, 27

Policistui “Padovanojo” 
Kūdikį

Karys Walter Žukas 
Rašo iš Francijos

Lietuviams gerai žinomas 
chorų ir orkestrų vadovas, 
Walteris Žukas, dabar tarnau
ja Dėdės Šamo kariuomenėje 
ir jau yra Francijoje. Jis daly
vavo mūšiuose, taigi jis jau ži
no, ką reiškia karas, — žino 
iš savo išgyvenimo.

šiomis dienomis Laisvės red. 
R. Mizara gavo nuo kario \Val-, 
terio Žuko laiška, kuris skam-j 
ba:

Somewhere in France ;
Aug. 1.

Hello, Roy!
Sėdžiu po obelim, sriubčio- 

damas obuolių sunką ir jau-: 
čiu patraukimo ką nors para-1

Lietuvos Žmonių Draugams 
Karščiai Nepastojo Kelio

Piknike Sukelta apie Penkšimtinč Lietuvos Žmonių Paramai

Darbo Partija Dabar 
Remia Celler Biliy

Karys Walter Žukas

syti. Visa aplinka čia kur kas 
skirtingesnė, kaip Jungtinėse 
Valstijose. Rašymui staliuką 
pasidariau iš vokiečių bombų' 
kevalų ir vandeniui neštis vie- 
drelio. Na, o tratėjimas arti
lerijos — ak, ak (zenitinių 
kanuolių) — ir retkarčiais pa
dangėje nukirstų žemyn kriti
mas degančių vokiškų lėktuvų, 
kurių liepsnos nušviečia pa
dangę, irgi nesudaro naminės 
aplinkos.

Aną dieną mačiau mūsų oro 
galybę, apie kurią jūs, be abe
jo, skaitėte. Reginys, aišku, 
mus labai gerai nuteikė.

Kai kurie kiti vaizdai, ku-| 
riuos šitoje apylinkėje tenka | 
mums matyti, nėra labai ma
lonūs. . .

Aš esu priskirtas N divizi-į 
jai. Jau dalyvavau mūšiuose 
Carentan srityje ir dabar esu 
poilsio vietoje. Nežinau, kada 
mes vėl eisime Į mūšį.

Prašau pasveikinti visus ma
no draugus ir prietelius. Ti
kiuosi ir vėl galėsiąs susitikti 
su jumis visais.

Draugiškai,
Walter.

Kaip matome, Walterio laiš
kelis neilgas, bet jis daug pa
sako. Visai neseniai su Walte- 
riu teko susitikti LDS piknike, 
Linden, N. J. Dabar jis Fran
cijoje ir jau dalyvavo mūšiuo
se prieš barbarus. Walterio 
žmona, Helen, su savo motina 
Staneliene gyvena Elizabeth, 
N. J. O Walterio motina, drau
gė Žukienė, gyvena Bingham- 
tone.

Ko mes Walteriui galime 
i palinkėti? Sveikatos, ištver

mės ir laimingo su juo pasima
tymo. Jo čia laukia dideli kul
tūriški darbiu— chorų, orkes
trų vadovavimas. \

BETTE DAVIS
Naujoj dramatiAkoj Warner Broa. 

judžių sensacijoj

“MR. SKEFFINGTON”
su CLAUDE RAINS * WALTER ABEL 

GEORGE COULOURIS 
ir kitais žymiais vaidintojais.

HOLLYWOOD ?rR?1*^,AY

WARNER BROS, perstato

JANIE
—ji buvo visų mylimoji!

su ROBERT HUTTON * JOYCE 
REYNOLDS « EDWARD ARNOLD * 

ANN HARDING
IR DAR Šaunūs Vaidinimai Scenoj su 
TOMMY TUCKER ir Jo Orkestru. The 
THREE TWO TIMERS, dainininkai ir kt.

