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mažų dalykų. Sunkieji klausi
mai tegul palieka editorialams 
ir straipsniams. Už tai, sako, 
krislus lengva skaityti.

Maždaug panašiai protauja 
ir patys krislų rašytojai. To
dėl, jeigu norite krislus skai
tyti dėl pasilsėjimo, šių krislų 
galite neskaityti. Jie liečia di
delius, gyvybinius reikalus.

Didelio džiaugsmo bangos 
siaučia mūsų visuomenėje dėl 
pasisekimų karo frontuose. 
Jau matosi karo pabaigos pro
švaistė !

Bet didelės baimės yra, kad 
tas džiaugsmas gali paskan
dinti taip pat labai didelį na
minį reikalą. Aš turiu mintyje 
busimuosius prezidentinius rin
kimus.

Mes galime laimėti karą Eu
ropoje, bet jį pralaimėti na
mie. Kaip tik taip būtų, jeigu 
Rooseveltas nebebūtų išrinktas 
prezidentu. Tai reikia kiekvie
nam giliai įsikalti į savo galvą.

Neužilgo bus piliečių regis
travimasis dėl balsavimo. Ne
užsiregistruosi — nebalsuosi!

Faktas gi yra, kad labai di
delis trečdalis lietuvių pilie
čių nedalyvauja balsavimuose. 
Ot, sako, nesvarbu. Kitas tie
siog tingi. Eik tu čia žmogus, 
užsiregistruok, paskui bal
suok ! Dar susikalbėt sunku. . .

Raibuosiu su vienu draugu. 
Jis jau penki metai turi pilieti
nes popieras, bet nėra dalyva
vęs rinkimuose! Tik dabar 
ruošiasi.

Kitas net pamano: Tik ga
vau popieras ir Čia eisiu ir 
balsuosiu — sarmata! Reikia 
palaukt metus kitus!

Ir taip eina pasiteisinimas 
ant pasiteisinimo. O tai ne pa
siteisinimai, bet savęs apgau
dinėjimas.

Esi pilietis, atlik savo pilie
tiškas pareigas. Balsavimai 
yra viena iš didžiųjų pareigų 
ir viena iš šventųjų kiekvieno 
piliečio teisių!

Tie, kurie turėsite kantrybės 
ir skaitysite šiuos krislus, at
likite dar kitą pareigą. Sušilę 
darbuokitės, kad kiekvienas 
jūsų draugas ir pažįstamas 
taipgi užsiregistruotų, kada 
bus registravimasis, ir balsuo
tų, kada bus balsavimas.

Šitie rinkimai reikš: Kaip 
pasiklosime, taip ir išmiegosi
me.

Mainieriai atbunda! Mažas 
vėjalis virsta didžiule audra 
prieš John L. Lewisa. Lokalas 
po lokalo pasmerkia jo politi
ką.

Prieš Lewisa į unijos pre- 
K zidentus kandidatuoja Ray 

Edmundson. Jis gaus daug bal
sų, susidarys smarki opozici
ja.

Lewis žadėjo visus mainie- 
rių balsus parduoti Thomas 
Dewey. Atrodo, jog šis triksas 
jam nepavyks.

Labai gerai pasielgė Ameri
kos Darbo Federacijos prezi
dentas William Green. Jis pa-i 
ragino visus lokalus organi
zuoti lokalinius politinės veik
los komitetus. Tie komitetai 
turi darbuotis, kad kiekvienas 
unijistas dalyvautų prezidenti- 

i ® ' niuose rinkimuose.
Devyniasdešimts devyni nuo

šimčiai Federacijos narių sto- 
ja už Rooseveltą. Problema 
yra juos sumobilizuoti dalyva- 

< vimui rinkimuose.
Minėti politinės veiklos ko- 

(Tąsa 5-me pusi.)
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PARYŽIUS IŠLAISVINTAS!
Jankiai tik 160 Mylių nuo 

I Vokietijos; o Pietų Franci jo j 
Numaršavo dar 70 Mylių

Naciai Sako: Sovie
tai Basifjriamė iki

By^os Papirio
Francija, rugp. 23. —A- 

merikos kariuomene su tan
kais ir šarvuotais automo
biliais, komanduojant gene
rolui Pattonui, nužygiavo 
jau 65 mylias pirmyn į pie
tų rytus nuo Paryžiaus ir 
atėmė iš vokiečių Sens mie
stą, stovintį prie vieškelio į 
Berlyną ir tiktai už 160 
mylių į vakarus nuo Vokie
tijos sienos.

Darydami apsupimo veik-

GREITI AMERIKOS KA- 
R1Ų VEIKSMAI P1ET.

FRAKCIJOJE
Roma, rugp. 23. — Ge

nerolo Patch komanduoja
mi, Amerikos kovūnai pie
tiniame Franci jos fronte 
paėmė Grenoble, tvirtoviš- 
ką miestą ir pramonės cent
rą, 140 mylių į šiaurius nuo 
Viduržemio pajūrio. Taigi 
motorizuotos amerikiečių 
jėgos per dieną nužygiavo 
apie 70 mylių pirmyn. Ame
rikiečiai, šalia kitko, atva
davo Aix miestą, geležinke
lių ir plentų mazgą. O ry
tiniame šio fronto gale jan
kiai atėmė iš nacių Barre- 
me ir St. Julien miestus.

LIETUVIŠKI RAUDON. ARMIJOS PULKAI 
ATVADAVO 100 VIETŲ LIETUVOJ; TARY

BŲ VALDŽIA SPARČIAI GAIVINA ŪKĮ
I. Budreika rašo:
Lietuviškieji Raudonosios 

Armijos pulkai, bekovoda
mi Lietuvos Respublikoje, 
atvadavo tris geležinkelio 
stotis ir 97 kitas gyvena
mąsias vietas. Armijos ko
manda pareiškė pagarbą 
lietuvių kariuomenei už 
drąsą kautynėse.

Tarybų Lietuvos valdžia, 
po Vilniaus išlaisvinimo, 
atsišaukė į Lietuvos pilie
čius uoliai dirbti ir visais 
būdais padėti Raudonajai 
Armijai galutinai sumušti 
hitlerinę Vokietiją. Atsišau
kimas išspausdintas Vilniu
je leidžiamame laikraštyje 
vardu Tarybų Lietuva.
Paskirų Ūkių Visas Derlius 

Ūkininkams
Pavieniai ūkininkai gaus 

visą savo laukų derlių, ne
žiūrint, kiek žemės kuris 
turėtų, pagal Tarybinės 
Lietuvos valdžios patvarky
mą dėlei derlių suvalymo ir 
laukų užsėjimo. Patvarky
mas taipgi paskelbė taisyk
les dėlei derliaus suvalymo 
valstybiniuose ūkiuose ir 

smus iš šiaurių vakarų ir 
pietų rytų linkui Paryžiaus, 
amerikiečiai per dieną nu
maršavo 10 iki 15 mylių 
pirmyn.

Pranešama, kad Jungtin. 
Valstijų kariai užėmė Me
aux miestą prie istorinės 
Marne upės, 21 mylia į 
šiaurių rytus nuo Pary
žiaus, ir pasiekė Rozoy, a- 
pie tiek pat į pietų rytus 
nuo Paryžiaus. Tad vokie
čiai buvo daugiau negu pu
siau apsupami Paryžiuje.

Kanadiečiai ir belgai, 
šluodami hitlerininkus Nor
mandijos pajūriu linkui di
džiojo šiaurinės Franci jos 
uostamiesčio Le Havre, atė
mė iš nacių Deauville mie
stą, garsiąją vasarojimo 
vietovę, o anglų kariuomenė 
įsiveržė į Lisieux miestą, 
keturių plentų ir geležinke
lių mazgą, apie 25 mylios į 
pietus nuo Le Havre.

Į pietų vakarus nuo Pa
ryžiaus jankiai atėmė iš 
priešų Etampes, Ramboui- 
lett ir eilę kitų miestų bei 
miestelių.

Vernon - Gassicourt sri
tyje, į šiaurvakarius nuo 
Paryžiaus, amerikiečiai ver
žiasi iš vakarinių Seine li
pęs krantų į rytinius. Jie 
suėmė dar tūkstančius na-, 
cių.

tuose, kurie likę be savinin
kų. Vietinė vyriausybė gali 
ir iš miestų gaut darbinin
kų, reikalingų rudeniniams 
laukų darbams.

Medžių Pramonės 
Gaivinimas

Straipsnyje apie miškus 
Tarybų Lietuva aprašo, 
kaip barbariškai vokiečiai 
naikino Lietuvos miškus. 
Jie iškirto medžius net gra
žiuosiuose priemiesčių par
kuose.

Nepaisant, kad vokiečiai 
taip naikino miškus ir me
džio pramonę, jau tapo ati
daryta eilė medžio apdirbi
mo fabrikų, o tarp jų ir sin
tetiškų (cheminiai gamina
mų) medinių dirbinių fab
rikas, panašus kaip kad bu
vo Čechoslovakijoje.
Mėsos ir Pieno Patiekimo 

Atsteigimas
Vokiečiai sunaikino dau

gelį skerdyklų ir pieno pro
duktų įmonių. Bet, kiek su-' 
žinota, tai Panevėžyje ir 
Šiauliuose išliko skerdyklos 
ir mėsos paruošimo dirbtu

Berlyno radijas trečiadie
nio rytą kelis sykius pakar
tojo, kad Raudonoji Armi
ja prasiveržė iki pat jūros 
prie Rygos uostamiesčio, 
Latvijos sostinės, ir užėmė 
kai kuriuos pajūrius.

Sovietai dar nieko apie 
tai nesakė.

Jeigu taip, tai Sovietai 
vėl užkirto pabėgimą ko
kiem trim šimtam tūkstan
čių hitlerininkų, kurie ap
supti rytiniai-šiaurinėje La
tvijoje ir visoj Estijoj.

Pirm trejeto dienų so

Sovietai Nužygiavo iki 43 
Mylių Pirmyn Moldavijoj ir 
Rumunijoj 74 Myk Frontu
London, rugp. 23. — Dvi 

Sovietų armijos per ofensy- 
vus Rumunijoj ir Tarybinėj 
Moldavijos Respublikoj - 
Bessarabijoj atėmė iš hitle
rininkų tvirto viską Jassy 
miestą, nepaprastai svarbų 
geležinkelių mazgą, ir pa
siekė vietas tik už 73 ame
rikinių mylių nuo Galati 
miesto, kuris yra vartai į 
Rumunijos sostinę Bucha- 
restą ir į Ploesti žibalo lau
kus.

vės. Dabar Lietuvos liau
dies komisariatas mėsinei 
ir pieninei pramonei stato 
Vilniuje laikiną skerdyklą 
ir tikisi netrukus pilnai su- 
organizuot Vilniuje mėsos 
ir pieno produktų parūpini- 
mą.

“Sodyba”, maisto įstaiga 
Vilniuj ir apylinkėj, taip 
pat atsteigiama. Ji, tarp 
kitko, pagamins 100,000 ki
logramų saldainių, 44 tonus 
makaronų, ir didelius kie
kius raugintų daržovių per 
tris artimiausius mėnesius, 
kaip kad dabar apskaičiuo
ta.

Sportas
Jau pradeda veikti Vil

niuj trys sporto draugijos 
(Tąsa 5-tame puslapyje)

Hitlerio Tanky Naikinimas 
Sovietų Fronte

Maskva. — Sovietinės jė
gos rugp. 21 d. visuose fron
tuose sunaikino bei iš veiki
mo išmušė 179 vokiečių tan
kus. Tą pačią dieną buvo 
nušauta 64 nacių lėktuvai. 

vietinė kariuomenė buvo 
pasitraukus į patogesnes 
pozicijas iš Tukums miesto 
ir geležinkelio stoties, 33 
mylios į vakarus nuo Ry
gos, kuomet naciai sutelkė 
ten didžias tankų ir pėsti
ninkų jėgas. Tada vokiečiai 
labai didžiavosi, kad jie 
prakirtę sau koridorių, ku- 
riuom galėsią susisiekti iš 
Prūsijos ir šiauriniai-vaka- 
rinės Lietuvos su apsupa
mais hitlerininkais Latvijo
je ir Estijoje. Bet nacių 
džiaugsmas neilgas tebuvo.

Per tris paskutines die
nas sovietiniai kariai šia
me fronte užmušė bei suė
mė daugiau kaip 37,675 vo
kiečių ir rumunų karius ii’ 
atvadavo virš 350 miestų, 
miestelių ir kitų gyvenamų
jų vietų.

Maršalo Malinovskio ko
manduojama, Antroji Uk
rainos armija sutriuškino 
didžiąsias vokiečiu tvirtu
mas ir fortus tarp Prut ir 
Seret upių ir paėmė Jassy
po mažne 24 valandų mirti
nų kautynių miesto gatvė
se.

Generolo Tolbuchino va
dovaujama, Trečioji Ukrai
nos armija užėjo šonan Ki- 
šiniovui, Tarybinės Molda
vijos didmiesčiui; nukirto 
vokiečiams visus tinkamus 
geležinkelius iš Kišiniovo į 
Bucharestą, Rumunijos so- 
stamiestį, apart vieno men
ko aplinkinio geležinkelio, 
ir visiškai perkirto naciam 
susisiekim. geležinkeliais su 
Bendery miestu, stovinčiu į 
pietų rytus nuo Kišiniovo.

Maršalo Malinovskio ka
riai per tris dienas nužy
giavo iki 37 mylių pirmyn 
74 mylių ilgio frontu, tarp 
Prut ir Seret upių.

Šių raudonarmiečių atva
duotas Jassy miestas turėjo 
100,000 gyventojų pirm ka
ro. Jie taip pat atėmė iš 
hitlerininkų tvirtoviškai ap- 
drūtintus miestus . Targu- 
Frumos, Podul-Iloaei, Sac
ra, Mironeasa, Ungeni ir 
kitus miestus į vakarus, 
pietus ir rytus nuo Jassy.

Generolo Tolbuchino ko
manduojama kariuomenė 
nužygiavo iki 43 mylių pir
myn Moldavijoj - Bessara
bijoj ir suardė nacių 80 my
lių ilgio linijas į pietus nuo 
Bendery miesto.
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Šimtai Pūkštančių Franci- 
įos Patrijotų Išmušė 
Nacius iš Paryžiaus

London, rugp. 23. — Ge
nerolas de Gaulle, galva 
Francūzų Komiteto Tautai 
Laisvinti, pranešė, j o g 
Francijos patrijotai per ke
turių dienų ugningus mū
šius Paryžiaus gatvėse at
vadavo Francijos sostamie- 
sti.

Šią žinią paskui pakarto
jo kiti laisvųjų francūzų ko
miteto atstovai Londone.
SUeMe HITLERIO PA

KALIKUS PARYŽIUJE 
Francūzų partizanai, iš

laisvindami Paryžių, suėmė 
ir visus nepaspėjusius pa
bėgti Vichy valdininkus-iš- 
davikus ir kitus žinomus 
nacių bendradarbius.

Per įnirtusias kautynes 
patrijotai užėmė visus val
dinius Paryžiaus rūmus, ka
riniai svarbius punktus ir 
tūkstančius namų. Tuomet 
ir likučiai vokiečių spruko 
laukan.

Pirm pradedant mūšį dė
lei Paryžiaus išlaisvinimo, 
buvo mieste 50,000 pasiruo
šusių ir ginkluotų francūzų 
patrijotų. O kai jie ėmė at- 
akuot vokiečius, tai keli 
šimtai tūkstančių kitų pa
ryžiečių taipgi puolė nacius 
visokiais ginklais ir įna
giais, kokių tik turėjo.

