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KRISLAI
Dvi Mūsų Bėdos.
Be Galo ir Be Ribų.
Jieško Nepadėję.
Artistai ir Rašytojai.
Ar Tik Nebus Perdaug?

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
Rašo A. BIMBA

Viena gera veikėja rašo laiš
ką ir bėdavoja. Blogai su tū
lais vietos veikėjais, ji sako. 
Jie įsimylėjo į kazyres — piš- 
kina jomis dažnai ištisas nak
tis. Nebeliko nei laiko, nei 
energijos veikimui.

Kitas geras prietelius skun
džiasi. kad pas juos baigia vis
ką sunaikinti nesvietiškas lie
tuvių girtuokliavimas.

Taip ir eina. Senstame ir 
silpnėjame atsparume prieš 
piktąsias pagundas. Deginame 
nebeilgo gyvenimo žvakę iš 
abiejų galų!

Skamba keistai ir kvailai, betI 
taip yra. Su čienia nemokame 
nei kazyriuoti, nei išsigerti. 
Paprastai žmonės sako: Jau
natvė pilna kraštutinybių. Bet 
pas mus senatvė išeina iš krie-i 
so. . .
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iMKMlSOVIETAI DŽEME GALATI
AMERIKIEČIAI LAUŽO VOKIEČIŲ MARKOS UPES LINIJA
AMERIKOS KARIAI UŽĖ
MĖ MEAUX, 23 MYLIOS J 
RYTUS NUO PARYŽIAUS

Bartis neapsimoka, žinau, 
nieko negelbės. Bet negalima 
nė tylėti. Gal taip tos dvi bė
dos ir suėmė mus, kad mes 
prieš jas mažai tekovojame.i Francija, rugp. 28. — A- 
žiūrime, bet “nematome,” ' 
dėl šventos ramybės.

Nėra baisus griekas vieną! 
kitą “pinaklį” sumesti, arba 
vieną kitą stiklą už lūpos už
versti. Bet negražu, kai geras, 
protingas, veiklus draugas be 
miego ir poilsio ištisą naktį, ar
ba kur tik nutrūkęs, laiką pra
leidžia prie tūzo ir devynakės.!

Jungtinių Valstijų Kariuomenė Prasiveržė per Mamos Upę;
Vokiečiai Būsią Greitai Nušluoti nuo Mamos Linijos

V1S merikos kariuomenė su tan
kais atėmė iš vokiečių Me
aux miestą, 23 mylios į ry
tus nuo Paryžiaus; prasi
veržė per Mamos upę ir 
artinasi prie Chateau-Thie- 
rry. Talkininkų karininkai 
lemia, kad visa vokiečių li
nija palei Mamos upę bus11 LIŲ V J UCVI\ | <7 a A V *

arba eidamas gatve iš vieno netrukus sulaužyta. Vokie- 
mato devynias! Kas perdaug, Čiai šiame fronte 
tai perdaug.. . tik silpnai priešinosi.

Į pietų rytus nuo Pary- 
Dewey ir jo pamočninkas žiaus

Dulles sako: Mes beveik sutin- Vitry - en 
kame su Rooseveltu dėl tarp- šiaurius nuo Troyes, ir tik- 
tautinės taikai palaikyti orga-|įaj gg mylių nuo Vokietijos 
nizacijos, bet vis tik kritiku o-isienos

Oficialiai pranešama, kad 
Trečioji amerikiečių armija, 
komanduojama gen eroto 
Pattono, besiverždama į ry
tinę Franci ją, jau suėmė 
65,000 vokiečių ir užmušė

kol kas

amerikiečiai užėmė
- Francois, į

16,000.
Tarp Seine ir Mamos li

pių jankiai užėmė Nogent- 
sur - Seine, Bourdenay ir 
St. Lupien.

Pietinėje Francijoj Ame
rikos kariuomenė išmušė 
nacius iš gyvenamųjų vietų 
už 100 mylių į šiaurius nuo 
Marseille uostamiesčio.

Anglai, kanadiečiai, bel
gai ir amerikiečiai be susto
jimo naikina apie 20,000 vo
kiečių, kurie trijuose “kiše- 
niuose” prispirti prie vaka
rinių Seine upės krantų, 
ties jos žiotimis į jūrą.

sime Roosevelto užsieninę po
litiką.

Suprask tu tuos žmones, kad 
geras esi. Jieško priekabio. Ot, 
ateina rinkimai. Ponas Dewey 

4iori būti prezidentu. Tai ar 
yra reikalas, ar nėra, turi 
drumsti vandenį ir ardyti 
Amerikos žmonių vienybę.

Tuo tarpu Dewey’o žmonės 
Kongrese sušilę darbuojasi 
“rekonversijos” kaštus suvers
ti ant darbo žmonių pečių. Vis
kas kapitalistams, nieko dar
bininkams!

Laimėjimai,Prieš Na
cius Baltijos Fronte

Francijoj Užmušta 
Iki 14 Nacių Gene
rolų ir Suimta 5

B--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------B

Anglai iš Oro Pleškino Kara
liaučių, o Sovietai Tilžę

London, rugp. 28. — Ga
lingi būriai Anglijos bom- 
banešių sprogdino ir degino 
karinius taikinius Karaliau
čiuj, rytinės Prūsijos sosta- 
miestyje ir centre karo san
dėlių, vartojamų prieš So
vietus.

Tuo tarpu sovietiniai la
kūnai bombardavo Tilžę, 
kitą geležinkelių centrą. 
Kaip anglai, taip raudonie-

ji lakūnai sukėlė didelius ir 
skaitlingus gaisrus bei 
sprogimus abiejuose mies
tuose.

Kiti anglų bombanešiai 
atakavo Berlyną, Hambur
gą ir Kielį, Vokietijoje.

Viso apie 3,000 Anglijos, 
Amerikos ir Sovietų bomba- 
nešių pleškino Vokietiją iš 
vakarų, pietų ir rytų.