STRAND

Tikrai buvo karšta, šutru 
pereitą šeštadienį, rugpjūčio 
12-ta. Kelinta diena iš eilės 
buvusių rekordinių karščių ne 
visai miela buvo išsirengti iš 
namų, puoštis, važiuoti į pikni
ką nežinomoj vietoj. Po pen
kių ilgų dienų darbo karščiuo
se norisi ilsėtis. Dar neparan
kiau tam, kuris dirba ir šeštą, 
turi skubėti tiesiai iš darbo.

O vienok šimtai geriausių 
Lietuvos draugų surado pa
kankamai energijos atvykti į 
pikniką, surengtą Lietuvai Pa
gelbės Teikimo Komiteto su 
kooperacija kitų organizacijų. 
Gi komisija ir nemažas skai
čius darbininkų jau susirinko 
į centrą nuo pat ryto. Ten vis
ką susirikiavo vežtis piknikan 
ir prieš piet išvažiavo, kad tin
kamai, laiku pasiruošti priėmi
mui svečių. Kad geru patarna
vimu teikti atsilankiusiems 
smagumo ir juo daugiau gauti 
paramos Lietuvos žmonėms.

Visas šio pikniko pelnas 
skirta šeštajam siuntiniui.

Komiteto pastangos nenuė
jo veltui, nebuvo balsu tyruo
se. Nežiūrint karščių ir naujos 
vietos (pirmu kartu National 
Parke, Woodsidej, lietuviai 
rengė pikniką), gera dalis pa- 
simojimo pasiekta, sukelta 
apie $500. Galutinos pasekmės 
paaiškės tik suvedus visas są
skaitas.

Trumpą kalbų programą 
vedė R. Mizara, Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo prezi
dentas. Pirmuoju pakvietė An
taną Bimbą, Lietuvai Pagel
bės Teikimo Komiteto pirmi
ninką. Bimba ryškiai, įspūdin
gai perstatė mūsų, amerikie
čių lietuvių užduotis teikime 
pagelbos kare nukentėjusiems 
Lietuvos žmonėms, padėjime 
jiems atsisteigti. Priminė, jog 
šeštasis siuntinys dovanų turi 
išeiti su Labor Day. Atsiliepi
mas buvo duosnus, suaukota 
virš $354.

Pirmininkas taipgi iškvietė 
tarti keletą žodžių ęlemokratų 
veikėją Kastantą Gagą. Jisai 
graudžioj kalboj atsišaukė 
darbuotis demokratijai. Jo kal
bos dvasia buvo ne pramogos 
temoje — liūdna, bet kiekvie
nas jį suprato — tik prieš ke
letą savaičių Gagas sužinojo, 
kad jo sūnus padėjo gyvastį 
kare ir savo trumpoje kalboje 
jis pasidalino tuo jausmu su 
draugais.

Taipgi buvo iškviestas vete
ranas darbuotojas už demo
kratiją L. Grikštas. O užbai
gai, Lilijai Kavaliauskaitei ve
dant, visa publika užtraukė 
smagią liaudies dainelę. Ji 
mums priminė, kad ji ne už 
ilgo vėl skambės išlaisvintos 
ir atsistatančios Lietuvos kai
muose.

Komisija dėkinga visiems 
darbu, aukomis ir atsilanky
mu parėmusiems bendras pa
stangas.

Iš šio pikniko . atskirų gra
žių dalykėlių dar matysime se
kamose laidose.

AUKOS
Prie Stalo (Per L. 
Kavaliauskaitę)

Eva Laugminienė, So. Brook
lyn, N. Y., $20.

Po $10: Sylvester Rogers, 
Edgewater, N. Y., Jonas ir 
Anastasia Kauliniai, Maspeth, 
N. Y.

Nuo LDS 50 kp. stalo pikni
ke (Kl. Briedis), $9.50.

Po $5: Povilas ir Nellie Ven
tai, Antanas Balčiūnas, Juozas 
Pliusčiauskas, visi iš Brooklyn, 
N. Y., Adomas Dagis, New 
York City, N. Y.

Elsie Svaboda (Karloniutė), 
Maspeth, N. Y., $3.