Taip Francijos sostamies-

BAISUS SMŪGIS SUDUOTAS 
HITLERININKAM RUMUNIJOS 
IR MOLDAVIJOS FRONTUOSE

Washington. — Valdinė 
Amerikos Susisiekimų Ko
misija paskelbė tokius Mas
kvos radijo pranešimus apie 
padarytus vokiečiam ir ru
munam nuostolius Rumuni
joje ir Tarybinėje Moldavi
joje - Bessarabijoje:

Antroji Ukrainos Armija 
Jassy srityje, Rumunijoje, 
per tris dienas sunaiki
no 8 9 hitlerini n k ų 
tankus ir motorines ka
nuoles, 225 lauko kanuoles, 
275 minosvaidžius, 660 kul
kosvaidžių, 880 trokų ir au
tomobilių, 20 traktorių ir 7 
garvežius. Tapo užmušta 
daugiau kaip 13,000 fašistų 
kareivių ir oficierių.

ši sovietinė armija tuo 
tarpu pagrobė 17 nacių tan
kų ir motorinių kanuolių, 
195 lauko kanuoles, 593 mi
nosvaidžius, 801 kulkosvai
dį, 11,387 paprastus ir au
tomatinius šautuvus, du 
traukinius su maisto krovi
niais, 147 vagonus ir 26 san
dėlius amunicijos, ginklų ir 
maisto, ir suėmė 7,000 vo

tį 

!tis ir tapo išlaisvintas dau
giau kaip po ketvertų me
tų hitlerinio pavergimo.

Talkininkų komanda 
I (šiuos žodžius berašant) 
dar nepranešė, ar Amerikos 
kariuomenė įžengė Pary- 

jžiun. Bet jau diena pirmiau 
i amerikiečiai buvo apsupa
mo Paryžiaus priemiesčiuo
se.

Neužilgo prez. Roosevel
tas vyksiąs Londonan.

SOVIETINĖS JĖGOS NU
SKANDINO 24 PRIEŠŲ 

LAIVUS
Maskva. — Kariniai So

vietų motorlaiviai nuskan
dino ties šiaurine Norvegi
ja 2 vokiečių karinius lai
vus - naikintuvus, du trans
porto laivus po 5,000 tonų, 6 
sargybos laivus, 3 kitus gin
kluotus laivus ir vieną mo
torinę valtį - palydovę. Be 
to, buvo sunkiai sužalotas 
1 nacių transporto laivas.

Sovietų lakūnai, bombar
duodami Rumunijos uostą 
Konstantą, prie Juodosios 
Jūros, nuskandino 11 vokie
čių - rumunų transportinių 
ir karinių laivų ir padegė 
žibalo sandėlius.

kiečių ir rumunų kareivių 
ir oficierių.

Trečioji Ukrainos armija, 
linkui Kišiniovo ir Bendery 
miestų, Tarybinėje Molda
vijoje, nuo rugp. 20 iki 22 
d. padarė priešams sekamų 
nuostoliu:

Tapo sunaikinta 66 vokie
čių tankai ir motorinės ka
nuoles 262 lauko kanuoles, 
130 minosvaidžiu, 560 kul
kosvaidžiu. 1,900 trokų ir 
automobilių ir 1,000 veži
mų; užmušta daugiau kaip 
12.000 hitlerinių kareiviu ir 
oficierių.
šios armijos kovūnai pa

grobė 15 vokiečių tankų ir 
motorinių kanuolių, 244 
lauko kanuoles, 153 mino
svaidžius, 537 kulkosvai
džius, 4,869 paprastus ir 
automatinius šautuvus, tris 
šarvuotus trokus, 178 kito
kius trokus, 260 arklių ir 17 
sandėlių maisto, amunicijos 
ir įvairių karinių įrengimų. 
Šiame fronte raudonarmie
čiai paėmė nelaisvėn 5,665 
priešų kareivius ir oficie- 
rius.
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Prostitute ir Prostitutas
Iš pietinės Franci jos pranešama, kad 

netoli St. Raphael miestelio, francūzai 
kovotojai suėmė seną ir plačiai žinomą 
francūzą, Fernand Bouisson, 71 metų 
amžiaus. Tai vienas francūzų tautos iš
davikų, tarnavusių Hitleriui ir jo žmo
gėdroms.

Fernand Bouisson yra kadaise buvęs 
Marseille miesto majoras, Franci jos par
lamento prezidentas, socijalistų partijos 
lyderis. Praeito karo metu jis buvo 
Francijos laivyno ministeris, o šio karo 
metu, nuėjęs tarnauti Hitleriui, Bouis
son prieš tūlą laiką ėjo pareigas “infor
macijų ministerio” maršalo Petaino ka
binete.

Suimtasis senis Bouisson prisipažino, 
kad vokiečiai jam mokėdavę 30,000 fran
kų per mėnesį pensijos!

Taigi Bouisson yra didžiai nusikaltęs 
savo tautai, kuri jį taip kadaise gerbė. 
Kai makiai Bouissoną suėmė, sako pra
nešimas, jis buvo varomas greta kitų su
imtų niekšų, ir greta su nuskusta gal
va prostitutės, tenkinusios vokiškų raz- 
baininkų gyvuliškus gašlumus.

Ta pačia gatve greta kits kito marša- 
vo prostitutė ir prostitutas: pirmoji par- 
sidavinėjo vokiečiams lytiniai, o antrasis 
— protiniai, politiniai, moraliai. Nerei
kia nei aiškinti, kad politiniai prostitu- 
tai yra kur kas pavojingesni, kaip lyti
niai.

Bouisson bus teisiamas ir baudžiamas. 
Francijoje tokių prostitutų yra labai 

daug ir jie, be abejo, bus teisiami ir ati
tinkamai baudžiami.

Ir šis faktas mus veda prie Lietuvos: 
atsiminkime, kad ir ten buvo politinių 
prostitutų, parsidavusių Hitleriui. Buvo 
Kubiliūnas, buvo Plechavičius, buvo jų 
•visa eilė. Mes nemanome, kad tarybinės 
Lietuvos žmonės vartos tokias priemo
nes, kokias vartoja laisvi - kovingieji 
francūzai — jie nevedžios gatvėmis pro

Pagrindiniai Jie Sutinka
Dumbarton Oaks (prie Washingtono) 

konferencija prasidėjo. Iš tų kalbų, ku
rias sakė valstybės sekretorius Hull, ati
darydamas konferenciją, Didžiosios Bri
tanijos delegacijos galva Alexander 
Cadogan, ir Tarybų Sąjungos delegaci
jos galva, ambasadorius Andriejus Gro
myko, galima spręsti, jog visos trys di
džiosios valstybės pagrindiniai sutinka 
svarbiausiais klausimais. Tie klausimai 
yra toki: įkurti tarptautinę organizaci
ją, tarybą, sąjungą ar kaip ją pavadins, 
ir panaudoti jėgą, jei reikės, taikai palai
kyti. .

Kaip mes andai rašėme, ši konferen
cija išdirbs planus pokarinei taikai pa
laikyti.

Šiandien visas karo kamuojamas pa
saulis nekantriai ir su viltimi žiūri į šią 
konferenciją, nes jis, pasaulis, žino, kad 
nuo jos pasisekimo ar nepasisekimo pri
klausys žmonijos ateitis. Jei konferenci
ja iširtų, jei joje nebūtų prieita prie 
bendrų planų sudarymo, žmonijos viltys 
taikai palaikyti labai sumažėtų. Jei kon
ferencija pasiseks, jei joje bus susitarta 
dėl bendrų veiksmų taikai palaikyti, 
žmonijos viltys labai aukštai pakils, nes 
ji žinos, kad per keletą gentkarčių bus 
išvengta karo.

Reikia manyti, jog konferencija gra
žiausiai pasiseks. Kaip pavyko Maskvos 
ir Teherano konferencija, taip, yra vil
ties, pavyks ir Dumbarton Oaks’o kon
ferencija.

Atidarydamas konferenciją, formaliai 
priimdamas svečius - delegatus, valsty
bės sekretorius Hull nurodė, jog visos 
trys delegacijos dar prieš konferenciją 
susipažino kita su kitos projektais, pa
siūlymais įkūrimui tarptautinės organi
zacijos.

Kadaise buvo spėliojama, būk šitoje 
konferencijoje Tarybų Sąjungos delega
cijai vadovaus Maksimas Litvinovas, Ta
rybų Sąjungos užsienio reikalų komisa
ro padėjėjas. Spėliojimas spėliojimų ir 
teliko — delegaciją vadovauja jaunas 
tarybinis diplomatas, Andrei Gromyko, 
SSSR ambasadorius Jungtinėms Valsti
joms.

Reikia žinoti, kad nei viena delegacija 
savystoviai galutinų sprendimų nedarys, 
— kiekviena svarbesniais klausimais 
kreipsis į savo vyriausybes, kurios pasa
kys paskutinį žodį tuo ar kitu klausimu.

* Parama Dienraščiui Laisvei 
Labai Svarbiu Laiku

Šiemet buvo nepaprastai 
karšta vasara. Tie karščiai 
daug apsunkino ir dienraštį 
Laisvę. Birželio, liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais suma
žėjo atsinaujinimai prenu
meratų ir naujų gavimas 
suretėjo. Aišku, jog karš
čiai tam pakenkė. Apsunki
no prenumeratorius ir a- 
gentus ir todėl atsinaujini
mai buvo atidedami ant to-

Conn., Antanas Makulis, 
New Haven, Conn., Geras 
Žmogus, Brooklyn, N. Y., 
Mike Walent, Brockton, 
Mass., Jurgis ir Juzė Ži
linskai, Suffield, Conn., 
Louis Šilabaitis, Brooklyn, 
Conn.

Geo. Šimaitis, Montello, 
Mass., $3.75.

Po $3.50 Aukojo

■M
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liau ir naujų gavimu ma
žiau rūpinosi.

Bet turėdamas didelį bū
rį gerų prietelių, mūsų 
dienraštis, kas savaitę gau
davo vis po keletą naujų 
skaitytojų. Šiomis dienomis 
naujų skaitytojų gavo: A- 
dele Kalakauskienė, brook- 
lynietė, vieną prenum. me
tams; Jurgis Kupčinskas iš 
Minersville, Pa., vieną me
tinę prenumeratą, Joseph
Makulis, New 
Conn., vieną

Haven, 
pusme

tinę prenum. Tai puikus pa
sidarbavimas savo dienraš
čiui naujais skaitytojais 
karščiausiose šios vasaros 
dienose.

Aukų gavome sekamai:
J. S. Rainys, iš Philadel

phia, Pa., apdovanojo savo 
dienraštį su $10.00.

Po $5.00 Aukojo
J. Lukštas, Windsor,

J. Kalweit, Higganų, 
Conn, ir F. Lideikis, Great 
Neck, N. Y.

Po $2.00 Aukojo
Mary Rogers, Waterbu

ry, Conn., Juozas Šopys, 
New Britain, Conn., A. La- 
tožius, Waterbury, Conn., 
Vladas Danielius, Easton, 
Pa., Joseph Vaszkis, Quin
cy, Mass., Mary Raulinai- 
tienė, Lost Creek, Pa., Vin
cas Karlonas, Maspeth, N. 
Y., Frank Adukaitis, Selt
zer, Pa., 
Conn.

Po
Barth 

MaSS., , . 
rington, Conn., S/Sgt. St. 
Padegimas, Seattle, Wash., 
J. Linartas, Toronto, Cana
da, Alekas Velička, Brook
lyn, N. Y., J. Webra, Cleve
land, Ohio.

k l i-

J. P., Woodbury,

$1.00 Aukojo
Gaubis, Olbropk, 

V. Kelmelis, Tor-

Po 50c Aukojo
J. Petrauskas, Bridgewa

ter, Mass., Petras Taurins- 
kas, Bristol, Conn. Louis 
Pocius, Beacon Falls, Conn, 
ir E. Kasper, Brooklyn, N.
Y., Juozas Prikuckas, 

Woodbury, Conn.
Pats paskutinis šūvis ly

giai $200, tai pelnas nūo 4 
miestų pikniko: Lawell, Ha
verhill, Lawrence, Mass, ir 
Nashua, N. H.

Gražių aukų nuo paskirų 
asmenų ir stambi auka nuo 
parengimo. Dėkojame vi
siems aukojusiems ir pasi
darbavusiems 4 miestų pik
nike.

Laisves Administracija

Mūsų visuomenė jau yra 
girdėjusi apie taip vadina
mą Bendrąjį Amerikos Lie
tuvių Šelpimo Fondą (Uni
ted Lithuanian Relief Fund 
of America). Jį suorganiza
vo bendromis spėkomis A- 
merikos Lietuvių Taryba 
(Grigaitis, Šimutis ir Vai- 
dyla) ir tautininkai arba 
smetonininkai (Olis, Kar
pius). Fondo viršininkais 
yra šie: pirmininkas kun. 
Končius, sekretorė Nora 
Gugienė, iždininkas Dr. Zi- 
montas.

Fondo viršininkai ir juos 
remiančioj i spauda skelbia, 
kad jie šelps Lietuvos žmo
nes, nukentėjusius nuo karo. 
Jie ragina kolonijas steigti 
Fondo skyrius ir prašo vi
suomenę aukoti pinigus ir 
drapanas. Pagelba tokių 
aukštų pasižadėjimų jiems 
pavyko gauti nuo Presi
dents’ War Relief Control 
Board certifikatą ir įstoti į 
National War Fund. Taipgi 
jiems pavyko gauti iš Na
tional War Fund pažadėji
mą duoti Bendr. Amerikos 
Lietuvių Šelpimo Fondui 
$435,000. Tai didelė visuo
menės pinigų krūva. Čia, 
žinoma, neįeina aukos, ku
rias jie gauna ir gaus iš lie
tuvių visuomenės tiesiai į 
savo Fondą. Tų aukų irgi 
gali susidaryti nemažai tūk
stančių dolerių.

Tos visos aukos, kaip jau 
sakyta, turėtų būti sunau
dotos šelpimui Lietuvos 
žmonių.

Bet į mūsų rankas pateko 
dokumentas, kurio Bendra
sis Amerikos Lietuvių Šel
pimo Fondas nėra paskelbęs 
viešai. Šis dokumentas yra 
to Fondo biudžetas arba fi
nansinės sąmatos, įteiktas 
National War Fundui, kur 
nurodoma, kaip ir kam bus 
išleisti pinigai,, gauti iš Na
tional War Fund. .

Štai tasai Bendrojo Fon
do biudžetas:

Užlaikymas Fondo rašti
nės, kelių apmokamų darbi
ninkų, kelionės ir t.t. kaš
tuos per metus, kurie pasi
baigs su rugsėjo 30, 1945 
m. net $35,000.00!

Paskui kas trys mėnesiai 
Fondas išleis po $100,000.00 
“pašalpos reikalams”. Per 
pirmutinius tris mėnesius, 
tai yra, nuo šių metų spa
lių 1 dienos iki gruodžio 31 
dienos, bus išleista:

“1. Medikališkoms reik
menims Lietuvoj $12,500.00

2. Pabėgėliams Pietų 
Amerikoj 12,500.00

3. Pabėgėliams Italijoj ir 
Franci jo j 7,500.00

4. Pabėgėliams Ispanijoje

ir Portugalijoj 3,750.00
5. Pabėgėliams ir studen

tams Švedijoj 5,000.00
/ 6. Pabėgėliams ir studen
tams Šveicarijoj $6,250.00

7. Drapanų vajui Jungti
nėse Valstijose 10,000.00.”

Apart čia sužymėtų su
mų, tiems patiems 
“p r o j e k t a m s” bus per 
šiuos tris mėnesius dar iš
leista $42,000.00! Arba, viso 
labo šimtas tūkstančių dole
rių !