Rumunija Priėmė Sąlygas dėl 
Paliaubų su Talkininkais

London. — Maskvos ra
dijas pranešė, jog naujoji 
Rumunijos valdžia priėmė 
tokias Sovietų išstatytas są
lygas dėlei jos karo paliau
bų su talkininkais:

Rumunija turi duoti tal
kininkam teisę ..siųst jų ka
riuomenę per rumunų že
mę ; padėt kariaut prieš 
Vokietiją ir pripažinti So
vietam Bessarabiją - Tary-

binę Moldaviją ir Šiaurinę 
Bukoviną. O Sovietų Sąjun
ga pasižada padėti rumu
nam atgriebt nuo Vengrijos 
Transylvaniją ir užtikrina 
Rumunijai nepriklausomy
bę.

Sakoma, jog šiomis dieno
mis bus pasirašyta Sovie
tuose karo paliaubų sutartis 
tarp Rumunijos ir talkinin
ku. c

SOVIETAI ARTĖJA PRIE 
RUMUNŲ SOSTINĖS IR

PLOESTI ŽIBALO LAUKŲ
Raud. Armija Suėmė Dar 18,000 Nacių ir 4 Jų Generolus; 
Per 8 Dienas Užmušė bei Suėmė 300,000 Nacių ir Rumunų

London, rugp. 28. —Rau
donoji Armija užėmė Galati 
miestą, geležinkelių centrą 
Rumunijoj, ir audringai 
maršuoja pirmyn pro Gala
ti Spragą į pietus, linkui 
Bucharesto, rumunų sostą- turinčia 45 mylių pločio, 
miesčio. Sovietų karinome- Itarp Dunojaus pelkių iš ry- 
nė (šiuos žodžius berašant) tų šono ir Karpatų kalnų iš 
išmušė vokiečius iš pozici- j vakarų.
jų už 77 mylių į šiaurius ’ Blokšdami priešus atgal, 
nuo Rumunijos sostamies- sovietiniai kariai per dieną 
čio. (suėmė dar virš 18,000 vo-

Kiti raudonarmiečių bū- kiečių; o 12,000 rumunų sū
riai paėmė vietas už 57 my- dėjo visus savo ginklus ir 
lių nuo Ploesti miesto, Ru- pasidavė raudonarmiečiam, 
munijos žibalo versmių cen- NAIKINA APSUPTUS

tro. Sovietai žygiuoja jau 
per Ramnicul - Sarat žibalo 
laukus artyn Ploesti. Rau
donoji Armija galingai šluo
ja nacius tolyn ir tolyn į 
pietus visa Galati Spraga,

99 M * F 1 * i Sovietų kariuomenė be jZ naciu Generolai pa'iwos naikina ir nelais-
c Ivėn ima burius hitlerininkų

New Yorke susirinko šeši 
šimtai artistų ir rašytojų. Jie 
aptarė politikos reikalus ir nu
tarė remti Roosevelto kandida
tūrą. Tam jie įsteigė speciali 
komitetą. Komitetan įeina 
daug kadaise balsavusių už re- 
publikonus.

Praeityje didžiausia bėda 
su artistais ir rašytojais buvo, 
kad jie mažiausiai protaudavo 
apie politiką. Politiką laikyda
vo politikierių amatu.

Karas pamokino protauti ir 
tuos, kurie proto darbu gyve
na. >

London, rugp. 28. — Esti
jos fronte Trečioji Baltijos 
armija atvadavo Tsirgulina 
ir Igaste, 7 mylios nuo Val
gos, didelio geležinkelių 
mazgo, pasienyje tarp Lat
vijos ir Estijos. Raudonar
miečiai išlaisvino ir 50 kitų 
gyvenamųjų vietų.

TIK 50 MYLIŲ SOVIETAM 
I BUCHARESTĄ!

Dar vienas reakcinis italas 
skubinasi Italijon. Jo vardas 
yra Vanni Montana. Jis sku
binasi Antoniniui pagelbon.

Kam Amerikos valstybės 
departmentas leidžia tokiems 
sutvėrimams veržtis Italijon ir 
ten žmones demoralizuoti, tai 
sunku pasakyti.

Antonini ir Montana yra so
cialdemokratinės veislės ita
lai. čia jie yra pridarę darbi
ninkų judėjimui tiek ir tiek ža
los.

šiuos žodžius berašant, 
gauta žinia, kad Raudonoji 
Armija jau tiktai 50 mylių 
nuo Bucharesto, Rumunijos 
sostamiesčio.

Anglijos žinių agentūra 
Reuters teigia, kad Sovietų 
kariuomenė įsiveržus 50 
mylių į Transylvaniją ir to
lyn šluoja vengrus ir vokie
čius.

Francija. — Talkininkai 
nuo savo įsiveržimo į šiaur
vakarinę Franci ją birž. 6 d. 
iki rugp. 27 d. padarė vo
kiečių generolam šitokių 
nuostolių:

Feldmaršalas Erwin Ro
mmel žiauriai sužeistas ir, 
turbūt, mirė. Vokiečių gen. 
Fr. Dollman, 7-tos jų armi
jos komandierius, žuvo dėl 
nežinomos priežasties. Už
mušti tapo nacių generolai 
Mareks, Arabich - Wachter, 
Hellmich, Praun, Steg- 
mann, Falley, Satler, ir Hit
lerio smogikų gvardijos ge
nerolai Lammerding ir 
Witt. Taipgi pranešta, kad 
nukauti vokiečių tankų ko- 
mandieriai gen. von Da- 
wans, Ritter ir Elder, nors 
dėl šių trijų mirties nėra 
įrodymų.

Gen. Otto von Suelpnagel 
sužeistas galvon; tankų ko
mandierius gen. Ostendorff 
taip pat sužeistas.