Po $2: Napoleonas Kisie

lius, Brooklyn, N. Y., Jonas ir 
Marjorie Pociai, Flushing, N. 
Y., Eva Mathis, New York Ci
ty, N. Y.

Po $1: Sophie Petkus, Eli
zabeth Yum plot.

Surinkta per E. Mizarienę ir 
V. Venckūnaitę

Po $5: M. Klimas, Stanley 
Ūsaitis.

Po $2: M. žvirblienė, S. 
Stasiukaitienė.

Po $1: Eva Gailiūnas, Juo
zas Gailiūnas, A. Young, Ai
da Orman, Helen Zablackie- 
nė, M. Purvėnienė, J. Drusis, 
G. Litvinskas, Mary Brownie- 
nė.

Po 50c: P. Grabauskas, drg. 
Bukšnaitis.

Surinkta per O. Čepulienę ir 
S. Vinikaitienę

K. Depsas, $10.
A. Walmus, $6.
George Wareson, $2.
Po $1: V. Rudaitis, V. Sen

kevičius, A. Zablackicnė, B. 
Senkevičienė, K. šolomskienė, 
E. Gasiūnienė, J. Gasiūnas, K. 
Joneliūnas, Raudonarmietis, P. 
Vaznys, A. Bunkienė, M. Ku- 
likienė.

Po 50c: Drg. Kalakauskie- 
nė, T. Lisajus.
Surinkta per N. Nagulevičiūtę 

ir Feiferienę
J. Česnius, $5.
Po $1: K. Briedis, W. Kis- 

lin, M. Logisky, Mr. Topiason, 
V. Mikelėnas, V. Milinkevi- 
čienė, Andrew Korofkin, G. 
Litwin, K. Simons, S. šabliaus- 
kas, P. Bieliauskas. A. Bagdo
nas, 50c.
Surinkta per M. Sinkevičiūtę 

ir Anne Yakštienę
Po $25: Petras Kapiskas, 

M. ir E. Liepai.
Jonas Gužas, $15.
Po $10: Jonas Velička, L. . 

Grikštas, Anna ir Stanley Ti
tams, W. Skuodis.

Po $5: John Martin, V. ir 
O. Žilinskai, Petras Tamelis, 
M. Kraujalis, Adomas Jasulai
tis, V. Paukštys, Juozas Ba
naitis, A. Bimba, A. Skirmon- 
tas, V. Pranaitienė, J. Pranai
tis, Kazys Dzevečka, S. Sas- 
na, Elena Jeskevičiutė.

Po $2: Anna Yakštienė, dr. 
A. Petriką, M. ir W. Kūlikai, 
Jonas Kruminas.

Po $1: drg. Litvin, V. Bovi
nas, John Balaika, J. Siurba, 
Frank Pakali, Jurgis Kanopa, 
J. Kovas, O. Visockienė, M. 
Bovinienė, Z. Gailiūnas, N. Ki
sielius, Gus Diržulaitis, K. 
Kuškis, Jonas Pocius, G. Za- 
blackas, P. šolomskas, V. Če
pulis.

Aukų piknike surinkta 
$354.53.

Pirmadienio vakarą atėjęs į 
Drabužių Centrą dirbti L. 
Gavrilovičius nusiskundė, kad 
bandydamas sumobilizuoti bū
rį važiuoti į pikniką patsai su
vėlavo. Kad nelikti Lietuvos 
žmonėms skolingu, jis paklojo 
penkinę padidinimui piknike 
sukeltos sumos. Su jo dovana 
susidaro viso $359.53.

Atrodo, kad suvedus pikni
ko sąskaitas, prirokavus jo 
pelną, būsime savo kvotą šeš
tam siuntiniui padvigubinę.

Rep.

Lankėsi Laisvėj
Pirmadienį Laisvės įstaigo

je lankėsi senas Laisvės skai
tytojas Ignas Kartonas iš Tuc
kahoe, N. Y. Jis atvežė gerą 
paltą (top coat) Lietuvos žmo
nėms kaipo auką ir taipgi pi
nigų už prenumeratas ir vie
ną naują pusmetinę prenume
ratą ir aukų Lietuvos žmo
nėms. Aukos bus paskelbtos 
surašė. Taipgi nusipirko ir me
daus Laisvėje. Vėliau užėjo į 
LDS Centrą su reikalais.