Vadinasi, sušelpimui trijų 
milijonų nukentėjusių nuo 
karo Lietuvos žmonių Ben
drojo Fondo geraširdžiai 
žada per tris mėnesius iš
leisti net dvyliką tūkstančių 
doleriu. Kitais žodžiais ta
riant, iš kiekvieno dolerio, 
gauto nuo National War 
Fund bei surinkto 
iš lietuviškos visuome
nės, mažiau dešimts centų 
žada išleisti Lietuvos žmo
nių šelpimui, o devynias- 
dešimts centų eis šelpimui 
“pabėgėlių ir studentų!”

Argi tai nėra puikus įro
dymas “gilios, karštos mei
lės” savo gimtajam kraštui 
ir jojo žmonėms?!

Dabar žodis apie tuos pa
bėgėlius. Stačiai stebėtis 
reikia, kad Bendrojo Fondo 
štabas nesurado pabėgėlių 
bei studentų ant Marso ir 
Mėnulio. Faktas gi yra, kad 
nuo karo pabėgėliais yra 
skaitomi tie, kurie pabėgo 
iš Lietuvos, kai Lietuvą už
puolė vokiškieji grobikai ir 
ją okupavo. Tokių pabėgė
lių yra tūkstančiai. Bet visi 
tie pabėgėliai randasi Ta
rybų Sąjungos gilumoj. Vi
sur kitur tikrų karinių pa
bėgėlių nėra tiek, jog rei
kėtų abiejų rankų pirštų 
juos suskaityti. Bet, kaip 
matote, tikriems nuo karo 
pabėgėliams Tarybų Sąjun
gos gilumoje Bendrasis 
Fondas nėra paskyręs nei 
nikelio! Tuo tarpu šelpimui 
nesamų pabėgėlių Pietų 
Amerikoj, Švedijoj, Švei
carijoj, Italijoj ir kitur jie 
išleis po apie $90,000.00 
kas trys mėnesiai!

Kaip jau visuomenei ži
noma, tikraisiais karo pa
bėgėliais, kurie randasi Ta
rybų Sąjungos gilumoj, yra 
susirūpinęs Lietuvai Pagel- 
bos Teikimo Komitetas. Jis 
jau seniai siuntinėja ir jau 
yra daug pasiuntęs tiems 
pabėgėliams labai vertingų 
dovanų. Gi klerikalų, tauti
ninkų ir menševikų Bend
ras Fondas nėra jiems pa
siuntęs nei vieno pundelio 
ir nežada jiems siųsti. Prie
šingai, kaip dabar paaiški, 
Bendr. Fondo viršylos de

da visas pastangas pakenkti 
toms garbingoms L. P. T. 
Komiteto pastangoms. Eina 
taip toli, jog apsilenkia su 
visokiu žmoniškumu ir pa
dorumu. Pavyzdžiui, Bend
rojo Fondo iždininkas Dr. 
Zimontas nuėjo taip toli, 
jog pasiuntė vienai Chica- 
gos radijo stočiai protestą, 
kam ta stotis leidžia Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Ko
miteto Chicagos Skyriui 
garsintis (Sandara, rugp. 
18 d.). Tai žygis, kuriuomi, 
aš tikiu, pasipiktins kiek
vienas sąžiningas žmogus.

Ar kas nors yra girdėjęs 
apie nuo hitlerizmo pabėgė
lius iš Lietuvos Pietų Ame
rikoje? Tas pats su Ispani
ja, Portugalija ir kitomis 
šalimis, į kurias Bendrasis 
Fondas žada siųsti šimtus 
tūkstančių dolerių bėgyje 
ateinančių metų.

Dar vienas dalykas. Teko 
patirti, kad Bendrojo Fon
do pirmininkas kun. Kon
čius dar gegužės mėnesį bu
vo atsikreipęs į Russian 
War Relief su tikslu, ma
tyt įrodyti National War 
Fundui, kad Bendro Fondo 
santykiai su ta garbinga 
organizacija yra geri, drau
giški. Savo laiške kun. Kon
čius prižadėjęs tuojau per 
Russian War Relief pasių
sti, apart kitų didelio kie
kio pašalpos reikmenų, net 
80,000 pundelių (family 
kits) lietuviams Tarybų Są
jungos gilumoje. Matyt, 
Russian War Relief žmo
nės, būdami nuoširdūs ir 
teisingi, pamanė, kad Kon
čiaus grupė nuoširdžiai no
ri sušelpti Lietuvos žmo
nes, todėl pažadėjo Bendro 
Fondo dovanas persiųsti, 
kaip kad persiunčia Lietu
vai Pagelbos Teikimo Ko
miteto dovanas. Bet nuo to 
laiko jau prabėgo daugiau 
kaip trys mėnesiai ir iki 
šiol Bendrasis Fondas nėra 
pasiuntęs lietuviams Tary
bų Sąjungoje nei vieno pun
delio! Vadinasi, kun. Kon
čius blofino Russian War 
Relief savo dideliais paža
dais.

Tuo gi tarpu klerikalų, 
menševikų ir smetonininkų 
spaudoje per visą šį laiko
tarpį buvo ir tebėra vedama 
pikčiausia melų kampanija 
prieš Russian War Relief. 
Slaptai, laiškais, gerinusi 
tai įstaigai, duoda didžiau
sius pažadėjimus, o viešai 
ją neigia ir niekina. Tai y- 
ra dviveidė politika, kuri, 
mūsų supratimu, ilgainiui 
gali neskaniai atsiliepti tik
tai patiems jos autoriams.

Rokiškietis.

Naminis Frontas
Cukraus Kiekis Konservavimo 
Reikalams Toks Pat, Kaip ir 

1941 Metais
Kainų Reguliavimo Įstaiga 

praneša, kad ūkininkėms, šei
mininkėms ir kitiems vaisių, 
vaisių sunkų ir uogienių na
muose konservuotoj ams bus 
duodama šiais metais pakan
kamai cukraus pagaminti to
kiam pat kiekiui, kaip ir 1941 

•metais.
Anksčiau namų konservavi

mo reikalams buvo duodama 
daugiausia 250 svarų cukraus 
vienam konservavimo sezonui. 
Dabar gi, jeigu pavieniam kon- 
servuotojui jo pagamintų pro
duktų pardavimui reikia dau
giau nei 250 svarų, jis gali iš
pildyti aplikaciją vietinėj Kai
nų Reguliavimo Įstaigoj 
(OPA), prašydamas padidinti 
cukraus kieki iki tiek, kad jis 
galėtų pagaminti tiek pat kon
servuotų vaisių, kaip ir 1941 
metais.

Ši teisė galioja tik tais at
vejais, kai papildomai gautas 
cukrus yra naudojamas ga
minti tokiems vaisių konser
vams, kuriuos perkant reikia 
naudoti mėlynuosius ženklus.

Ketvirtis Milijono Apkrėstų 
Vyrų

Daugiau nei ketvirtis mili
jono karo tarnybai užsiregis
travusiu vyru buvo rasti ne
tinkanti kariuomenei, nes 
kraujo analizai parodė, kad 
jie buvo užsikrėtę sifiliu. J. 
A. V. Viešosios Sveikatos Įstai
ga apskaičiuoja, kad apytik
riai toks vyrų kiekis buvo iš
gydytas.

125,000 tų vyrų jau priimta 
Į kariuomenę, o 140,000 galės 
būti priimti, jei nebus rasti 
netinkamais dėl kitų priežas
čių. . •

J .T*. »

Nuo Rugpjūčio 16 Restoranai 
Iškabino Aukščiausių Kainų 

Sąrašus
Kainų Reguliavimo Įstaiga 

praneša, kad 400,000 Ameri
kos restauranų iškabino rug
pjūčio 16 d. aukščiausių kai
nu sąrašus keturiasdešimčiai 
valgių arba svarbiausių mais
to produktų, šios kainos nu
statytos prisilaikant kainų, ko
kios buvo tuose restoranuose 
1943 metų balandžio mėn. 4— 
10 dienomis.

Taisyklės tuo reikalu nusta
tytos kooperuojant Restoranų 
Industrijos Patariamajam Ko
mitetui.
Pagerinimai Namuose Užtikri

na Nuomos Pritaikymą
Ten, kur namuose įvedami 

kapitaliniai pagerinimai, arba 
padidinamas ar sumažinamas 
aptarnavimas, inventorius, bal
dai ir įrankiai viešbučiuose bei 
bendrabučiuose, Nuomos Di- 
rekt. gali atitinkamai ir nuo
mos skirtumus išlyginti, prisi
laikydamas suteiktų pagerini
mų vertės, kaip apie tai infor
muoja Kainų Reguliavimo 
įstaiga.
Ir Toliau Numatomas Trūku-

Wake Up, Americans!
Wake up. Axnerl 

canal
Make America’s 

Dg-'M answer roar out
Jr over the world.

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

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

Tikrai nepaprastas vaizdas. Amerikos lėktuvas “P-47 Thunderbolt” paleido 
bombą ir pataikė į vokiečių sunkvežimį. Parodo bombos sprogimą. Tiesiog stebė
tis reikia, kaip pasitaikė fotografui nutraukti tokį staigų, įvykį.

' ‘A,?.. T'.yf

mas Filmų Foto Aparatams
Karo Gamybos Įstaiga pra

neša, kad ji ir toliau leis ga
minti, karo, amatorių ir profe
sionalių fotografų reikalams 
filmas iki pilno industrijos pa
jėgumo, bet kartu ji įspėja fo- . 
tografijos mėgėjus nedaryti iš 4 
to išvadų, kad artimoje ateity
je jie galės gauti pirkti dau
giau filmų fotografavimui.

1943 metais buvo pagamin- 
i ta 546,000,000 kvadratinių pė- 
j du filmos, kas reiškia 30 nuo- 
i šimčių padidėjimą palyginus 
i su 1941 metais. Filmų gamyba 
i ir toliau eina smarkiu tempu.

Apie 85 procentai dabar pa- ,
i gaminamų fotografijos filmų 
: astuoniose bendrovėse eina ka- 
! rui ar su karu surištiems tiks- 
| lams. Tiktai 15 procentų visos 
' filmų gamybos tenka profesio
nalams fotogramas ar fotogra
fijos mėgėjams. Kadangi ir to
liau kariuomenės pareikalavi
mai eis aukštam lygy j, tai ne- . 
numatoma, kad produkcija ci
viliniams reikalams būtų padi- /
dinta, bent netolimoj ateityj. \
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Kaip Stovi Jūsų Kvota?

•> J! HiWIf 'll W

Ketvirtadienis, Rugp. 24, 1944 Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

UŽ LIETUVOS LAISVE Baltimore, Md

Dar kartą paskelbiame kolonijų kvotas. Matote, visa 
eilė kolonijų yra pasidarbavusios labai puikiai. Didelė 
garbė visoms joms. Bet labai daug kolonijų dar nėra at
siliepusios nei su vienu centu? Nejaugi ten nėra nei vie
no nuoširdaus lietuvio, kuris norėtų paaukoti Lietuvos 
žmonių sušelpimui — nupirkimui ir pasiuntimui šiltų 
apatinių drapanų? Atsiliepkite tuojau, išpildykite savo 
kvotą!

Kaip žinote, už šeštąjį Siuntinį vajus eis tiktai iki rug
sėjo 1 dienos. Todėl reikia skubintis, jeigu norite, kad 
jūsų kolonijos vardas figūruotų šeštajam Siuntinyje. 
Nelaikykite aukų pas save, tuojau siųskite Lietuvai Pa
gelbos Teikimo Komitetui.

Money orderius bei čekius 
niškienės 
adresu.

vardu, o siųskite

Kvota Prisiuntė

$ 75
Maine:

Rumford
Lewiston

New Hampshire:

74.00

Nashua 100

Massachusetts:
Boston 500
Worcester 300
Montello 300
Norwood 200
Lowell 200
Haverhill 200
Lawrence 300
Bridgewater 100
Gardner 100
Hudson —
Cambridge —

Connecticut
Hartford 200
Waterbury 300
New Haven 150
Bridgeport 150
New Britain 100

New York:
Brooklyn 500
Rochester 300
Binghamton 300
Great Neck 100

New Jersey
Elizabeth 200
Bayonne 100
Newark 200
Paterson 100
Hillside 75
Linden 75
Camden 50
Jersey City 50
Harrison 80.00

6.23
87.00

265.50
356.50

15.40

500.00
183.50
200.00
301.00
100.00

$34.50
130.00
105.00

58.00
571.00

960.00
535.36
419.00
118.39

Pennsylvania:
Philadelphia 
Shenandoah 
Wilkes-Barre 
Minersville 
Scranton 
Pittsburgh 
Wilmerding
New Kensington 75 
Washington 
Easton 
Chester

500
200

200
100

200
300

100

16.00
90.00

227.52
44.00

100.00
60.00

išrašykite Frances Pakai-
Komitetui žemiau paduotu

Kvota Prisiuntė
Maryland:

Baltimore 200 416.00

Ohio:

Cleveland 500 743.29
Youngstown 100 —
Akron 50 ■ ——

Michigan:

Detroit 500 1830.00
Grand Rapids 200 200.00
Hart-Scotville 100 1 ■ ■
Muskegon — 100.00

Illinois:

Chicago-Cicero-
Roseland 1,500 1500.00

Springfield 100 —

E. St. Louis 100 ' ■■ ■ ■
Collinsville 50 —
Benld 50 ■ ——■■
Waukegan 50 —

Gary, Ind. 50 —
Moline — 32.00

Wisconsin:

Kenosha 150 29.96
Racine 100 53.50
Milwaukee 75 ■■ ■ 1
Sheboygan 50 —

Colorado:
Denver 50 —

California:

Los-Angeles 200 125.00
San Francisco-

Oakland 200 21.50
Oregon:

Portland-
Oregon City 150 161.00

Washington:
Seattle 200 171.00
Tacoma 50 —

West Virginia:
Elm Grove — 21.00

50
100

100
18.50

5.00

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetas,

417 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

IŠ LAIŠKU

Lietuvai Pagelbos Peikimo 
Komiteto Šešių Menesių 

Atskaita
Nuo vasario 1 d. iki rugpjūčio 1, 1944 m. 

ĮPLAUKOS:
Vasario mėnesį:

Perimta balansas
Perimta balansas
Aukų įplaukė

Kovo mėnesį aukų įplaukė 
Balandžio mėn. aukų įplaukė 
Gegužės mėn. aukų įplaukė 
Birželio mėn. aukų įplaukė 
Liepos mėn. aukų įplaukė

Med. Pagelb. Komiteto $1,083.41 
Pund. Vajaus Komiteto 5,588.50 

2,441.72 
1,693.94 
1,943.98 
2,287.24 
1,846.35 
2,467.32

Viso įplaukų per tuos šešius mėnesius

IŠLAIDOS:
$6,505.53

4,228.74
1,268.12
1,469.05

475.00
500.00
651.80
281.70

Drapanų pirkta
Tabakas, cigaretai
Muilas
Maistas
Britvinių peiliukų (razor blades)
Ligoninėms reikmenos
Mokykloms reikmenos
Čeverykų pataisymas ir pirkimas padėvėtų
Randa (už centralinę patalpą užmokėta iki sausio 1, 

1945, ir už kitą štorą mėnesiais išmokėta)
Medinės dėžės, vinis, popiera, naphtalin., etc.) 
Drapanų valymas
Administracijos išlaidos (spauda, pašto žen

kleliai, ofiso medžiaga ir prie! drabužių tai
symo reikmenos — pamušalas; adatos, 
siūlai, etc.)