Talkininkai suėmė seka
mus vokiečių generolus:

PANAIKINTA GEN. 
MICHAILOVIČIAUS 

“VAISKAS”

PIETŲ FRANCIJOJ SU
IMTA JAU VIRŠ

2 3,000 NACIU

Suimti Šiame Sovie
tiniame Ofensyve
Washington. — Amerikos |p° d&r 4 naciU Sei}e10^ u^’ 

Federalių Susisiekimų Ko- }r suimti.

iš tų 40 iki 80 tūkst. vokie
čių, kurie liko apsupti į pietų 
vakarus nuo Kišiniovo, Ta
rybinėje Moldavijoje - Bes- 
sarabijoje. Be kitko, čia ta-

London. — Emigracinė 
Juogslavijos valdžia nu
sprendė paūaikinti gen. Mi- 
chailovičiaus “armiją.” Ju
goslavų ex - karalius Pet
ras pasirašė sprendimą.

Michailovičius dažnai 
drauge su naciais puolė Ju
goslavijos patrijotus - par
tizanus, v a d o v a u j amus 
maršalo Tito.

Roma. — Nuo amerikie
čių, anglų ir francūzų įsi
veržimo į pietinę Franci ją 
iki rugp. 27 d. tapo suimta 
virš 23,000 vokiečių karei
vių ir oficierių.

Rumunai Užkerta Na
ciam Kelią Vengrijon

TALKININKAI IŠSTATYS 
BULGARIJAI SĄLYGAS

London, rugp. 28. —Pra
nešama, kad Jungtinės Val
stijos ir Anglija po keleto 
dienų išstatys Bulgarijai 
sąlygas, kuriomis talkinin
kai duos jai karo paliaubas.

Spang, Elfeldt, Carl W. von 
Schlieben, Menny ir ad
mirolą Walterį Hennecke.

London, rugp. 28. — Ru
munų kariuomenė pastojo 
kelią vokiečiams, mėginan
tiems iš Rumunijos ištrūkti 
per Karpatų tarpkalnes į 
Transylvaniją, o iš jos į 
Vengriją.

Berlyno radijas teigė, kad 
verda nepaprastai žiauri 
kova tarp vokiečių ir rumu
nų ties Ploesti, žibalo cent
ru Rumunijoj.

O visgi Paryžius tapo iš
laisvintas. Išlaisvino amerikie
čiai, anglai ir Prancūzai patri- 
jotai. <

Paryžius yra Franci jos šir
dis. Kai anais metais vokie
čiai jį okupavo, Francija ne
teko laisvės. Išlaisvinimas Pa
ryžiaus reiškia pradžią pa
baigos nacių viešpatavimo vi
soj Francijoj.

Tuo būdu per 8 ofensyvo 
dienas Rumunijos - Molda
vijos fronte Raudonoji Ar
mija užmušė bei suėmė dau
giau kaip 300,000 vokiečių 
ir rumunų kareivių ir ofi
cierių.

Associated Press rašo, jog 
smūgis, kurį Sovietai čia 
kirto .hitlerininkams, yra 
net didesnė jiem strateginė 
nelaimė už vokiečių trage
diją Stalingrado srityje.
NACIAI ATKAKLIAI GY

NĖ GALATI
Maskvos radijo praneši

mas atžymėjo, kad vokiečiai 
visomis jėgomis gynė Gala
ti, bet Raudonoji Armija 
šturmu paėmė tą trečią di
džiausią Rumunijos miestą. 
Į šiaurių ir pietų vakarus 
nuo Galati Sovietai atėmė 
iš nacių kitą stambų Rumu
nijos miesą Focsani ir Ram
nicul - Saratą (Rymniką) 
su geležinkelių mazgu. Šio
je srityje raudonarmiečiai 
per dieną numaršavo apie 
24 (amerikines) mylias pir- 
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nių. Pačioje katedroje per, 
pamaldas fašistai pašovė Į 
tam tikrą skaičių asmenų.

Kai tik fašistai pradėjo 
šaudyt į pergalės demon-1 
straciją, tuoj ir visame Pa- j 
ryžiuje ėmė tratėt šautuvų ! 
ir kulkosvaižių šūviai, tarp 
fašistinių snaiperių ir 
Franci jos karių bei patri
jotų.

misija paskelbė Maskvos 
radijo pranešimą, jog Rau
donoji Armija nuo savo o- 
fensyvo pradžios birž. 23 
d. iki rugp. 27 d. visuose 
frontuose paėmė nelaisvėn 
32 vokiečių generolus.

Vien praeitą sekmadienį 
sovietiniai kovūnai suėmė 
sekamus keturis nacių gene
rolus apsupimo plote į pie
tų vakarus nuo Kišiniovo:

Generolą Poppel, koman- 
dierių 30-to vokiečių korpu
so; gen. Droengel, to kor
puso F grupės komandie
rių; gen. Drengels, 282-ros 
vokiečių pėstininkų divizi
jos komandierių, ir gen. Bo- 
gen, 302-os nacių pėstininkų 
divizijos komandierių.

Tą pačią dieną raudon
armiečiai užmušė šiuos vo
kiečių generolus: Spenį, 
Eichstedt ir de Salengreb- 
rate, kurių lavonus rado 
kautynių lauke.

Francūzų r asistai Kartotinai Šaudė į Patrijotų Vadą Gen. deGaulle
Paryžius. - Francūzų fa

šistai nuo stogų ir iš už
kampių šaudė į keturių my
lių ilgio paradą, kur sekma
dienį maršavo Franci jos ka
riai ir partizanai, minėdami 
Paryžiaus išlaisvinimą iš 
naciškos vergijos. Francūzų 
tautos išdavikai stengėsi 
suardyt paradą ir džiaugs
mingiausią žmonių demon
straciją. Kulkas jie taikė 
ypač į generolą Charles de 
Gaulle, francūzų patrijotų 
kovos vadą prieš vokiečius. 
De Gaulle greitai automobi-

Naciški Prancūzai Apšaudė Patrijotų Paradą Paryžiuje; Bandė Nukauti Generolą de 
Gaulle Katedroj; Nušovė Daug Civilių

liu važiavo parado.pryšaky- 
je.

Užsislėpę francūziški hit
lerininkai šaudė ir į 40,000 
paryžiečių minią, susirinku
sią prie garsiosios Notre 
Dame katedros, belankan
čią generolo de Gaulle at
vykstant katedron į iškil
mingas “Te Deum Lauda- 
mus” mišias.