New Yorko Valstijinis Dar
bo Partijos Komitetas pasiun
tė Kongreso Teisdarybės Ko
miteto (judiciary) pirmininkui 
Hatton W. Sumners prašymą 
duoti pirmenybę Celler Full 
Employment Biliui. Tas bilius 
dabar yra teisdarybės Komi
tete ir greitis pasiekimo Kon
greso priklauso nuo to komi
teto. Jis gali išlaikyti bilių pa
laidotu komitete kelis metus, 
arba gali tuojau paduoti Kon
gresui svarstyti. '

Celler bilius, sako Darbo 
Partijos valstijinis sekretorius 
flyman Blumberg, apima pa
matinius principus Kilgore Bi- 
liaus, kurį Senato reakcininkai 
atmetė pereitą savaitę.

Vaiginiai Grįžo iš 
Vakacijy

Jonas Vaiginis su žmona ir 
švogerka Josephine Gumai) ir 
su .jos 3 vaikučiais turėjo va- 
kacijas Catskill kalnuose pas 
Bloznelius. Vaiginis išreiškė 
puikų pasitenkinimą maloniu 
Bloznelių atsinešimu linkui va
sarotojų ir patogiu užlaikymu. 
Jam labai patiko vieta ir Bloz
nelių geras patrijotingumas. 
Vaiginis sako: “dienom skai
tėme Laisvėje karo žinias, o 
vakarais klausėme pranešimų 
per radio iš mūšio laukų. Visi 
džiaugiamės, kad naciai ir ja
ponai mušami, visi buvome 
vienos minties ir troškimų, kad 
kuo greičiausia priešai būtų 
sutriuškinti.”

Jonas Vaiginis gražiai išro
do po vakacijų. Raudonas ir 
pilnas gero ūpo. Jis yra pui
kus rėmėjas dienraščio Laisvės 
ir Lietuvos žmonių, nacių nu- 
teriotų.

Armija Siys Europon 
Civilinius

Armijos Personalo Depart- 
mentas New Yorke paskelbė, 
jog ims 35 civilinius sąskaiti
ninkus darbams Europoje, ka
ro srityje. Norintiems važiuoti 
ir priimtiems mokės atitinka
mą algą, duos pilną užlaiky
mą ir armija apmokės kelionę.

William A. Waldron iš 
Schenectady paskirtas New 
Yorko Apylinkės Karines Dar
bo Tarybos advokatu-patarėju.

PASILINKSMINKITE 
Central Brooklyn® 

pas 

ANDRIŲ A. PURICKĮ
GERAS ALUS 

IR 
VALGIAI

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

Hoboken prieplaukos ir Pa
lisades Parko gaisrai sunaiki
no mažiausia 5 žmonių gyvas
tis, kiek sužinota iki pereito 
pirmadienio.

Prieplaukos gaisre žuvo:
Edward Clark iš Hoboken.
Thomas Robinson iš Jersey 

City.
Thomas O’Brien iš Bronx.
Dėl apdegimo Palisades 

gaisre jau mirė:
Marie Latham, 13 metų, iš 

Clifton, N. J.
Regina Lopowski, 19. m., 

132-03 133)7.1 Ave., So. Ozone 
Park.

Palisades Parkas visiškai 
uždarytas. Jo savininkas sako, 
kad gaisras padaręs milioną 
dolerių nuostolių. Gaisras su
naikino parką pereitą sekma
dienį.

Luna Park, Coney Islande, 
išdegęs šeštadienį, savininkų 
apskaičiuojama panešęs nuos
tolių pusę miliono. Gaisragesy- 
bos maršalo Brophy aprobuo
jama nuostoliai tik ant $100,- 
000.

Lima Parko dalis išgelbėta 
ir savininkai dėsią pastangas 

’gauti iš Bildingų Departmcnto 
leidimą dar šį sezoną atidary
ti neišdegusias dalis.