399.00
311.36
310.25

384.77

$19,352.46

Viso išlaidų per šešius mėnesius buvo 
Balansas
Smulkių ant rankų rugpjūčio 1 dieną buvo

$16,785.32
$2,567.14

43.71

$2,610.85Viso balansas rugpjūčio 1 dieną siekė
L. P. T. Komiteto Iždininkė Frances Pakalniškienė.

PASTABA:
Smulkmeniškos įplaukų atskaitos telpa finansų sekretorės 

Lillian Kavaliauskaitės raportuose, todėl iždininkės raporte jos 
nebekartojamos.

Knygas finansų sekretorės ir iždininkės peržiūrėjo komisija 
rugpjūčio 17, 1944 m. ir surado jas tvarkoje.

Knygų Peržiūrėjimo Komisija:
Mary Sineus
K. Petrikienė
Anne W. Yakštis.

kur

prie 
taip 

Nors 
pasi- 

tikslams.

L. P. T. Komiteto 
Brangios Draugės:

Gyvenu miestelyje, 
mažai lietuvių gyvena. Prie 
to, esu pavienis. Tai 
gerų parengimų ne 
greitai prisirengiu, 
aukoti visuomet esu 
rengęs geriems
Kad ir Lietuvos žmonėms, 
seniai mislinu aukoti, bet 
vis neprisirengiau. Įsitiki
nęs esu, kad nerugosite, 
nors ir vėliau už kitus pa
aukosiu. Aukoju šimtą do
lerių ($100). Nupirkite šil
tų drabužių ir apsiavimų 
Lietuvos žmonėms, o Lietu
vos raudonarmiečiams nu
siųskite skustuvų.

Draugiškai, 
Jonas Stasiūnas 

Muskegan, Mich.

L. Kavaliauskaitei.
Maloni Drauge:
Dar neseniai aš rašiau 

d. A. Bimbai ir sakiau, kad 
mes jau sukėlėme savo kvo
tų ($500) su kaupu dėl Lie
tuvos žmonių. Taipgi tą sy
kį sakiau, kad mes esame 
pasiryžę sukelti virš $1,000,

o gal ir daugiau. Ir mes tą 
sakydami neapsirikome. Su 
šiuo laišku prisiunčiu čekį 
sumoje vienuolikos šimtų 
dolerių. Tai bus jau dau
giau negu trigubai kaip 
mums buvo skirta. Dabar 
jau turime sukėlę septynio- 
liką šimtų dolerių! Bet mes 
ir su tuomi ’neužbaigiame 
savo darbo. Dirbsime kaip 
daugiausia bus galima pa
gelbėti Lietuvos suvargu
siai liaudžiai.

Draugiškai,
M. Alvinienė, 

L.P.T. Komiteto Detroito 
Skyriaus iždininkė.

vargus, taip pat didžiai 
gerbdama Lietuvos gynimo 
partizanus ir raudonarmie
čių junginius, kurie aukau
ja savo brangiausi turtą, 
gyvybę ir kraują, laisvinda
mi mūsų brangią tėvynę 
Lietuvą ir visą žmoniją, au
kauju jų pagelbai $50. Nes 
žinau, kad barbarai vokiš
kieji fašistai mūsų tėvynę 
apnuogino, apiplėšė taip, 
kad mūsų broliams ir se
sutėms bus labai, labai sun
ku pradėti gyventi.

Su širdinga pagarba pa
silieku,

Ona Labašauskiene
111 John St., 
Harrison, N. J.

P. S. Jonas Marcinkevi
čius, 111 John St., Harri
son, N. J. taipgi paaukavo 
$30 ir pinigai priimti per 
V. W. Žilinską.

Komiteto $1,000, kad už- 
pirktumėte apatinių drabu
žių dėl Lietuvos žmonių, 
vardu Chicagos lietuvių ir 
L.P.T. Komiteto Chicago 
skyriaus. Kiek pirmiau mū
sų skyrius pasiuntė $200, 

tai jau susidaro $1,200. 
Mums kvota buvo $1,500. 
Trūksta dar $300. Tačiau 
mes manome, kad tą kvotą 
išpildysime su kaupu.

■ Beje, mes esame, kaipo 
komitetas, nusitarę sukelti 
$2,000. Manau, kad ir to ne
užteks. Faktinai turime 
daugiau pažadų, negu pas
kirta kvota.

Draugiškai,
J. Skeberdytė.

L.P.T.K. Chicagos Skyr. 
finansų sekretorė.

L.P.T. Komitetui.
Džiaugsmo ašaros man 

išsispaudžia, kuomet pami
simu, kad mūsų tėvynė Lie
tuva yra jau beveik išlais
vinta; tikiuosi, kad ir ma
no kaimelis, kur aš gimiau, 
yra išlaisvintas. Labai daug 
mūsų brangi tėvynė yra nu
kentėjusi per amžius nuo 
vokiškųjų kryžiuočių, o 
daugiausiai dabar, per pra
eitus tris 
nukentėjo nuo fašistinių 
barbariškų kryžiuočių.

Todėl aš, atjausdama mūsų 
brolių ir sesučių perneštus

Gerb. draug. A. Bimba!
Šiame laiškelyje rasit če

kį vertės $356.50. Šie pini
gai yra dėl Lietuvos žmo
nių, nukentėjusių nuo Vo
kietijos nacizmo. Taigi, mes 
bayonniečiai kvotą išpil- 
dėm. Dar ir su kaupu, nes 
mums ’ 
rių.

Bet 
toliau 
drapanas dėl Lietuvos žmo
nių, nes mes suprantame, 
kad jiems reikalinga didelė 
parama.

Draugiškai,
K. čiurlis 

Bayonne, N. J.
P. S. J. Zaleckas aukojo 

100 dolerių.

buvo skirta 100 dole-

mes nesustosime, ir 
rinksime aukas ir

Malonus Drauge:
Šiame laiške rasite čekį 

sumoje $300. Vakar pasiun
čiau $1,000. Šiandien turė
jom kelis gerus svečius ir 
paliko savo pažadėtas šim
tines. Tad tuojau ir siun
čiame. 'Reiškia, Chicaga sa
vo kvotą jau išpildė. Ta
čiau mes esame nusitarę su
kelti ne $1,500, bet $2,000. 
Drąsiai sakome, kad ir sa
vo užsidėtą kvotą pralenk
sime.

Julia Skeberdytė, 
Chicago, Ill.
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metus, Lietuva L.P.T. Kom. pirm.
A. Bimbai

Sveikutis:
Šiame laiške siunčiu

Lietuvai Pagelbos Teikimo
dėl f—Courts 4m«noan Feoplt’t Mobilitaiiot

Lietuviai ir Pagalba Lietuvai

Paėmęs aukų rinkimo blan
ką nuėjau aplankyti lietuvius. 
Pasekmės buvo nekokios, dau
gelis išsireiškė, kad neduos au
kų jokiam fondui, todėl, kad 
po Pirmo Pasaulinio Karo 
amerikiečių aukų niekas Lie
tuvoj negavo, viskas buvo su
naudota privatiškam pasinau
dojimui. Iš Amerikos lietuviai 
nuvažiavę į Lietuvą ♦ asmeniš
kai patyrė, kad ten biedni 
žmonės negavo mūsų aukų. 
Amerikoj nupirkti cigaretai 
už mūsų aukas Lietuvos karei
viams ten buvo pardavinėja
mi už dvigubą kainą. Dauge
lis sakė, kad kaip bus atsteig- 
tas susisiekimas, tai privatiš- 
kai šelps saviškius.

Tokios tai pasekmės likę 
nuo tų ponų darbo, kurie ne
va “rūpinosi” šelpti Lietuvą 
po 1914-1918 metų karo. Bet
gi ne taip yra dabar, Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komi
tetas jau penkis siuntinius pa
siuntė, dovanos gautos ir daug 
žmonių jau gavo nuo lietuvių 
laiškus su padėkavone už tas 
dovanas.

Nėra blogas nusistatymas 
šelpti saviškius, bet kol bus 
atsteigtas platus su Lietuvos 
gyventojais susisiekimas, tai 
jiems dabar reikalinga greita 
pagalba. Hitlerininkai labai 
nuteriojo Lietuvą, sugriovė na
mus, atėmė šiltus drabužius, o 
čia artinasi jau ruduo, vėliau 
žiema, tai mūsų pagalba reika
linga skubėti.

Yra ir visai žmonių sugady- 
tų tos pro-hitleriškos spaudos. 
Jie, vietoj kalbėti apie karo 
laimėjimo pareigas, tai ima 
plūsti Lietuvos partizanus, rau
donarmiečius. Atrodo, kad ta 
pro-hitleriška spauda visai iš
rovė jų žmoniškumo ir artimo 
meilės jausmą. Jie plūstasi, ki
tus vadina “išgamom,” “Lietu
vos pardavikais rusams.” Da
lis jų vėliau pasitaisys, dalis 
tokiais jau ir pasiliks.

Kas dėl progresyvių žmonių 
ir organizacijų, tai jie dirba, 
kiek gali karo laimėjimui. Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetas buvo paskyręs Balti- 
morės lietuviams sukelti $200 
pagalbai Lietuvos žmonių, kad 
būtų galima nupirkti apatinių 
baltinių, muilo, apsiavų, tai ta 
kvota jau su kaupu sukelta. Ir 
drapanų rinkimas eina gerai, 
355 svarai gerų drabužių jau 
pasiųsta į centrą pasiuntimui 
Lietuvon. Pirm šis Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetas 
susiorganizavo Brooklyne, tai 
mes daug gerų drabužių pa
siuntėme per Russian War Re
lief, o dalis jų teko ir lietu
viams, gyvenantiems giliau So
vietų Sąjungoj.

Baltimorėj nuoširdžių lietu
vių yra gera pagalba Lietu
vos žmonėms, tik bėda, kad 
pas mus veikėjų stoka. Dabar 
Lietuva jau baigiama išlaisvin
ti iš nacių vergijos, tai mums 
reikia daugiau dirbti. Progre- 
syviškos organizacijos yra už
sibrėžę prakilnų ir platų pa
galbos veikimą ir į tą darbą 
kviečiame visus teisingus ir są
žiniškus lietuvius. Visi geros 
širdies lietuviai turėtų prisi
dėti prie to darbo.

Tą darbą pradėjo Lietuvių 
Literatūros Draugijos 25 kuo
pa, Liet. Darbininkų Susivieni
jimo 48 kuopa, Moterų Mez
gėjų Kliubas. Moterys geriau
siai veikia ir joms daugiausiai 
kredito priklauso. Jos suran
da naujus būdus surinkimui 
pinigų Lietuvos pagalbai, nie
kados nepavargsta ir nesiskun
džia.

Gi tie lietuviai ir jų orga
nizacijos,, kurie nusistatę prieš 
tarybinę Lietuvą, tai sumigo, 
tartum jų visai nėra. Tie dideli 
“patriotai” nieko nedaro, kad 
pagelbėti Lietuvos žmonėms. 
Rodosi, kad jau nebeliko to 
“gimto krašto,” brolių ir sesu
čių, apie kuriuos jie tiek daug 
pirmiau šūkavo, čia reikia pri
minti tiems žmonėms Kaip jūs 
galėsite susitikti veidas į vei-

Cino

Trečias Puslapis

Naminis Frontas

Pleška Mandžūrijos miestas Ansham, kur randasi Japonijos 
didžiuliai plieno fabrikai. Gaisrą sukėlė Amerikos garsieji 
bomberiai “B-29.”

Skardines Dar Vis Labai 
Reikalingos

Ervin Vogelsan, War Pro
duction Board Cino ir Švino 
Skyriaus Direktorius, praneša, 
kad norint patenkinti padidė
jusius kariuomenės reikalavi
mus ir gyvybinius piliečių rei
kalus, yra reikalinga pagrei
tinti sunaudotų cino skardinių 
rinkimą. Vogelsan prašo namų 
savininkus kooperuoti vieti
niams rinkimo komitetams ar 
savivaldybėms, tinkamai pa
ruošiant sunaudotas cino skar
dines pagal visas instrukcijas. 
Jis prašo restauranus, viešbu
čius, kliubus ir kitus panašius 
cino vartotojus atkreipti dė
mesį į tai, kad skardinės pa
siektų reikiamą vietą.

“Mūsų greitai didėjantis ci
no pareikalavimas, ypač įvai
raus tipo laivų statybai, virši
ją visus mūsų praeities apskai
čiavimus,” pasakė Vogelsang. 
Į vieną karo laivą sueina 76 
tonai cino, o vienam povande
niniam laivui sunaudojama 
daugiau nei trys tonai cino. 
Kiekviena šaudmenų dėžė “už
laikyti paraką sausu” reika
lauja virš svaro cino. Mums 
reikalingi milijonai tokių dė
žių. Cinas yra gyvybiniai rei
kalingas kareivių maistui pa
kuoti ir šimtams maisto, medi
cinos ir kitokių karo reikme
nų.

Ragina Užvesti Rude.ninius 
Daržus

Norėdama padėti padidinti 
Pergalės Daržų derlių 25%, 
Karo Maisto Administracija 
ragina užvesti daugiau rudens 
daržų. Karo Maisto Adminis
tracija ypatingai pataria už
vesti rudens daržus pietinėse 
valstijose, kur žiemos būna 
švelnios ir vėlai vasarą paso
dintos daržovės gali suspėti 
prinokti. Tokios daržovės, kaip 
Saločiai, kopūstai, 
kopūstai (kale), 
špinatai, griežčiai, 
morkos, anot Karo
min., tinka tokiam vėlyvam so
dinimui, nes jos nebijo vėsaus 
oro.

Tose vietose, kur vidurvasa
ris būna sausas, vienas iš did
žiausių rudeninių daržų keb
lumų yra sudaiginti sėklas. Tai 
kliūčiai nugalėti, daržininkams

dą su Lietuvos žmonėmis? 
Kaip jūs galėsite jiems į akis 
žiūrėti ten nuvažiavę po karo, 
jeigu dabar juos pamirštate, 
jeigu čia gyvendami norite 
jiems padiktuoti tvarką?

Gerieji lietuviai, visi, kam 
brangi žmogaus laisvė, atmin
kime, kad mes gyvename Ame
rikoj, mes čia tvarkome savo 
gyvenimą, o Lietuvoj taip jį 
tvarkys mūsų broliai ir sesės, 
kaip jiems bus geriausiai. Mes 
būdami Amerikoj, padėkime 
lietuviams mūsų senoj tėvynėj 
drabužiais, kitais reikmenimis, 
ko jiems taip reikia.

J. Balsys.

patariama iškasti dvigubai gi 
lesnes vagas nei pavasarinei 
sėjai ir gerai jas palaistyti. 
Sėklas reikia sėti toje pačioje 
gilumoje, kaip ir pavasario 
darže ir apdengti drėgmę pa- 
laikančiom trąšom ar kita pa
našia medžiaga. Augalams au
gant įdirbti žemę jų kryptimi 
palaipsniui, kad vagos išeitų 
lygios.