Pačioje bažnyčioje, bei
nant pamaldoms, naciškieji

francūzai nuo katedros ga
lerijų šaudė iš revolverių, 
taikydami į gen. de Gaulle. 
Kada po mišių jis ėjo iš ba
žnyčios, fašistai nuo kated
ros stogo kulkomis lydėjo 
tą patrijotų vadą. Nors 
daugelį' kartų zvimbė kul
kos pro gen. de Gaulle, bet 
nei viena jo nekliudė. Jis 
drąsiai ir šaltai laikėsi, net 
nė nekrūptelėjo.

Francūzų kariai ir parti-

zanai gaudė naminius prie
šus katedroje ir gatvėse; 
žėrė kulkosvaidžių ugnį į 
fašistus ant stogų ir me
džiojo juos visokiose užlan
dose. Sučiuptus francūziš- 
kus hitlerininkus minia 
puolėsi tuojau nulinčiuoti, 
ir tiktai kariai bei ginkluo
ti partizanai ištraukė tuos 
priešus iš žmonių rankų.

Fašistinių francūzų šū
viais tapo nukauta keli iš

Ties Varšava Sovietai Pa
ėmė Dar Kelis Punktus

Naciai visai nušluoti 
lone, piet. Francijoj.

Tu-

London, rugp. 28. —Ties 
iPraga, rytine Varšavos 
miesto dalim, Raudon. Ar
mija atmušė 13 desperatiš
kų vokiečių tankų ir pėsti
ninkų atakų, užėmė dar ke
lias gyvenamąsias vietas ir 
bendrai pagerino savo po
zicijas.
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šUiiko sū Graikijos koniUiiistais susitar
ti pb to, kai jis matėsi SU ChurchillU.

JUgoslavijoje kbinuhištai jau ir dabar 
vaidina milžinišką vaidftienį — marša
las Tito atvirai paSišako esąs komunistas 
ir tuo jis didžiuojasi.

Tas pats bus Bulgarijoje, tas pats bus 
Vengrijoje. Tas pats bus ir kituose kra
štuose.

Taigi tie lietuviškieji politiniai abla- 
vukai, kurie per taip ilgą laiką giedojo 
komunistams “amžiną poilsį,” sykį ant 
visados turės susičiaupti.

Jei pas juos būtų kiek nors savigarbos, 
tai jie turėtų viešai pasisakyti: “Koki 
mes buvome asilai!”

S. PETRONAITIS.

Lietuva 1943 Metais

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

Act of March 3, 1879.

Sveturgimiai ir Penktoji Karo
Paskola
Jungt. Valstijų iždinės departmentas 

skelbia, kad praeitos, Penktosios Karo 
Paskolos sukėlime uoliai dalyvavo 
sveturgimiai, tautinės grupės. Iš viso 
šitos tautinės grupės tiesioginiai parda
vė bonų už $303,405,284!

Tai didelė suma ir Mr. J. Austin Da
ly, iždinės darbuotojas, skelbia, jog šitos 
paskolos sukėlime tautinės grupės dar
bavosi geriau, negu kada nors. Ketvir
tosios Karo Paskolos sukėlime tautinės 
grupės buvo prisidėjusios su $212,735,- 
931.

Pirmoje vietoje stovi italų grupė, par
davusi $70,357,369 vertės bonų.

Antroje vietoje stovi francūzų grupė 
su virš 47 milijonais dolerių.

Trečioje stovi lenkai su virš 43 mili
jonų dolerių.

Vokiečiai 
dolerių.

Lietuviai 
ro bonų.

Vadinasi, 
j e vietoje.

Suomiai
Valstijose gyvena, rodosi, nemažiau kaip 
lietuvių, teišpardavė tik už $30,450.

Be abejo, kai ateis šeštosios Karo Pa
skolos sukėlimo laikas, tautinės grupės 
pasirodys kur kas gražiau, negu praei
tyj.

išpardavė už virš 20 mH.

išpardavė už $1,614,430 ka-

lietuviai stovi nepaskutinė-

(finai), kurių Jungtinėse

Komunistai Valdžiose
Daugelyj tų kraštų, kuriuose prieš ka

rą buvo skelbta, jog komunistų nebesą, 
jie išnaikinti, dabar surandami ir jau 
kviečiami į valdžią!

Italijoje fašistai komunistus naikino 
per virš 20 metų. Atrodė, kad ten komu
nistų iš tikrųjų mažai pasiliks. Bet da
bar matome, kad Italijos komunistai tu
ri savo didžiulę organizaciją, jj 
tebeveikia, ir jų atstovai nę^tik įeinamų 
šalies vyriausybę, bet ir tose srityse 
vaidina milžinišką vaidmenį.

Rumunijoje, kur per ilgus metus siau
tė aštrus anti-komunistinis teroras, ko-z 
munistai buvo persekiojami — kalina
mi ir žudomi — šiandien jie prašomi į 
valdžią — jie, kaip sako pranešimai, į- 
eina į naująją valdžią.

Graikijoje tas pats. Šiomis dienomis 
naujasis Graikijos premjeras Jurgis 
Papandreou, pasikalbėjime su Overseas 
News Agency atstovu, pareiškė, jog grei
tu laiku į jb valdžią įeis peiiki atsto
vai nuo EAM, — Graikijos partižanų- 
kovotojų atstovai. Iki šiol buvo skelbta, 
kad EAM esąs “komunistų padaras.” 
Jeigu taip, tai tas tik parodo* kad ir 
Graikijos valdžion komunistai įeis ir jie 
ten, nėra bei abejojimo, sudarys didelės 
įtakos. Premjeras Papandreou, matyt,

Kaip Atsitinka Su Mažosiomis 
Tautoniis

Rumunija — ne visai rodosi maža 
valstybė. Tiek geografiniai, tiek gyvento
jų skaičiumi ji jau apystambi šalis. Ta
čiau, palyginti ją su didžiulėmis valsty
bėmis, ji liekasi antraeilė ir šio karo eiga 
parodo, kaip mažai šaliai tenka “dubel- 
tavai” nukentėti, jei ji iš anksto neturi 
savo teisingos politikos ir nesusitaria, 
nesudaro sąjungos su demokratinėmis 
šalimis.