Puošnus kliubas La Vie Pa- 
risienne, New Yorke, būsiąs šį 
penktadienį parduodamas už 
$13,461 sukėlimui nedamokė- 
tų miestui taksų, jeigu iki to 
laiko nesumokės.

amžiaus, gyvenusi 269 Front 
St., Brooklyn, mirė rugpjūčio 
12-ta, Wassaic, New York.

* 4^

Bus palaidota rugpjūčio 16- 
tą, Holy Trinity kapinėse. Pa
šarvota namie.

Paliko dideliam nuliūdime 
motiną Anna ir du brolius, Fe
lix ir Joseph. J. Garšva.

įkaitintąjį Dėl Brolio 
Mirties Paleido Namo

Atidaręs priešais Sydenham 
ligoninę stovėjusį savo auto
mobilių, policistas Walter Ya
eger nustebo. Ant frontines sė
dynės gulėjo negras kūdikis 
tik su palute perrištas. Prie 
kūdikio palikta nota, kurioj 
prašo gerai prižiūrėti kūdikį ir 
žada prie jo greit sugrįžti. Kū
dikį nuvežė prieglaudom

SUSIRINKIMAI
James Good, 19 metų jau-i 

nuolis, pereitą pirmadieni ta-L 
po paleistas iš kalėjimo po į j 
$1,000 kaucija, kad galėtų da- 1 
lyvauti šermenyse brolio Jo-I;i * . irseph, kurio mirties jis laiko-! 
mas priežastimi. !i

Kaucija tokia maža dėl to, ‘ 
kad aprobuojama, jog trage
dija įvyko ne iš noro užmušti. 
Vyresnis brolis norėjęs tik su-' 
drausti jaunesnį nuo dalyvumo 
blogoj' kompanijoj. Jie apsiba
rė, susikibo kambaryje ir kris
damas jaunesnysis mirtinai su-' 
sižeidė, persiskėlė galvą.

Šeima gyvena 439 WilsonI 
Ave. Brooklyne. Užmuštąjį; 
laidos trečiadienį, iš St. Martin 
bažnyčios, Ridge wood e.

BROOKLYNO MOTERIM
Moterų Apšvietus Kliubo su mez

gėjomis ir siuvėjomis susirinkimas 
vyks 17 d. rugpjūčio, 8 vai. vakaro, 
19 Lorimer St. Siuvėjos prašomos 

i Įsiimti paveikslus. LLI) narės gaus 
jaują knygą “Lietuva Ugnyje.” Ir 
įsos girdėsim raportą iš Lietuvai 
’agelbos pikniko. Valdyba.

(192-93)

EAST NEW YORK ir 
RICHMOND HILL

Trečiadieni, 16 d. rugpjūčio, 8 v. 
v. Birželio patalpoj, kampas Cres
cent St. ir Atlantic Avė. jvyks 
ALDLD 185 kp. susirinkimas. Šia
me susirinkime turėsime nuspręsti 
ar šiemet rengsime savo metine va
karienę ir jei rengsime, tai kur? 
Todėl visi nariai, kurie lik galite, 
dalyvaukite, kad paskui nereikėtų 
išmėtinėti, jog tas ar kitas daly
kas negerai padarytas. Susirinkime, 
ir visi svarstykime. — V. Paukš
tys. (191-193)

t

Septynių dešimtų motų An
na Carlson patraukė teisman 
20 metų vyriškį Frank Ilobai1 
kaltinimu, kad jis pereitą sek- 

i madienį įsibrovęs jos apart- 
■ mentan. Ji vos apsigynus nuo 
jo atakos.

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868
□

VALANDOS1 j ryteVALALNiJUb. -j x_8 vakare

Penktadieniais uždaryta

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

Z1rEca restaurant
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

LIETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 

DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentai 
-'T Žvirblys ekstra gerai patarnauja.
\ Todėl prašom visus dažnai ateiti 1 mūsų

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

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864

I
. i

dOLLT

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.
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