Sustiprins “Paslėpto 
Popieriaus” Rinkimą

War Production Board, ati
dengdamas metodus, kuriais 
popierio rinkimas šią vėlyvą 
vasarą ir rudenį bus suinten
syvintas, praneša, kad Ameri
kos namai ir industrinės įstai
gos turi pakankamai popierio 
užpildyti 8,000,000 tonų kvo
tą, kuri nustatyta 1944 me
tams. WPB Salvage Division 
tyrinėjimai parodo, kad 62% 
nereikalingo popierio ilsisi 
Amerikos industrinių įstaigų 
archyvuose ir sandėliuose. Li
kusieji 38% yra gyventojų bu
tuose ir ūkiuose. WPB mano, 
kad daugiau atliekamo popie
rio yra sukrauta priemiesčių ir 
kaimų butuose, nei miesto rezi
dencijose.

Entuziastingiausi popierio 
rinkėjai iki šiol buvo mūsų 
vaikai. Tikimasi, kad kai ru
denį atsidarys mokyklos, vai
kai viršys visus pasiektus iki 
šiol laimėjimus. Nuo rugpjūčio 
1 dienos atidaryta dviejų mė- ‘ 
nėšių laikotarpiui popieriaus 
rinkimo kampanija tarpe 1,- 
500,000 mūsų berniukų skau
tų. Grupės, kurios pristatys vi
dutiniškai 1,000 svarų nuo ber
niuko, gaus iš WPB Pirminin
ko Donald M. Nelsono specia
lius pažymėjimus. Pavieniai 
asmenys, pristatę vidutiniškai 
apie 1,000 svarų, ar daugiau, 
gaus ženklelius.

Mergaitės skautės irgi pla
nuoja kampaniją, bet tik dar 
nėra nustačiusios laikotarpio 
pagyvintam popieriaus rinki
mui. Nuo šių metų rugsėjo 3 
dienos pradedant per dvi sa
vaites kiekvienas Amerikos 
Legijono Postas dalyvaus vi
suotinam “Honor-Roll” popie
rio rinkime.

Prekybos Department© ap
žvalga rodo, kad tarp gyven
tojų yra pakankamai popie
riaus “paslėpta,” kurio užtek
tų patenkinti visus reikalavi
mus. WPB praneša, kad pasie- 

tikslo, 
turėtų 

667,000

i

Namų

begalviai 
burokėliai, 
collards ir 
Maisto Ad-

kimui 8,000,000 tonų 
mėnesiniai surinkimai 
sudaryti vidutiniškai 
tonus.

Numatoma Padidinti 
Rakandų Dalių Gamybą
Karo Gamybos Įstaiga sako, 

kad naminių skalbiamųjų ma
šinų ir taip pat siuvamųjų ma
šinų dalių gamybą pataisymo 
ir pakeitimo reikalams numa
toma padidinti, nes palengvin
ti gamintojams nustatyti apri- 
bavimai turimiems rezervams.



I
Ketvirtas Puslapis

i
taiivS—Liberty, LitEu&nfan Daily * Ketvirtadienis, Rugp. 24, 1944

Pirmyn Į Vakarus!
Rašo JUSTAS PALECKIS

(Tąsa)
Merginos akyse pasirodė ašaros ir ji ta
rė: “aš pakelsiu du tokius kaip tams
ta...” Visi susijuokė. Per dvi kautynės 
dienas Dieninaitė išgelbėjo 62 sužeistuo
sius ir dabar ji pirmoji šoko Daunį gel
bėti. Dieninaitė nusilenkė prie sužeisto
jo. Kulka pervėrė merginos krūtinę. Jie 
gulėjo greta. Jie buvo priešaky. Priešas 
sutvirtino ugnį. “Draugai, juos reikia 
gelbėti!” — sušuko snaiperis Ražinskas. 
Kuopa puolė kalvą. Iš kitos pusės puolė 
dar vienas padalinys. Jo priešaky ėjo su
žeistas į veidą karininkas Lisauskas. Vo
kiečiai nelaukė tokio spaudimo ir sumi
šo. Juos išmušė iš kalvos ir taktiškai 
svarbi aukštuma buvo užimta.

Kilikevičiaus ir Petrovo kulkosvaidis 
buvo minos skeveldros sugadintas. Jie 
nebeturėjo kuo naikinti vokiečius. Vyrai 
nutarė gauti ginklą kovos lauke. Kartu 
su atakuojančiais kareiviais jie įsiveržė 
į priešo apkasus, užgrobė du vokiškus 
kulkosvaidžius. Bet jie pasirodė sugedę. 
Negalima dėl tokios “smulkmenos” nu
traukti kovos. Čia pat, kautynių lauke, 
jie išardo kulkosvaidžius ir iš sveikų da
lių sustatė naują ir iš vokiško kulkosvai
džio ėmė naikinti vokiečius.

Priešo ugniataškis smarkiai apšaudė 
puolančius mūsų pėstininkus ir trukdė 
jų atakai. Vyresnysis seržantas Žeimys 
prislinko visai prie ugniataškio. Ramiai, 
lyg manevruose, jis pastatė kulkosvaidį, 
tiksliai prisitaikė į ambrazūrą. Priešo 
ugniataškis nutildytas, pėstininkai galė
jo veržtis pirmyn.

Automatininkas seržantas Astrauskas 
buvo kautynėse sunkiai sužeistas. Jis pa
siliko rikiuotėj ir sušuko draugams: “Už 
tėvynę! Už Tarybų Lietuvą! Už mūsų 
ateitį—pirmyn, draugai!” Tie sužeisto
jo vado žodžiai pasirodo stipresni už ar
šią priešo ugnį ir kariai naujai puolė 
priešą.

Leitenantas Aleksandravičius buvo 
du kart sužeistas, bet atsisakė vykti j 
medsanbatą. Jis pirmuoju įsiveržė į auk
štumą, kurią atakavo lietuvių padali
niai. Sužeistą leitenantą Slaviną jau pa
sisekė įkalbėti vykti į ligoninę, bet pake
ly jis apsigalvojo. Girdi, gydytis dar su
spės, o su vokiečiais atsiskaityti, tai da
lykas skubus. Jis grįžo į kautynių lau
ką ir sunaikino dar du automatininkus. 
Jį pasisekė nugabenti į ligoninę tik po 
trečio sužeidimo ir tai tada, kai neteko 
sąmonės. Tokių kaip jis buvo daug. No
rėdami dalyvauti kautynėse, žmonės sla
pčia išėjo iš ligoninių. Taip pasielgė 
raudonarmietis Gricius, leitenantas Bu- 
blys, seržantas,Jankelevičius.

Priėjimus prie aukštumos, kurią tu
rėjo užimti lietuviškas padalinys, priešas 
apšaudė stipria minosvaidžių ugnim. 
Seržantas Kozlovas, greitai įvertinęs pa
dėtį, sušuko: “Pirmyn, draugai!” ir pir
mas veržėsi į aukštumą. Jo pavyzdžiu 
užsikrėtę kulkosvaidininkai jį sekė. Iš 
rikiuotės išėjo vienas minosvaidžių tai
kytojas. Seržantas Kozlovas pats puolė 
prie kulkosvaidžio ir taikliai šaudyda
mas sunaikino 10 vokiečių. Sudarę prie
dangą ir nutildę keletą priešo ugniataš- 
kių, kulkosvaidininkai žymiai padėjo 
šauliams užimti aukštumą.

Moteris nenusileido vyrams. Kulko
svaidininkė Elena Sergejovaitė taikliai 
šaudė, sudalydama priešui didelius nuo
stolius. Kaimyninio kulkosvaidžio tarny
ba išėjo iš rikiuotės. Elena pasiliko vie
na ir kirto toliau hitlerininkus, o paskui 
pati perkėlė kulkosvaidį į kitą poziciją.

Žiemos kautynėse pasižymėjo artile
ristai - viršila Gintautas, seržantas Igna
tavičius, žvalgas Vaivada, jaun. leite
nantas Zaicevas, jefreitorius Bevziukas, 
raudonarmiečiai Smirnovas, Judinas, 
Kulvietis, Valujevas, Andrijonas ir kiti. 
Savo mokėjimu ir drąsa jie padėjo su
naikinti daug priešo ugniataškių ir sėk
mingai parėmė pėstininkų atakas.

Didelį narsumą ir mokėjimą pareiškė 
kautynėse žvalgai — Sidoras, Sabaliaus
kas, Galvydis, minosvaidininkai — ko- 
riskis, Markevičius, ryšininkai — Kani
šauskas, Jokūbaitis, pionieriai — jaun. 
leitenantas Malakauskas, Kučkovas, Ja- 
kubėnas, sanitarai — Kudrikas, Arma- 
navičius, Bielovas, Ostrauskas ir dauge
lis kitų.

Drąsiai kovėsi buvęs Ispanijos pilieti
nio karo dalyvis, Antanas Tamošiūnas. 
Jis su dviem draugais prišliaužė prie vo
kiečių apkasų ir taikliais šūviais. iš 
prieštankinio šautuvo. sunaikino t dviejų

priešo kulkosvaidžių tarnybas. Drąsiąją 
trejukę pradėjo supti vokiečių būrys. 
Tada vienas iš jų puolė prie sveiko vo
kiečių kulkosvaidžio, atsuko jį prieš vo
kiečius ir privertė juos sugulti. A. Ta
mošiūnas metė granatą ir sunaikino 8 
vokiečius, o 6 sužeidė. Priešo kulka pa
guldė Tamošiūną. Sunkiai buvo sužeis
tas ir vienas jo draugas, kurs kovėsi' kol 
atvyko pagelba. Narsi' trijų vyrų kova 
padėjo atakuojantiems pasistūmėti pir
myn.

Mes jau minėjom apie narsią Lietuvos 
merginą patriotę Dieninaitę. Taip pat 
drąsiai elgėsi sanitarė Šupenytė, Ivens- 
kytė, Baitlerytė, Niaurienė, Itingaitė, 
kuri, būdama tris kartus sužeista, teikė 
pagelbą draugams.

Kovojančiųjų pirmose eilėse — tautos 
rinktieji deputatai. Savanore į frontą iš
ėjo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tary
bos Pirmininko pavaduotojas deputate 
Marija Kutraitė. Būdama sužeista, ji pa
siliko rikiuotėj. Kovoj dėl gimtosios že
mės išvadavimo buvo sužeistas TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos deputatas Sta
sys Pilipavičius. Narsiųjų mirtim kau
tynių lauke žuvo TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos deputatas Stasys Petrulis.

— Mes visi kovosim už didžiąją žmo
nijos laisvę, — mitinge prieš kautynes 
pareiškė kovūnas Bitaitis. Savo krauju 
patvirtino duotąją priesaiką. Jis kauty
nėse sunaikino keletą hitlerininkų, . jo 
drąsa ir narsumas buvo pavyzdžiu kovos 
draugams.

Smarkiai kovėsi lietuviai Oriolo že
mėj. Čia jie atidarė sunaikintųjų hitle
rininkų sąskaitą. Jie tęsė tą sąskaitą 
žymių laimėjimų kupinose 1943 m. va
saros kautynėse.

Leitenantas Vacys Bernotėnas gavo 
uždavinį žvalgomosiose kautynėse išžval
gyti sustiprintą priešo aukštumą. Jis uo
liai ruošėsi tai operacijai. Ištisas dienas 
jis praleisdavo priešakinėse pozicijose, 
žvalgydamas priešo užimtą vietovę, jo 
susitvarkymą ir ugnies taškus. Jis užnu
gary surado tokią pat aukštumą, kaip ir 
vokiečių užimamą, ir pradėjo su karei
viais daryti pratimus. Pagaliau pasiruo
šimas buvo užbaigtas. 1943 m. birželio 
25 d. naktį Bernotėno ir partorgo Kud- 
los vadovaujami, po stipraus artilerijos 
paruošimo, pradėjo puolimą. Atsargiai 
praėjo pionierių padarytą taką minų 
laukuose. Kaip viesulas Bernotėno pada
linys puolė vokiečius, ir jie pasitraukė. 
Kareiviai užėmė aukštumą ir pradėjo 
šeimininkauti vokiečių apkasuose. Ber
notėnas asmeniškai nudėjo daug hitleri
ninkų. Jį sužeidė kulka, bet jis nekreipė 
dėmesio. “Dabar ne laikas tokiais nie
kais užsiimti,” tarė jis kariams, paste
bėjusiems jo žaizdą. Vokiečiai atsikvo
šėjo, pamatę, kad juos iš apkasų išmušė 
saujelė žmonių. Jie pradėjo ruoštis 
kontratakai. Brangi buvo kiekviena mi
nutė. Bernotėnas skubėjo, bet vis dėl to 
jis apžiūrėjo užmuštuosius vokiečius, pa
ėmė visus vokiečių dokumentus. Pravers 
jie vodavybei. Pagaliau Bernotėnas davė 
įsakymą trauktis. Jis ir jo draugas par
torgas Kudla dengė padalinio pasitrau
kimą. Su šūkiu: “Rus, pasiduok!!” vo
kiečiai apsupo draugus. Vietoj atsakymo 
ant vokiečių ėmė kristi granatos. Du 
draugai tęsė kovą tol, kol juos sužeidė 
priešo granatų skeveldros.

Bernotėno padalinys, pagrobęs nelais- 
vius ir vertingus dokumentus, grįžo į 
pirmykštes* pozicijas. Nebuvo tik vado ir 
jo draugo Kudlos. Jų laukė dieną, dvi, 
tris... ir nustojo laukę. O tuo tarpu ki
tą rytą Bernotėnas atgavo sąmonę nie
kieno žemėj, pamatė greta žuvusį drau
gą ir pasirįžo pasiekti savuosius... Sep
tynias dienas šliaužė nusilpęs Bernotė
nas. Jo maistas buvo šaknys, jo gėrimas 
buvo rasos lašai. Jis šliaužė ir kiekvie
nas praeitasis kelio metras jam atrodė 
amžiumi. Jis šliaužė, nes visa jo esybė, 
visa jo valia, visi troškimai buvo sukaup
ti į vieną pastangą—kad ir kas būtų,— 
ištverti, išlaikyti. Gyventi, kad .galėtų 
keršyti. Ir jis atšliaužė ... Taip gyveni
mas. nugalėjo mirtį.

(Bus daugiau)

Montello, Mass.
Broliai ir sesutes lietuviai!

žiaurūs fašistai vokiečiai su
naikino daug Lietuvos žmonių 
ir turto, kaip ir kiekvienoj jų 
okupuotoj šalyj. Mūsų gimti
nis kraštas Lietuva liko baisiai 
nuteriotas. Tik ačiū garbingai 
Raudonajai Armijai, kuri jau 
yra išlaisvinus veik visą Lie
tuvą. ; "

Bet Lietuva nuteriota, jos 
žmonėms labai reikalinga pa
galba. Tam tikslui vietinis Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto skyrius rengia pikniką, 
nedelioj, rugpjūčio 27 d., Lie
tuvių Tautiško Namo Parke. 
Kalbės daktaras J. A. Valatka 
iš Abingtono. Tikimės turėti 
ir daugiau kalbėtojų. Bus mu- 
zikalė programa. Taigi, kvie
čiame visus ir visas atsilanky
ti ir paremti šį naudingą dar
bą.

Rugpjūčio 4 d. Russian War 
Relief Komitetas buvo suren
gęs mitingą, «kuris įvyko Lie
tuvių Tautiško Namo Parke. 
Susirinkimas atidarytas mūsų 
šalies himnu. Po to miesto ma
joras Mr. J. Downey pasakė 
trumpą, bet reikšmingą kalbą, 
ragindamas gausiai remti au
komis mūsų galingą talkininkę 
Sovietų Sąjungą. Jis sakė, kad 
Sovietų galybė išgelbėjo daug 
Amerikos sūnų nuo mirties.