Štai, prieš keletą dienų Rumunija ka
riavo prieš Tarybų Sąjungą ir kitas 
Jungtines Tautas. Ji buvo talkininkė na
ciškosios Vokietijos. Jos žmonės žuvo 
fronte, kariaudami prieš Tarybų Sąjun
gą, už vokiškuosius grobikus.

Bet šiandien Rumunija jau yra kare 
prieš vokiečius, prieš vakarykščius savo 
talkininkus!

Vakarykščiai jų “talkininkai,” vokie
čiai, jau daužo bombomis Buchareštą, 
žudo Rumunijos žmones!

Kodėl taip?
Todėl, kad Rumunija permaža šalis 

turėti savystovią politiką ir ją pravesti.
Prasiradusi Rumunijos valdančioji 

klasė — dvarponiai ir fabrikantai — no
rėdami išgelbėti savo viešpatavimą, bu- 
čvo susidėję su vokieč. hitleriniais bandi
tais, ir ėjo “užkariauti pasaulio.” Nepai
sydami Rumunijos liaudies (kuri stovėjo 
su demokratiniu pasauliu), Rumunijos 
valdovai siuntė į frontą šimtus tūkstan
čių geriausių vyrų pražūčiai.

Kaip greit buvo pradėti duoti smūgiai 
Hitleriui, kaip greit fašistinė Ašis pra
dėjo braškėti, taip greit tie patys Rumu
nijos valdovai pradėjo keisti “savo po
litiką.” Tūli galvariezai (Antonescu) 
suimti ir įkalinti, o kiti, kaip kara
lius ir jo klika, kuri sukasi aplink sos
tą, ant syk pakeitė nusistatymą ir jau 
patapo Jungtinių Tautų talkininkais!

Kaip Rumunija, taip Bulgarija, taip 
ir Vengrija, jei jos iš karto būtų stoju
sios su Tarybų Sąjunga, šiandien vei
kiausiai viskas kitaip stovėtų Europoj.

Čechoslovakija parodė, kaip silpnosios 
tautos turi elgtis!

Išvada darosi tokia: po karo Balkanų 
kraštų žmonės turės pasiųsti velniop vi
sus tuos savo valdovus, kurie įtraukė 
juos, žmonės, į pražūtingą karą. Sudarę 
liaudies vyriausybes, Balkanų kraštai, 
sekdami Čechoslovakijos pavyzdžiu, tu
rės šlietis prie Tarybų Sąjungos ir kitų 
debiokratibių šalių ir su jomis pravesti 
bęhdrąją politiką, užtikrinančią taiką.

Be abejo, dabar einamoji Dum
barton Oaks (Washington^) konferenci
ja išdirbs tinkamus planus taikos palai
kymui garantuoti.

Jei 1940 metais Lietuva nebūtų pasi
skelbusi tarybine respublika ir įstojusi į 
Tarybų Sąjungos tautų šeimą, tai šian
dien ir jai, Lietuvai, būtų tekę eiti “Ru
munijos keliais”, nes Smetona būtų bu
vęs nei kiek ne išmintingesnis už Anto
nescu.

Great Neck, N, I
Lietuvos išlaisvinimas ir jai 

pagelbos teikimas palietė mus 
visus lietuvius amerikiečius, 
bet ne visi sutinka teikti pa- 
gelbą taip labai nuteriotai mū
sų tėvų žemei, vieni ištiesėme 
pagelbos ranką tuojaus, kada 
labiausiai jai reikalinga, o ki
ti sako, palauksime pakol Lie
tuvoj įsisteigs smetoninė val
džia. Tie žmonės veidmainiau
ja ar patys save apgaudinėja. 
Lietuvos liaudis prarūgusią 
smetonuotą valdžią išmetė už 

• tvoros ir ji daugiau jau nie
kad nebegrįš, o Lietuvos žmo
nėms visakeriopa pagelba la
bai reikalinga dabar. Todėlgi 
turintieji bent kibirkštėlę są-

žinės, žmoniškumo jausmo ir 
meilės mūsų senai tėvynei, pri
sidėkite kuo veikiausiai drabu
žiais, apavais ar pinigais per 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
mitetą, kurio skyrius Great 
Necke pagirtinai darbuojasi.

įvykusiose prakalbose, 13 
d. rugpj., drg. Sasnai tinkamai 
išaiškinus reikalingumą para
mos Lietuvos žmonėms, nors ir 
labai karštam ore ir neskait
lingai publikai susirinkus, bet 
pasiryžusiai komitetui pasidar
bavus, išpildėme savo kvotą su 
kaupu. Aukavo sekamai:

Po $10: N. Lipskienė, Ig. 
Urbonas.

Po $5: P. A. BeČiai, F. Li
deikis, J. M. Kupčiunskai, S.' 
Bistrajas.

(J. Vanagas ir O. Kundro- 
tienė, buvę gtcatheckiečiai, o

dabar gyveną Acord, N. Y., 
užlaiko restauraną, seniau au
kavo 5 dol., o dabar $3.50, 
sykiu $8.50.)

Po $5: F. J. Klaston, D. C. 
Kasmauskai, O. Klimienė, A. 
J. Kasmočiai, P. B. Kutkai, J. 
Aukštakalnis.

Po $3: M. Adomonis ir J. 
Bartkus.

Po $2: A. Venickas, O. Lu- 
kaūskienė, Ch. J. Laužaičiai, 
M. Mikionis, Jack Lazarus, J. 
Marks ir J. Linda.

Po $1: F. Určinas, D. Simo- 
kaitienė, Ch. Ražinskas, M. 
Budrienė, J. Kraučiunienė, T. 
Vezdžiūnienė, V. Alyta, M. 
Norkūnas, P. Kurtinaitis, J. 
Punc?zevičia, F. Griškevičių, E. 
Kaspariehė, Ch. Karaziejūs, O. 
Bečiute, J. Baranauskas, M.

(Tąsa 5-me pūsi.)

Laisvės Redakcijos Pastaba: 
Del karo sąlygų šis mūsų 
bendradarbio straipsnis pa
siekė mus gerokai pavėlavęs. 
Nors jis ir yra parašytas per
nai gruodžio mėn., bet mes 
jį vistiek spausdiname, tikė
damiesi, jog mūsų skaityto
jai jame ras daug naujos me
džiagos, kuri padės jiems .ge
riau pažinti okupuotosios Lie
tuvos žmonių gyvenimo sąly
gas ir jų pasipriešinimą oku
pantams.

Lietuvių tautos kova 
prieš hitlerinius okupantus 
prasidėjo tą dieną, kai šar
vuotosios vokiečių gaujos į- 
siveržė į Lietuvą. Lietuvos, 
gyventojų neapykanta hit
leriniams grobikams ir jų 
pasipriešinimas visoms vo
kiečių valdžios priemonėms 
nuo pat pirmųjų krašto o- 
kupacijos dienų sudarė ru
diesiems banditams rimtų 
sunkumų.

Tačiau plačiausias for
mas antihitlerinė kova Lie
tuvoje įgijo 1943 m. Šiais 
metais lietuvių tautos pasi
priešinimas okupantams iš
augo į galingą kovą, smar
kiai išaugo ir partizaninis 
judėjmas. 11943 m. prasidėjo 
gili okupacinės valdžios kri
zė Lietuvoje.

Vokiečių armijos katas
trofa prie Stalingrado, kuri 
visoms hitlerinės Vokietijos 
pavergtoms tautoms nuai
dėjo kaip kovos šauksmas, 
giliai sukrėtė vokišk. oku
pantų užnugarį ir Lietu
voje. Po Stalingrado visame 
krašte prasidėjo masinė liau
dies kova prieš okupantus, 
kurios mastas auga nepa
prastai greitais tempais.

1943 m. vasario m. hitle
rininkų paskelbta Lietuvo
je “totalinę, mobilizacija” 
sukėlė audringą visų gy
ventojų pasipriešinimą. Ko
va prieš totalinę mobilizaci
ją buvo tikras Krašto poli
tinių nuotaikų barometras. 
Dėl vieningos lietuvių tau
tos kovos okupantai buvo 
priversti atsisakyti nuo sa
vo kruvinojo plano sukurti 
“lietuvių legioną” kovai 
prieš Raudonąją Armiją. 
Visos lietuvių tautos —dar
bininkų, valstiečių, inteli
gentų — kova prieš “legio
no” projektą ryškiausiai 
parodė antitarybinės vokie
čių kampanijos krachą Lie
tuvoje, gilų visų gyventojų 
sluoksnių prisirišimą prie 
tarybų valdžios, lietuvių 
tautos ištikimybę Tarybų 
Sąjungai. Lietuvos patrio
tai vieningai išstojo prieš 
okupantų mėginimą suva
ryti lietuvius į vokiečių ar
miją, nes jie mato Tarybų 
Sąjungoje savo tėvynę ir 
kovą prieš Raudonąją Ar
miją laiko didžiausia mūsų 
tautos išdavyste.

Kaip atsakymą į lietuvių 
tautos paspriešinimą legio
no projektui, okupantai 
uždarė Kauno ir Vilniaus 
universitetus, tarybų val
džios sukurtą filharmoniją 
ir eilę kitų kultūros įstaigų. 
Kartu visoje Lietuvoje pra
sidėjo naujų masinių areš
tų banga. Tūkstančiai Lie
tuvos patriotų, ypatingai 
inteligentų, buvo išvežti į 
Vokietijos koncentracijos 
stovyklas.

Tačiau bežiūrint hitleri
ninkų teroro, priėšvokiška 
kova dar labiau paaštrėjo 
visoje Lietuvoje. Pasiprie
šinimas masiniams išveži
mams į Vokietiją įgijo ne
paprastai platų pbbjįdį. Pa
šauktieji “Rėičho darbd 
tarnybai” masiškai pTadėjd 
bėgti į miškus, ii* aktitlgiatp 
šieji iš jų stojo į partižūfttĮ 
būrius. Š. m. gegūžėš m. 
hitlerininkai būvd paškėlbę

“miškų valymo akciją,” ta
čiau ji nedavė jokių rezul
tatų, rtbrs okupantai šiai 
akcijai buvo sumobilizavę 
stambias SS kariuomenės 
jėgas.

Matydami visišką savo 
mobilizacinių priemonių ne
pasisekimą, hitlerininkai 
visoje Lietuvoje ėmėsi žvė- 
riškiausio teroro. Jie pradė
jo masiškai areštuoti ir 
šaudyti vengiančiųjų mobi
lizacijos šeimos narius, pa
deginėti jų ūkius, konfis
kuoti jų žemę. Kartu visa
me krašte prasidėjo dar ne
matytos žmonių medžioklės. 
Ginkluotosios hitlerininkų 
gaujos apsupa kaimus ir iš
veža visus darbingus gyven
tojus. Jie užpuldinėja baž
nyčias ir kino teatrus, sui- 
minėja vyrus ir moteris ir 
juos išgabena į Vokietijos 
katorgų.

Tačiau nei klastingieji o- 
kupantų manievrai, nei jų 
žvėriškas teroras negali nu
silpninti lietuvių tautos ko
vos dėl savo laisvės. Visoje 
Lietuvoje kuriasi antihitle
rinės kovos komitetai. To
kie komitetai veikia beveik 
visuose miestuose ir kai
muose. Jie vadovauja> orga
nizuotam liaudies pasiprie
šinimui visoms mobilizaci
nėms hitlerininkų priemo
nėms, organizuoja valstie
čių kovą prieš privalomuo
sius pristatymus, plačiai re
mia partizanų būrius, o 
taip pat padeda tarybi
niams belaisviams.