Kalbėjo E. Blum iš Bostono, 
pasakė gerą prakalbą, žmo
nių buvo keli šimtai ir atydžiai 
klausėsi. Paskui, po prakalbų, 
buvo rodoma sovietinė filmą: 
“We Will Come Back.” 

žmonės daug sunešė drapa
nų. Komisijos lietuviai daug 
darbavosi, ypatingai J. A. Ku
kaičiai, P. M. Baronai, A. Lu
kas, K. Beniulis, B. Lapinskie
nė, D. Bartkienė ir B. Petrik.

Biruta.

K. Barčienč $5.
U. Zeleckaitč $2.
Po $1: P. Sarapienė, M. 

Puodžiūnienė, A. Kely, A. 
Masteika, V. E. Račauskas, E. 
Steponauskienę, O. Vitkaus
kienė, A. Chestnut, T. Vasaris, 
K. Valant, A. Tervainis, S. 
Matelis ir A. Raila.

A. Masteika 50c.
O. Peslienė 25c.
J. Blujienė 15c.
Viso $30.90.
Pinigus perdaviau vietos Lie

tuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto skyriaus kasicriui P. 
Baronui. Visiems aukavusiems 
tariu širdingai ačiū.

J. Stigienė.

Elizabeth, N. J.
Susižeidė Z. Stasiulis

Liepos 22 d. patiko nelaimė 
drg. Z. Stasiulį. Jis eidamas į 
skiepą nupuolė nuo laiptų ir 
nusilaužė koją. Randasi Ge
neral Hospital, Elizabethe ir 
sveiksta. Linkime greitai pa
sveikti. W. P.

Mirė Jonas Matusevičius
Rugpjūčio 13 dieną mirė 

dienraščio Laisvės skaitytojas 
Jonas Matusevičius, 212 Inslee 
PI. Paliko nuliūdime žmoną — 
Rožę ir du sūnus Juozą ir An
taną. Juozas tarnauja armijoj, 
buvo parvykęs į tėvo laido
tuves. Reiškiame jo šeimai už
uojautą.

K. Degutienė.

Amerikiečiai paplatino sa
vo pozicijas rytiniame Sei
ne upes šone, 5 mylios į 
šiaurvakarius nuo Pary
žiaus.

New Britain, Conn.
Laike vakacijų teko būti ke

liose vietose ir šis tas išgirsti iš 
žmonių kalbų, štai New Have- 
ne būnant sužinojome, kad jie 
daug veikia. Jie renka drapa
nas dėl Lietuvos liaudies. Jie 
linksmi, kad už dienos, kitos 
Lietuva bus ir vėl laisva. Pas 
juos yra daug Lietuvos gerų 
patrijotų, bot tarpe jų b e esą ir 
ekstra gerų. Du iš jų, kaip gir
dėjome iš kalbų, kaip tik Lie
tuva bus pilnai išlaisvinta, jie
du susišauks gerus Lietuvos 
patrijotus ir pavaišins juos, at
žymėdami pergalę. Tuodu ge
rieji draugai yra Kunsa ir Me
delis.

Hartforde draugai irgi ne
miega. Jie taipgi renka drapa
nas ir siunčia Lietuvon. Hart- 
fordiečiai buvo suruošę gražų 
pikniką dėl Lietuvos liaudies 
paramos, kuris įvyko rugpj. 6 
d., Lietuvių Darže, čionais ma
tėm, kaip žmonės duosniai au
kavo, kad Lietuvos žmonėms 
nusiųsti reikalingiausi dalykai, 
kaip drapanos, medikamentai 
ir 1.1.

Pikniko laiko d. D. M. šo-

lomskas pasakė gražią prakal
bą apie tai, kaip pažanga ir 
stipri vienybė ima viršų. Ne
perseniai Hitleris šoko iš 
džiaugsmo, kuomet jam vyko 
paimti viena šalis po kitai, 
o dabar jau savo generolus 
šaudo, kadangi baigia viską 
pralaimėti. Taipgi, lietuviai vi
sur pasisako, kad reikalas iš
rinkti dėdė Roose vėl tas dar 
vienam terminui ir abelnai vi
si organizuoti darbininkai kal
ba už Roose vėl to išrinkimą.

Westfield, Mass, iš senovės 
žinome atsilikimą tarpe lie
tuvių. Jie ten, kaip mums nu
pasakojo, prastai kalba apie 
Sovietų Sąjungą, jiems net ir 
prezidentas Roose veltas nesąs 
geras. Iš kur tokia prasta min
tis pas juos išsivysčius, nebeži
noma. Ten apie Lietuvos liau
dies šelpimą nebuvo girdėti. 
Būnant pas Salaveičikus ap
žiūrėt jų tik ką pirktą namą, 
mums irgi nieko neprisiminė 
apie veikimą. Beje, Eva Se- 
vage aukojo 5 dol. Lietuvos 
reikalams.

Waterbury, spaudos naudai 
piknike, toko susitikti po vie
ną kitą iš kolonijų. Visi pil-

(Tąsa 5-me pusi.)

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptas, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

Aukos Lietuvos Pagalbai
Lietuvos žmonių pagalbai 

per mane sekami draugai ir 
draugės aukavo rugpjūčio 13 
d.:

J. Mineikis $10.

London, rugp. 22.—Pran
cūzų karininkai spėja, kad 
dauguma nacių jau pabėgę 
iš Paryžiaus.

Amerikos lakūnai vėl 
bombardavo karinius nacių 
įrengimus Vienos srityje, 
Austrijoj, ir Aukštojoje Si
lezijoje, linkui Lenkijos.

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS 

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

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mčšlažamės 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

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. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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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 — 

MEDIKAL1S IŠTYRIMAS |2.

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

(Jsist. 28 m.)

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

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

* &

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

WAWWffllR

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

TELEPHONE
STAGG 2-5043
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

BROOKLYN, N. Y660 GRAND ST

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermininė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
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Lietuviški Raud. Armi
jos Pulkai Atvadavo 
100 Vietovių Lietuvoj

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
lošimam “soccer’io”, “bas
ket ball”, ’’volley ball” ir 
kt.

Dirbtuvių Atsteigimas
Vokiečiai visiškai sunai

kino daugelį audimo, siuvi
mo ir mezgimo dirbtuvių 
Vilniuje; jie išplėšė visus į- 
rengimus iš Pakaitos mez
gyklų ir siuvamąsias maši
nas iš Laisvės ir Raudono
sios žvaigždės drabužių siu
vyklų. Bet dirbtuvių atstei- 
gimo darbas eina visais ga
rais.

Bent 5,000 Bulgarijos 
partizanų kovoja prieš vo
kiečius.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

mitetai galės puikiai pasidar
buoti.

Washingtone yra vietovė, 
kuri vadinas Dumbarton Oaks. 
Niekas apie ją iš paprastųjų 
žmonių nebuvo girdėjęs. O ji 
dabar staiga pagarsėjo visam 
pasaulyj.

Į Dumbarton Oaks susirin
ko Amerikos, Tarybų Sąjun
gos ir Anglijos atstovai. Jų po
sėdžiais susidomėjimas di
džiausias visur.

Šitie vyrai bandys padėti 
pamatus naujai pasauliniai or
ganizacijai taiką palaikyti !

Lai šis karas bus paskutinis! 
Lai ateityje nebedrįs joks ne
vidonas pakelti ranką prieš 
taiką ir atidaryti karinio pra
garo vartus!

Aną dieną krisluose pada
riau klaidą. Kalbėdamas apie' 
senatorių Taftą, pasakiau, kad 
jis yra iš Michigan© valstijos. 
Gi Taftas yra iš Ohio valsti
jos. Atsiprašau.

New Britain, Conn.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

ni džiaugsmo, kad neužilgo vi
sa Lietuva bus laisva. Torring- 
tono vienas draugas prisispy- 
rusiai reikalavo pas juos nu
važiuoti ir veikimą sustiprinti. 
Tačiau prižadėt nebuvo gali
ma, nes stoka gaso. Spaudos 
piknikas iš finansinio atžvil
gio buvo gražus.

New Britaine Lietuvai Pa 
galbos Teikimo Komitetas, pa
gal išgalę, juda. J. J. Gerdis, 
mūsų komiteto pirmininkas, 
sumanė, kad mes turime būti
nai rinkti drapanas dėl Lietu
vos žmonių. Buvo atsiklausta 
organizacijų, kad leistų Lie
tuvių Svetainėje surinktas dra
panas sunešti ir jas ten sutai
syti. Bet užtikrinimo negauta, 
kad vieta bus. Už paprašymą 
svetainės Gerdauskas gavo iš
barti.

Bet kas netašytų žmonių 
kalbų gali klausytis. Lai jie 
savo kalba. Lai jie laukia ko
kio neva numaro, kuris pave
lysiąs ir jiems veikti. Bet mes 
gražią pradžią esame padarę. 
Veikiausiai, kad drapanų irgi 
parinksime, kaip tik joms vie
tą sunešti aplaikysime. Tačiau 
vienas buvo geras reiškinys, 
kad ne visi žmonės atšalę nuo 
mūs tėvų šalies Lietuvos. Kaip 
kurie gana prielankiai išsireiš
kė apie šelpimą Lietuvos žmo
nelių.

Dienoje, kai Raseiniai buvo 
atvaduoti LPT Komitetas bu
vo suėjęs ir vėl sunešė aukų 30 
dol. Kom pirm. J. J. Gerdis ir 
vėl visus “subytino” priduoda
mas surinktų aukų 15 dol., V. 
T. Yokimas 10 dol. Lietuvos 
patrijotais pasirodė šie -žmo
nės: J. Ragelis, S. Valauskas, 
V. Abeciunas, Mickevičiai ir 
RemeiČiai — po penkinę ir 
penkinė parvežta iš Westfield, 
Mass. 5 ,

Kadangi ruošiamasi prie 
drapanų rinkimo, tai viešai vi
siems patrijotams pranešama, 
kad būkite pasiringę ant pa
šaukimo atsiliepti.

Pirmas, ateiti į susirinkimą, 
kuomet būsite pašaukti, an
tras, būkite taip geri, padėki
te pakalbinti tuos žmones, ku
rie turi laiko drapanų parink
ti, nes čia nėra menkas dar
bas, o už visų gražų pasidar
bavimą Lietuvos nuvarginti 
žmonės mums padėkos.

Vikutis.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE ‘ 
REIKALINGOS MOTERYS

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MONTELLO, MASS.

LPT Komitetas rengia pikniką 
27 d. rugpjūčio, LTN Parke, kalbės 
Daktaras J. Valatka iš Abington. 
Bus skanių valgių ir gėrimų. Taipgi 
muzikalė programa. Pradžia 1 vai. 
dieną. Kviečiame visus dalyvauti.— 
Komisija. (199-200)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

25 d. rugp., 7:30 v. v. Jurginėj Sa
lėje, 180 New York Avė. Visi drau
gai ir draugės1 būkite šiame susirin
kime, nes jau turime knygą Lietuva 
Ugnyje. Todėl, ateikite ir pasiimki
te. Yra 9 nariai nemokėję už šiuos 
metus, ateikite užsimokėti ir gausite 
knygą. — V. J. Kasparas, Sckr.

(199-200)

SHENANDOAH, PA.
Shenandoah’rio apylinkės Demo

kratinės Lietuvių Pašalpos Skyrius 
ruošia pikniką, rugp. 27 d. Brandon
ville Grove, visiems gerai žinomoj 
vietoj. Pradžia 10 vai. ryto ir tęsis 
iki vėlai vakaro. Nuoširdžiai visus 
kviečiame dalyvauti šiame piknike, 
pasimatysite su savo draugais ir 
tuom pačiu sykiu paremsite labai 
svarbų darbą, nes visas pelnas eis 
dėl nukentėjusių Lietuvos žmonių 
nuo karo. Tad kviečiame Mahanoy, 
Girardville, Frackville, St. Clair, 
Minersville, Coaldale ir Hazleton 
lietuvius skaitlingai dalyvauti. — 
Rengėjai. (199-200)

CLEVELAND, OHIO
Draugiškas parengimas Workerio 

naudai. Rengia LLD 22 kuopa, para
mai to vienintelio darbo žmonių an
glų kalboj einančio dianraščio Daily 
Worker. įvyks šeštadienį, rugp. 26 
d. Brown Leaf Cafe salėje, 987 E. 
79th St. Bus gera muzika šokiams 
ir bus dovanos duodamos mėgėjams 
žaislų. Pradžia 7 v. v. ir trauksis 
iki vėlai nakties. Kviečia visus Ko
misija. (199-200)

WASHINGTON, PA.
LDLD 236 kp. rengia pikniką, 27 

d. rugpjūčio, 700 Maple Ave. Kvie
čiame visus dalyvauti,/bus geri mu
zikantai ir gerų dainininkų, skanių 
užkandžių ir gėrimų. Kviečiame vi
sus — Komitetas. (199-200)

SCRANTON, PA.
LDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

27 d. rugp., pas dd. Indriulius, 415 
Electric St., pradžia 2:30 vai. dieną. 
Visi draugai dalyvaukite, išgirsite 
raportą iš praėjusio pikniko, kuris 
buvo sėkmingas. Taip pat turime 
prisirengti prie sekančio pikniko, 
kuris įvyks 10 d. rugsėjo, toj pačioj 
vietoj, ir apsvarstyti kitus reikalus. 
P. Šlekaitis. (199-200)

NEWARK, N. J.
Rugp. 27 d. įvyks pare, pažymėti 

atvadavimą Lietuvos nuo kanibalų 
hitlerininkų. įvyks pas dd. Janušio- 
nius ant farmos, 134 West North
field Ave., Livingston. Rengia LDS 
8 ir 47 kuopos bendrai. Kviečiame 
visus dalyvauti, kurie atjaučiate sa
vo brolių ir sesučių vargingą padėtį. 
Kelrodis: Važiuokite busu 146 su 
užrašu Morristown, o kurie mylite 
paeiti kelias minutes, tai geras ir 
busas Livingston, eina nuo Penn. 
Stoties iš Newark© kas pusę valan
dos. Jie eina Raymond Blvd., West 
Market, Orange ir Main gatvėmis.

—Kom. (199-200)

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Nojaus Arka. Ar teisybė, kad 

buvo visuotinas tvanas ir vis
ką prigirdė ?.........................

Patarėjas Vyrams ir Moterims 
apie lyties dalykus, taipgi apie 
gimdymo kontrolę, meiliškas 
gyvenimas ir kaip iš to nau
dotis ................................... $1.75

Lietuviška Virėja, Kepėja, Ke- 
nuotoja ir Namų Prižiūrėtoja, 
su apie 450 visokių receptų 
kepimui, virimui ir kenavicui 1.00

Tūkstantis Naktų ir Viena. Ara
biškos istorijos. Dalis I ... <50c

Lengvas Būdas išmokti angliš
kos kalbos be kitų pagalbos

Neužmokamas žiedas, graži 
apysaka ................................

Pralotas Olšauskas, jo darbai ir 
nuopelnai, su meilužės pa
veikslu .................................

Kaip Kunigas Papjovė Savo
Meilužę Oną Aumulleraitę, su 
paveikslais ............................ «...

Pekla, kam ji ir kur yra? Su 
paveikslais kankinimo įrankių

Raktas į Gyvenimą, knygelė ati
dengia visokius nuo mūs už
slėptus 
surasti 
gyventi

Paparčio
apie senovės burtus ..............

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų 
apsisaugoti ............................