Geriausias lietuvių tautos 
kovos prieš vokiečius augi
mo rodiklis — tai nepapras
tas partizanų kovos išsiplė
timas. Visoje Lietuvoje eina 
garsas apie “Žalgirį,” “Mar
girį”, yVilnių”, ”Už Tėvy
nę” ir dešimtis kitų parti
zaninių burių. Per paskuti
niuosius metus partizanų 
būriai išaugo į stambius 
junginius. '

Vienas Kubiliūno šulų, 
Ramanauskas, kalbėdamas 
š. m. lapkričio mėn. per 
Kauno radiją, turėjo atvi
rai prisipažinti, kad Lietu
voje veikia didelis skaičius 
partizanų būrių ir kad gin- 
Iduotosios okupantų gaujos 
bejėgės prieš juos. “Ka
riuomenė ir policija negali 
visur suspėti” — skundėsi 
hitlerininkų batlaižis.

Lietuvos partizanai yra 
neįveikiami, nes juos remia 
visa lietuvių tauta. Sužvė- . 
rėję hitlerininkai už parti
zanų rėmimą pradėjo pade
ginėti lietuvių kaimus. Ta
čiau tie okupantų vandališ- 
kumai vien sukėlė dar di
desnę lietuvių tautos neapy- 

. kantą vokiškiesiems galva
žudžiams.

Patys okupantai bei jų 
sėbrai nebeįsistengia dau
giau nuslėpti vyraujančių 
Lietuvoje politinių nuotai
kų ir augančios visame 
krašte antihitlerinės kovos. 
Net hitlerininkų leidžiami 
laikraščiai, vis dažniau pri
versti atvirai prasitarti a- 
pie tikrąją padėtį Lietuvo
je.

Būtų dėl to įdomu susi
pažinti su hitlerinės spau
dos pasisakymais dėl padė
ties krašte.

Ryšium su paaštrėjusia 
vidaus padėtimi Lietuvoje 
hitlerinė spauda atsisakė 
nuo daugelio anksčiau pla
čiai vartotų demagoginių 
manievrų, kurių tikslas bu
vo apgauti lietuvių tautą 
dėl tikrųjų vokiškųjų oku
pantų siekimų. Įsitikinę, 
kad jų demagogija ir klas
tą; nebeįstengia apgauti lie
tuvių,- hitlėrihihkai numetė 
nuo savb žvėriško veido ge-

nusikaltėliai.”
Prie “aktyvių Vokietijos 

priešo jėgų” okupantai 
praktiškai priversti priskir
ti visą lietuvių tautą. Jie 
skirsto savo priešus Lietu
voje į įvairias kategorijas, 
kurios faktinai apima be
veik visus Lietuvos gyven
tojus. Štai kokios šitos ka
tegorijos, išdėstytos anks
čiau minėtame straipsnyje 
“Paskutinis įspėjimas”:

1) “Tie, kurie nepaklausė 
įsakymo išvykti darbams į 
Vokietiją”;

2) “Tie, kurie vengia tik
rinimo darbui”;

3) “Valstiečiai, nevyk
dantieji privalomų pristaty- 
mų”;

4) “Tie, kurie teikia pa
stogę pabėgusiems nuo re
gistracijos ir besislapstan
tiems nuo vokiečių darbo 
tarnybos”;

5) “Tie, kurie remia rau
donuosius partizanus”;

6) “Tiesioginiai karo ūkio 
sabotuotojai.”

Klasifikacija labai aiški! 
Vargu, ar okupantai galės 
surasti Lietuvoje lietuvių, 
kurių nebūtų galima pris
kirti bent prie vienos iš tų 
Vokietijos priešų kategori
jų-

Neįstengdami įveikti lie
tuvių tautos pasipriešini
mo, okupantai savo bejėgia
me žvėriškame pyktyje gra
sina visišku Lietuvos sunai
kinimu. Savo “Paskutinia
me įspėjime” hitleriniai 
žudikai atvirai skelbia, kad 
kaipo represija prieš lietu
vių tautos pasipriešinimą 
“bus be atodairos visiškai 
evakuojamos kaip atskiros 
gyvenamosios vietovės taip 
ir ištisų apylinkių kaimai”.
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radarių kaukę ir prabilo 
atvira galvažudžių kalba.

Šiuo atžvilgiu ypatingai 
charakteringas yra specia
lus spaudos leidinys — krei
pimasis į Lietuvos gyvento
jus, — kurį okupantai išlei
do ryšium su plėšikiško vo
kiečių “Zivilfervaltungo” 
(civilinės valdžios) Lietuvo
je dviejų metų sukaktu
vėmis. Šis vandališkų gra
sinimų kupinas lapelis aiš
kiai apibūdina politinę pa
dėtį Lietuvoje.

Vedamajame straipsnyje, 
pavadintame “Paskutinis į- 
spejimas” okupantai pri
versti atvirai prisipažinti, 
kad visi hitlerininkų kvieti
mai bendradarbiauti su o- 
kupacine valdžia buvo lie
tuvių tautos griežtai at
mesti. Pažodžiui šiame 
straipsnyje rašoma:

“Buvo tikėtasi, kad atsi
šaukimas bendradarbiavi
mui ir paremti kovoje prieš 
bolševizmą lietuvių tautoje 
bus sutiktas su pasitenkini
mu. Tačiau faktiškai rezul
tatai rodo priešingą daly
ką.” 

< Kaip tie “priešingi daly
kai” atrodo, mes labai gerai 
žinome: lietuvių tauta, įsi
jungusi į visos tarybų liau
dies Tėvynės karą, vienin
gai kovoja prieš vokiškuo
sius grobikus, siekdama 
paremti didvyrišką Raudo
nąją Armiją.