Biblija, išaiškina visą biblijos 
pagrindą, su 379 paveikslais 2.25

Sapnų Knyga, su daugeliu pa
veikslų, drūtais apdarais .... 1.25

Mikaldos Pasakojimai ................ 25c
Kunigų Celibatas, kodėl kuni-

Mgai Ąnesiženija *

sekretus; kaip galima 
sau tinkamą porą ir 

turtingai ...................
žiedas, Pasakojimai

25c

35c

25c

25c

15c

30c

75c

20c

30c

POKARINIS 
UŽTIKRINIMAS 

PAS 
WALLINGTON TUBE 

CORP.
480 Main Avenue 

WALLINGTON, N. J.
Patenkinančiai Pritaikoma 

Mokestis 
Naktiniam Bonai 

Geros Darbo Sąlygos

MUMS REIKIA
Paprastų Darbininkų 
Mašinų Operatorių 

Pilnai Išsilavinę Mašinistai 
Inspektoriai

Kompanijos atstovai tarsis su 
aplikantais PASSAIC, PATERSON, 

HACKENSACK, N. J.

U.S. Employment Service 
Offices.

REIKALAUJAMA PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

(205)

REIKIA VYRŲ
Materialų Kraustyto] ų
Pagelbininkų Prie Išsiuntimų ir 

Priėmimų Departmente.

MILLWRIGHT PAGELBININ- 
KŲ IR ELEKTR1KIERIŲ

A. Schrader’s Son
481 Clermont Avenue 

Brooklyn.
(Arti Clinton & Washington Stoties, 

8th Avc. Subve)

(204)

VYRAI—BE PATYRIMO
Karinė Dirbtuvė. $48 iki $51.20 už. 56 valan

das. Arti BMT & IND. subvių.
168 7th St., Brooklyn. SOUTH 8-6700.

(199)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ
Patyrimas Nereikalingas.

• 75c Į VALANDĄ. 
Laikas Ir Pusė Už Viršlaikius.

JAY TRADING COMPANY
35 Meadow Street, Brooklyn.

. (205)

MOTERYS PRIE 
SANDWICHIU 

INDŲ ATĖMĖJŲ 
Pilnam ir daliai laiko. 

NUOLATINIS DARBAS 
Kreipkitės į 

PERSONNEL OFISĄ, 
12-TOS LUBOS

JOHN WANAMAKER 
9TH STREET & BROADWAY 

NEW YORK CITY.
(201)

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).

Marių Duktė, graži apysaka ....
Kaip Duktė Gyveno Pūstynėj© 
Erodas, Boba ir Velniškas Tiltas 
Girtuoklių Gadzinkos, linksmos 

dainos ....:..............................
Kantri Alena, pasaka ..............
Gudrus Piemenukas ......................

30c

25c
25c
35c

15c
25c
25c

ŽOLIŲ ARBATOS
Pakeliuose su nurodymais, kaip 

vartoti ir nuo kokių ligų. 
Nuo nervų suįrimo .................. ;
Nuo dusulio (asthmos) ............. i
Vyriškumo pataisymui ............. 1
Nuo užsisenėjusio kataro bei 

hayfever ................................ I
Nuo cukraligės (diabetes) ....... I
Nuo vandenligės bei širdies ligos i 
Pailių arbata arba mostis ....... I
Trejankbs; stambios šaknys ..... i
Nuo sutukimo, kaip eiti kūdyn < 
Sureguliavimui kietų vidurių .... 
Poison Ivy mostis, greitai aptildo 

niežulį ir sutrumpina kentėji
mus ..................................... $1.50

Trūkžolės, valerijonai, ramunė
les, pelūnės, našlelės, puglaiš- 
kiai po ....................  25c pakelis.

M. ŽUKAITIS 
»' 884?Dean j St^Spėnt^rporMN.•lY.'*'-

■ :

85c
60c
85c

85c 
85c 
60c 
85c 
60c 
85c 
60c

OPERATORIAI
VIENA IR DVIEM 

ADATOM MAŠINOS 
VALDŽIOS DARBAS

AUKŠTOS ALGOS
ŠVIESI ORINGA DIRBTUVE
Coat Corp, of America 

37-18 Northern Blvd., L. I. City 
6th ar 8th Ave. Subvc, 36th St. Stotis.

(201)

NAKTINIAI APVALYTOJAI
Puikiausia proga naktinės 
priežiūros štabams, darbas 

vyrams virš 45.
5 DIENŲ

40 VALANDŲ SAVAITĖ
Valandos 6 P.M. iki 3 A.M., 
ir Ketvirtadieniais 9 P.M. 

iki 6 A.M.
KREIPKITĖS 

EMPLOYMENT OFFICE 
GOTU STREET MEZZANINE.

Bloomingdale’s
______________________________________(205)

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI
DIRBTUVĖS DARBAS.

NUOLATINIS DARBAS.

GEO. K. GARRETT CO., INC.
D. & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.

(205)

VYRAI
ABELNAS FABRIKO DARBAS TIEMS. KU
RIE NORI PASTOVAUS DARBO. DIDELIS 
MAISTO PRODUKCIJOS FABRIKAS. UŽ 
VIUŽLAIKIUS MOKAMA LAIKAS III PUSĖ.

QUAKER MAID CO.,
80 — 39TH ST., BROOKLYN.

(205)

OFISUI BERNIUKAS
TURI TURĖT KOMERCINIO 

MOKSLO IR SUPRATIMO 
APIE TYPING.

SPERRY 
PRODUCTS,
1505 WILLOW AVE., 

HOBOKEN, N. J.
(204)

staline lathe
JIG BORE &

MILLING MAŠINŲ
OPERATORIAI

TOOL TEKINTOJAI
SUPLANAVIMUI VYRAI 

LABORATORIJOS 
MECHANIKAI 

VYRAI
Abelnam karų dirbtuves 

darbui
TURRET LATHE

NUSTATYMUI VYRAI
& OPERATORIAI 

TOOLMAKERS
VYRAS ABELNIEMS

DARBAMS

SPERRY
PRODUCTS,
1505 WILLOW AVE., 

HOBOKEN, N. J.
15 būtinų. darbų reikia paliuosavimo.

(204)

VYRAI—Imkite darbų industrijoje, gyvybiniai 
svarbioje karo pastangoms ir pokariniu me
tu. Storage Batteries yra ir bus -naudojamos 
vis daugėjančiais kiekiais. Nereikės eikvoti 
laiko, kai ateis konversija. Mes galime pasi
naudoti darbininkais prie išsiuntimų, Švino 
deginimo, sustatymų, nuliejimų, klijavimų, 
apkarpymų departmcntuo.se. Patyrimas nerei

kalingas. Progos greitiems pakilimams. 
Reikalingas atliekamumo apreiškimas.
GENERAL LEAD BATTERIES CO.

196 West Railway Ave., Paterson 3, N. J.
(203)

APVALYTOJAI
DIENĄ IR NAKTĮ

NUOLATINIS DARBAS 
Kreipkitės į i.

PERSONNEL OFISĄ
12-TOS LUBOS

JOHN WANAMAKER
9TH STREET & BROADWAY 

NEW YORK CITY.
(201)

AMERICAN AIRLINES 
REIKIA VYRŲ 
Sekamiems darbams 

La Guardia Field
PLOKŠČIŲ METALO 

MECHANIKŲ
AIRCRAFT MECHANIKŲ 

PURŠKIMU MALIAVOTOJŲ
Pradinė alga: 65ė, 75c, 80c, 00c $1.00 

į valandų, remiantis praeities patyrimais.
Taipgi

ELEKTRŲ 
VAMZDŽIŲ SUVEDĖJŲ 
(Steam Fitting—Refrigeration)

AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ 
Pradinė alga: 65c, 75c, 80c, 00c j 

valandą, remiantis praeities patyrimais. 
Taipgi yra vietų

APVALYTOJAMS 
OFISO VALYTOJAMS 

ir x
BERNIUKAMS 16 IR VIRŠAUS
Aplikantams nereikia būti High School 

Baigusiems. 
Kreipkitės į

AMERICAN AIRLINES, Ine.
103 East 41st Street, N.Y.C.

Tarpe 0 A.M. ir 5 P.M. 
(šeštadieniais iki 12:30 P.M.)

(201)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

1381 Broadway 
(arti 38th St.), N. Y.

(X)

VYRAI
AUGščIAUSIOS ALGOS

KOMBINACIJA GASU IR ELEKTRA 
LYDYTOJAI 
MAŠINISTAI

GARO VAMZDŽIŲ 
SUJUNG'ĖJAI

KREIPKITĖS JAMES E. CURRAN

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

(200)

SANDĖLIUI VYRAI
PILNAM LAIKUI

TAIPGI DALIAI LAIKO
9 AR 10 A. M. IKI 2 P. M.

IR 1 AR 2 P. M. IKI UŽDARYMO.

HEARN’S
74 — 5TH AVENUE

(201)

NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJA 
8 A. M. IKI 4:30 P. M.

ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA 
4:30 P. M. IKI 12:30 A. M.

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & RHAWN STREET,
HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 

PA.
(201)

PAPRASTI DARBININKAI
SU MECHANIŠKAIS PALINKIMAIS. 

VALYTI IR PERKELUOTI MAŠINERIJĄ.
POKARINIAI DARBAI

BRILL EQUIPMENT CO.,
2401 — 3RD AVE.. N. Y. CITY.

(200)

PUNCH PRESS
OPERATORIAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJA
8 A. M. IKI 4:30 P. M.

ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA 
4:30 P. M. IKI 12 :30 A. M.

JOHN J. NESBITT, INC
STATE ROAD & RIIAWN STREET,
HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 

PA.
(201)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

W&WW:......
MERGINOS—MOTERYS

Be patyrimo. Karinė Dirbtuvė. $39.65 iki 
$42.70 už 54 valandas. Arti BMT & IND.

Subvių. 168 7th St., Ęrooklyn. SOUTH 8-6700.

1

OPERATORĖS
VIENA' IR DVIEM 

ADATOM MAŠINOS
VALDŽIOS DARBAS 

AUKŠTOS ALGOS
ŠVIESI ORINGA DIRBTUVE
Coat Corp, of America 

37-18 Northern Blvd., L. I. City 
6th ar 8th Avc. Subvc, 36th St. Stotis.

(201)

MOTERYS 
ir 

MERGINOS
18 METŲ AR VIRŠAUS

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS 

GEO. K. GARRETT CO., INC.
D. & TIOGA STREETS
PHILADELPHIA, PA.

 (205)

OPERATORES
PRIE VIENOS ADATOS

IR
DVIEJŲ ADATŲ
SIUVAMŲ MAŠINŲ.

ŠTAI JŪSŲ PROGA DABAR 
IR POKARINIAM DARBUI.

AUKŠTA ALGA
NUOLATINIS DARBAS

MODERNIŠKI DARBUI 
RŪMAI

VĖLIAUSIOS AUKŠTOS PAJĖGOS 
SINGER MAŠINOS.
OLDIN-DENNIS 
SPORTSWEAR

1 EAST 33RD ST., 8-TOS LUBOS, 
NEW YORK CITY.

______________________________________(200)

MERGINOS & MOTERYS
DALIAI LAIKO & PILNAM 

LAIKUI DARBAS.
Mes turime įvairių darbų savo fa

briko merginoms virš 16. Iš anks
čiau patyrimas nereikalingas. 
GEROS DARBO SĄLYGOS. 
Kurios jaunesnės kaip 21 turi 

atsinešti įrodymus savo amžiaus.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(211)

TVARKYTOJOS 
IR 

inTdų ATĖMĖJOS
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 

5 DIENŲ SAVAITE. 
POKARINĖ PROGA.

SPERRY
PRODUCTS,
1505 WILLOW AVE., 

HOBOKEN, N. J.
(201)

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.
(211)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVĖS DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.

1381 Broadway 
(arti 38th St.), N. Y.

(X)

MOTERYS VALYMUI 
Dideliame Ofisų Būdink,e.

Algos, iškaitant viršlaikius, $30 ir aukščiau.
MATYKITE SUP’T. 70 PINE ST„

N. Y. C. (X)

MERGINOS 18-35
40 Valandų

5 Dienų Savaitė 
Kreipkitės

A. & p. WAREHOUSE 
5910 Decatur St. 

Ridgewood, Brooklyn.
(200)

>

SALDAINIŲ PAKUOTOJOS
UŽDARBIS NUO 55c IKI 60c J VALANDĄ 
SU ALGŲ PAKĖLIMU. DIENINIS IR NAK
TINIS DARBAS. PUIKIAUSIOS DARBO 
SĄLYGOS. POKARINIS DARBAS. UŽ VIRŠ
LAIKIUS LAIKAS IR PUSC. APMOKAMOS 

VAKACIJOS ŠVENTĖS SU ALGA.

QUAKER MAID CO.,
80 — 39TH ST., BROOKLYN.

(205)

REIKIA MOTERŲ
DIRBTI PRIE STALO, 

EGZAMINUOTI LENGVĄ 
SUSTATYMO DARBĄ

A. Schrader’s Son
481 Clermont Avenue, 

Brooklyn.
(Arti Clinton & Washington Stoties, 

8th Ave. Subve)

(204)

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO 

DARBAS
8 A.M. IKI 4:30 P.M. 

ŠEŠTADIENIAIS 
NEDIRBAMA

ALGA $20
VITROPHANE CORP. 

33—34TH STREET, 
BROOKLYN, N. Y.

(200)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

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

VIRĖJOS
Moterys, įdomaujančios virimu 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATU

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

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

REIKIA MERGINŲ 
LABELERS IR PAKUOTOJOS 

KOSMETIKŲ.
5 DIENŲ SAVAITE, LABAI GERA ALGA. 

NUOLATINIS DARBAS.
MODERN SALES CO., 
67 EAST 9TH ST.. N.Y.C.

PHONE GRAMERCY 3-2417.
(199)

MOTERYS
30 IKI 50 METŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
LENGVAS SIUVIMO DARBAS. 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS
MR. ANDERSON

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

BROOKLYN.

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

(199)

MOTERYS PARDAVĖJOS
PILNAM LAIKUI

TAIPGI 9:45 A. M. IKI 3 P. M., 
AR 1 P. M. IKI UŽDARYMO

RAŠTININKĖS 
KASIERKOS 

SANDĖLIUI MERGINOS 
PRIE SODĖS FONTANO 

. DARBININKĖS
5 DIENOS, 40 VAL. SAVAITĖ.

HEARN’S
74—5TH AVENUE.

(201)

MOTERŲ 
REIKIA

LENGVAM
OFISŲ VALYMUI

VALANDOS NUO 12 VIDURNAKČIO IKI 
6:00 A.M.

$17.64 I SAVAITĘ PRADŽIAI.
KREIPKITĖS MAIN FLOOR, 

67 BROAD STREET, 
9:00 A.M. IKI 5:00 P.M.

TURI BOTI PILIETIS AR TURĖTI 
PIRM

'-’i
S POPIERA.S.

departmcntuo.se
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NeivWko^/^K^jZinioi
Tarp Lietuvių

Šį pirmadienį užėjo į Lais
vės raštinę Albinas Bepirštis. 
Išsiėmė pluoštą pinigų ir sa
ko: “Pasižymėkite, nuo Frank 
Bepirščio $5, nuo Helen Be
pirštis $5 ir nuo manęs $2. 
Mes užsimokame bausmę, kad 
negalėjome dalyvauti Laisvės 
piknike.“

Gražus įvertinimas savo 
dienraščio.

★ ★ ★
Antradienį lankėsi Laisvėje 

Rožė Mikitienė iš East Arling
ton, Vt. Ją palydėjo Emilija 
Stupurienė, brooklynietė, pas 
kurią viešnia sustojo. Jos abi 
taipgi nuvyko atlankyti Miki- 
tienės pažįstamą Dragūną, 
kriaučių kontraktorių.

Nusiskundusi, kad ji vis dar 
negalės ateiti į Drabužių Cen
trą siūti, E. Stupurienė aukojo 
$1 pundeliams, šeštajame 
siuntinyje. Ji prie kiekvienos 
progos paremia Lietuvos žmo
nes.

Walter Meiliūnas (pons), 
Lietuvių Am. Pil. Kliubo dar
bininkas, sakėsi pirmadienį, 
28 rugpj., vyksiąs atostogų į 
Scranton, Pa. Laisvės report. 
Meiliūnas žadėjo parvežti 
gerų lauktuvių...

Pagavo Šokančią Per 
Langą

Hattie Beverly, 35 metų, 
tarnaitė, pereitą antradienį su
traukė prie savęs 30 policistų 
ir kelis šimtus civilinių žiūro
vų. Priežastis — ji pagrasino 
šokti per langą. Ir iššoko, bet 
tuo laiku jau buvo užtiestas 
apačioje lango tinklas ir ją pa
gavo. Nuvežė į Bellevue ligo
ninę ištyrimui.

Hattie pereitomis penkiomis 
savaitėmis tarnavus pas Mrs. 
Samuel Guttner, 300 Central 
Park West, New Yorke. Jos 
šeimininkė sako, kad ji atro- 
džius normali ir buvus gerai 
darbininkė. Tik pereitą antra
dienį ji pastebėjus, kad jos 
tarnaitė nebeišeina iš maudy
nės kambario. Pašaukta, ji at
sisakius išeiti ir pasisakius, 
kad ji šoks per langą. Tada 
šeimininkė pašaukė policiją.

Policija visaip Hattie kalbi
no, kad užbovyti, kol užtiesė 
tinklą. Jiems tai pavyko. Tą 
atlikus, norėta įeiti į kamba
rį ją suimti, bet duris rado 
stipriai užbarikaduotas rakan
dais. Tuo tarpu nuo dvylikto 
aukšto ant virvės jau buvo nu
leidžiamas policistas Barrett 
ją suimti per langą. Pamačius 
nuleidžiamą policistą ji nušo
ko. Sakoma, norėjus išsikasti 
iš to tinklo, bet tas pats Bar
rett nuleistas ant tinklo ją pa
gavo.

Chesley Prašalinimas iš 
OPA Užtvirtintas

Pravarytajam iš Bronxo Ka
rinių Kainų ir Rationing Board 
pirmininkystės Adolph J. 
Chesley buvo leista pernagri- 
nėjimas jo bylos prie OPA vir
šininko šiai apylinkei. Pernag- 
rinėjimas įvyko OPA raštinėj, 
Empire State Bildinge, prie 
Charles T. Abernethy. Išmeti
mas patvirtinta.

Dr. Charles Fama, buvęs 
Gazolinos Paskirstymo Tarybo
je atstovu nuo Bronx Med įka
lės Draugijos, liudijo, kad 
Chesley statęs pavojun žmo
nių sveikatą laike influenzos 
epidemijos neleisdamas duoti 
gazolinos priedo padaugėju- 
siems ligoniams atlankyti. 
Daktarai tada turėdavę net po 
30 ekstra iššaukimų per die
ną. Jie turėję kelis mitingus 
su Chesley, bet jis pasakęs, 
kad jeigu plumberiams neduo
dama ekstra gasolinos, nerei
kią nei daktarams.

Kada daktarai atsiuntę pro
testą, Chesley į protestą at
sakęs panaikinimu jų komite-

to. Liepęs išmainyti didesnes 
mašinas ant Fordų arba imtis 
taksikus, kurių kartais per ke
lias valandas negali gauti.

“Manau, kad daktarai pri
valo šiame ofise turėti ką nors, 
kas supranta medikališkos 
profesijos problemas,“ pareiš
kė dr. Fama, baigdamas savo 
liūdymą.

OPA savo priežastimis pra- 
šalinimui Chesley iš pirminin
kystės surado, kad jis:

Spyrėsi prieš organizavimą 
liuosnorių. kainų kontrolės 
grupių.

Neveikė ant gautų skundų.
Neprižiūrėjo tinkamai iš

duodamų produktams padalin
ti medžiagų.

Priešinosi vartotojų švietimo 
programai.

Jo administracija “davusi 
progas patinkamiems asme
nims gauti prielankų patarna
vimu išduodant rations.”

Chesley buvo išmestas re
miantis daugelio organizacijų 
ir asmenų skundais.

Sudegė Kūdikis
Trijų mėnesių kūdikis Ed

ward J. Whitman, Jr., sude
gė tėvų apartmente, 173 W. 
Houston St., New Yorke, anks
ti antradienio rytą motinai su 
broliu išėjus “išsigerti kavos.“ 
Kada sugrįžtanti motina pa
mačius, kas atsitiko, ji išgąsty
je išbėgus iš namų ir iki va
karo per visą dieną nebuvo 
grįžus. Policija perklausinėjo 
jos brolį ir paleido. Kūdikio 
tėvas esąs troko draiveris, sa
koma, esąs kelyje kur nors už
miestyje.

Menama, kad kambarys ga
lėjęs užsikarti nuo cigarete.

Pakoręs Šunį Scena iš “Dragon Seed,” puikio filmos apie Chiniją, rodomos Radio City 
Music Hall, New Yorke.

Mokiniai ir Mokytojai Pa
sidarbavo Bonų Vajuje

New Yorko miesto liaudies 
mokyklose per mokinius ir mo
kytojus išpirkta karo bonų, už 
$72,834,175. Suma apima lai
kotarpį nuo Perlų Uosto iki 
birželio 30-tos, šių metų.

REIKALAVIMAI
Reikia Darbininkų 
Kriaučių Dirbtuvei

Reikia lainikų beistytojų, vieno 
preserio — Finish; guzikų siuvėjų, 
merginų bristam ištraukyti ir Yoke 
beistytojų. Taipgi Armhole Creaser. 
Tuojau kreipkitės pas:

Trejukių Mergaičių Tė
vas Dingęs Kare

Mrs. Muriel Bachant, perei
to kovo 30-tą susilaukus pir
magimių trejukių, pereitą an
tradienį gavo žinią, kad jos 
vyras Herbert Bachant dingęs 
be žinios karo mūšiuose Fran- 
cijoj, rugpjūčio 1-mą. Jinai 
gavusi paskutinį nuo jo laiš
ką rugpjūčio 9-tą, rašytą trim 
dienom pirmiau jo dingimo 
datos.

Jauna gyvanašlė pareiškė 
viltį, kad gal jos vyras dar bus 
išlikęs gyvu. O jeigu ne, sako 
ji, “aš nesu skirtinga nuo bile 
kurios kitos žmonos, kurių vy
rai tenai rizikuoja gyvastis.“

Gal Alkoholis Užmušęs 
Vaikinuką

Liudydamas James Good 
kvotime teisme pereitą pirma
dienį daktaras George W. Ru- 
ger nustebino visus. Jis pareiš
kė, kad Joseph Good, 17 metų, 
galėjęs būti miręs ir nuo al
koholizmo, o ne būtinai nuo 
užsigavimo galvos susiėmime 
su broliu James.

James yra prisipažinęs, kad 
bandyme sudrausti brolį nuo 
naktinėjimo su bloga kompani
ja jiedu susiėmė. Jis pripaži
no, kad tame susiėmime jo 
jaunesnis brolis bandė ištrūk
ti, krito ir susimušė galvą. Tuo 
liūdymu remiantis James yra 
įkaitintas buvus priežastimi 
brolio mirties.

Iškėlus alkoholizmo klausi
mą, tolimesnis kvotimas dar 
atidėtas iki penktadienio.

Mūs Darbiečiai Remia 
Kilgore Biliu

Amerikos Darbo Partija 
Kings Apskrityje pasiuntė laiš
kus visiems Brooklyn© kon- 
gresmanams, raginant veikti 
ant Kilgore-Celler Biliaus. Ta
sai bilius užtikrintų žmonėms 
pilną darbingumą pereinant iš 
karinės produkcijos į civilinę.

Max Torchin, Darbo Parti
jos sekretorius tame laiške pa
reiškia, kad :

“Jeigu Jungtinių Valstijų 
Kongresas tuojau nesiims 
žingsnių, Amerika gali būti 
numesta į aršesnę depresiją, 
negu Herberto Hooverio obuo
lių pardavinėjimo dienomis.“

Miesto Tarybos Nario 
Sūnus Žuvo Nelaimėj
James A. Phillips, New Yor

ko Miesto Tarybos narys, per
eitą pirmadienį gavo žinią, 
kad jo sūnus Gerard, 23 metų, 
saržentas oro jėgose, užmuš
tas lėktuvų nelaimėje Škotijoj. 
Prieš apie mėnesį laiko kitas 
jų sūnus pateko vokiečių be- 
laisVėn.

Pereitą savaitę tėvai buvo 
gavę laišką nuo dukters, WAC 
korporalo, iš Anglijos. Jame 
buvo jos su broliu paveikslas 
ir rašyta, kad tėvų laukiąs ma
lonus surprizas. Jie laukė sū
naus parvykstant atostogų po 
ištarnavimo tris metus užjūry
je.

Phillips’ai gyvena 78-05 
67th Road, Middle Village, 
Queens.

Yra buvę girdėta, kad žmo
gus įkandęs šunį. Bet yra nuo- 
tikių, kad žmogus nebeturi j 
kuo kąsti, o visgi kaimyno šuo 
veda iš kantrybės. Serandes 
de Krandes, 61 m., turkas, 
sakoma, šunį pakoręs. Bent 
taip jį įkaitino teisme Antonio 
Mireles, meksikietis karo dar
bininkas, gyvenąs 13 Essex 
St., New Yorke.

Mireles sakė, kad parėjęs 
namo radęs savo apartmento 
duris išlaužtas. Apartmente jis 
radęs skersai koridorių gyve
nantį Krandes, o virtuvėj ka
bojęs pakartas Mireles šuo. 
Detektyvai radę vyrus abu mu
šantis už šunį ir abu nuvežė 
į ligoninę apraišioti žaizdas.

Cairns Corporation, Brook- 
lyne, buvo viena iš šešių visa
me krašte neseniai pagerbtų 
firmų už puikią produkciją 
karui.

MEDUS
Pasilaikykit geroje sveikatoje, 

būkite našūs darbe karo 
laimėjimui

VALGYKITE MEDŲ
Medaus galite gauti Laisves 

įstaigoje
Už Kvortą $1.00

Puse Galiono $2.00
Nelaukite, kol gausite slogas 
valgyti medų, įsigykite dabar 

ir valgykite, kad nereiktų 
sirgti slogom.

Per 90 Minutų Nekvėpa
vęs Naujagimis

Atgaivintas
Norvegų ligoninėj, Brookly- 

ne, pereitą antradienį gimė 
Mrs. Audrey Apman’ienei kū
dikis, kuris atrodė visame nor
malus, bet nekvėpavo. Galė
jo paskaityti jį mirusiu, bet 
buvo liaunas ir širdis mušė 
normališkai. Daktaro bandy
mas išjudinti kvėpavimą pa
prastu sudavimu negelbėjo.

Paskiau išbandyta pradėti 
kvėpavimą mankštinimu, pūti
mu burnom Tam negelbstint, 
leido adrenalino, davė oxyge- 
no ir carbogeno, bet ir tie ne
gelbėjo. Po viso to įleido į pe
tį metrazole, galingo stimu- 
lianto. Nuo to vaikutis pradėjo 
kvėpuoti. Nekvėpuojančiu jis 
išbuvo pusantros valandos. Jei
gu gimdymas būtų buvęs ne 
ekspertų priežiūroj, aišku, to
kia ilga pertrauka nuo gimi
mo iki pradėjimo normaliai

gyventi būtų užsibaigusi kūdi
kio palikimu mirti.

Kūdikio tėvas randasi kur 
nors užjūriuose. Mrs. Apman, 
gyvenanti 1135 80th St., 
Brooklyne, turi vieną dviejų 
metų sūnelį, šis jos jau antra
sis kūdikis.

Louis Maidkoff, 47 m., už 
kelių valandų po muštynių su 
kitu darbininku rastas miręs. 
Jie susimušę darbe 20-toj prie
plaukoj, Staten Island.

PIRKITE KARO BONUS!

’S“ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

įQ, LIETUVIŠKAS KABARETAS
Ų O, STANLEY MISIŪNAS

I 11 Z-SMl SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

STEPONĄ KARVELĮ, 
45 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Tel. EV. 7-2494.
------------ (199)

Vaikai Grįžta iš Vasarviečių
Pereitą pirmadienį į Grand 

Central stotį pribuvo 2,800 vai
kų, grąžinamų iš vasarviečių 
Maine valstijoj. Juos norima 
sugrąžinti savaitės dienomis ir 
pirm Labor Day, kad neuž
kliūti su kariškių kelionėmis 
svečiuosna pas namiškius ir ci
vilinių važinėjimu šventėmis. 
Vaikai būsią grąžinami per vi
są savaitę.

Stotyje vienu tarpu buvo 
apie 6,000 žmonių, susitikus 
grįžtantiems ir laukusiems.

Buvusi pereitais karščiais 
pasireiškusi stoka ledo mieste 
jau išgyventa, visiems regulia- 
riams vartotojams pristatoma 
normališki kiekiai.

Kapitonas Sullivan teismo 
keliu išgavo teisę registruotis 
balsavimams civiliniu būdu.

—•—<—•

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALUS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ AIJ/EY3

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bąrtenderys Vincentas 
Zvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

//** PARAMOUNT CABARET
u 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Frio R.K.O. Republic Teatro

Trafiko Nelaimės Daugėja
Pereitą savaitę New Yorko 

mieste buvę daugiau trafiko 
nelaimių. Pereitais metais per 
savaitę būta 212 nelaimųi, šie
met 284. Jose- pereitą savaitę 
užmušta 9, sužeista 323 asme
nys.

Įkaitino Turėjime Falšyvu 
Gasolinos Kuponų

Gazolino stoties savininkas 
D. Scemenzo, 25 West Lincoln 
Ave., Mount Vernon, įkaitintas 
turėjime falšyvų kuponų. Kal
tintojai sako, kad jis draive- 
riams įdavęs tokių kuponų ga
vimui 4,000 galionų, gazolinos 
sau ir kitoms stotims. *

P. Culhane taip parkrito 
IRT 110th St. stotyje prieš at
einant traukiniui, kad jo gal
va buvo nukabus nuo platfor
mos. Traukinys jį užmušė.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

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

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

Tel. GLenmore S-6191
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I LIETUVIŠKAS 1

TR AKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) į 

Didelis pasirinkimas visokių I 
Vynų ir Degtinės |

Kasdien Turime I
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
| Savininkas

j 411 Grand St. Brooklyn

-------------------------------- --------------------------  
^IMĮMIMMOMIIMOMOMUMUM

F. W. SHAUNS j
| (Shalinskaa)

FUNERAL HOME 
| 84-02 Jamaica Avenue 
’ Opposite Forest Parkway 
i WOODHAVEN, N, Y. 
I ★ ★ ★ 
! Suteikiam garbingas laidotuves

.$150I Koplyčias suteikiam nemoka- 
? mai visose dalyse miesto.
jį Tel. Virginia 7-4499 į

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

—-................

Tol. EVergreen 4-6864

S50.00

14950)

PRESIDENT
OOU-Y

13750,

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos 

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

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