Tokia griežta protarybi- 
nė, patriotinė lietuvių tau
tos pozicija ypatingai bau
gina okupantus. Tame pa
čiame “Paskutiniame įspėji- f/ ištisų*7pylinkYų^kaimai”, 
me” hitlerininkai, labai blo- Kaip šį “evakuacija” prak- 
gaj pridengdami savo pačių tiškai atrodo, vėliau specia- 
baimę, rašo: . liame įsakyme išaiškino iš-

ViSi, kurie savo laiky-, sigįmelis Kubiliunaę, kuris 
muši teikia paramą priestn, skelbė, kad “kaimai bus su- 
bus laikomi aktyviomis Vo- deginti, o gyventojai išvež- 
kietijos priešų jėgomis ir įj 
bus traktuojami kaip karo

liame įsakyme išaiškino iš-

(Bus daugiau)

DARBININKU SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

MĖNESINĖS IR NĖŠTU
MAS BEŽINDANT.

Daugelis taip sau žmonių 
ir net dalis gydytojų vis 
dar tebemano, jog krūtims 
žindymas apsaugo moterį 
nuo nėštumo. Tačiau dau
gumas moterų iš savo paty
rimo dasižinojo, jog taip 
nėr.

Mėnesinės atsiranda dau
geliui moterų, dar bežin- 
dant kūdikį. Taipgi dauge
lis moterų, kūdikius žindy- 
damos, mėnesinių gali ir 
neturėt, bet jos pagamina 
pilnai subrendusius kiauši
nėlius, — tai yra, tokius 
kiaušinėlius, kurie gali ap- 
sivaisint. Ir iš. tikrųjų, 
daugumas moterų pastoja 
nėščios, kad ir žindo kūdi
kius ir mėnesinių visai dar 
nėr gavę po gimdymo.

Įžymūs ginekologai (mo
teriškų ligų žinovai) tvirti
na, kad čia nelygu moteris 
moteriai.Visaip esti. Pirmų-

patiekta įdomių duomenų. 
Daktarai Lass, Smelser ir 
Kurzrock nuodugniai tyri
nėjo 47 visai normalias mo
teris per ištisą pogimdymi
nį laikotarpį. Iš šitų moterų 
kiekviena regulingai žindė 
savo kūdikį ir kiekviena jų
jų turėjo regulingas mėne
sines, bežindydamos. Kas 
mėnuo kiekvienai moteriai 
buvo daroma vidinė gimtu
vės biopsija, — tai yra, 
kiekvienai jųjų periodingai 
išplaudavo po mažytį vi
daus gimtuvės plėvių gaba
liuką, mikroskopiniam ir 
biologiniam tyrinėjimui. Iš 
šitokių tyrinėjimų pasiro
dė, kad pirmųjų kiaušinėlių 
atsiradimo laikas labai ne
vienodas skirtingoms mote
rims. Kiekviena moteris ga
mina savo kiaušinėlius 
(ova) saviškai, ir ne visoms 
kiaušinėliai vienodai bręs
ta. Beveik pusė tų moterų 
turėjo kiaušinėlius nepilnai 

jų po mažam mėnesinių at- išaugusius, ir tokios pastot 
siradimo laikas nelygus vi-'nėščios tuo laikotarpiu ne

galėjo. Bet kita moterų da
lis rodė gražiai subrendu
sius kiaušinėlius, — atseit, 
jos galėjo pastot nėščios.

Kiti gydytojai, darydami 
tokius tyrinėjimus, irgi pri
pažino, kad už kokių 5 ar 6 
savaičių po gimdymo ima 
motinai atsirasti kiaušinė
liai (ovulation), nors ji ir 
žindo kūdikį ir mėnesinių 
da neturi. Vadinasi, jau ir 
tada moteris gali užsiveisti. 
Taigi žindymas yra netikęs 
“apsisaugojimo” būdas. Ki
ta žindydama taip greit ne
pastos nėščia, o kita pas
tos, kaip nieko nebūta.

siradimo laikas nelygus vi
soms moterims gimdyvėms. 
Daug čia įvairumo. Kurios 
motinos visai nežindo kūdi
kio, tai tokioms mėnesines 
paprastai pradeda atsirasti 
už kokių šešių savaičių po 
gimdymo. O toms moti
noms, kurios žindo kūdikį, 
pirmosios popalaginės mė
nesinės atsiranda už trijų 
ar ketinių mehėsių. O daug 
yra ir tokių moterų, ku
rioms mėnesinių visai nėra, 
kol jbs riujurtkia kūdikį. Ki
toms ir tada dar prisieina 
palūkėt, kol jos susilaukia 
linksmo raūdbno žydėjimo.

žurnale Endocrinology
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B UŽ LIETUVOS LAISVE
KAIP VOKIEČIAI DEGINO KAUNE GYVUS ŽMONES

Linkui Kauno mes važia
vome plentu nuo Dvinsko. 
Kuo daugiau artėjome prie 
Kauno, tuo aiškiau matėsi 
žymės buvusių žiaurių mū
šių. Vokiečiai čia mušėsi 
už kiekvieną žemės metrą, 
nes nuo Kauno iki Rytų 
Prūsijos jau nedidelis tar
pas.

Pergalė Kaune mums te
ko nelengvai. Ji buvo lai
mėta žiaurioj kovoj. Ir da
bar dar keliai užversti nu
daužytais medžiais. Mes 
pervažiavome upę laikinuo-. 
ju tiltu, nes tiltą vokiečiai | slėptuvių, urvų, kur jie gy- 
susprogdino. Kelio pašaliai j veno ir slapstėsi nuo vokie- 
apiberti gilzomis, suarti 
sviedinių, išduobėti kanuo- 
lių ir bombų ugnies. Dar 
vis dega miškai ir aliejus 
teka iš pamuštų vokiečių 
tankų.

Vienkiemiai ir sodžiai

viens kitą 
bučiuojasi.

tis toliau nuo jos ir vokie
čių akių.” •

Prieš Lietuvos Valstybi
nį Teatrą susirinkus dide
lė žmonių minia. Čia žmo
nės džiaugiasi, 
apsikabina ir
Girdisi sujudę balsai ir 
verksmas. Visi jie ištrūkę 
iš mirties koncentracijos lo- 
gerių, kur vokiečiai kimšo 
tarybinius piliečius. Dau
gelis iš jų virš tris metus 
išbuvę kalėjimuose ir už 
spygliuotų tvorų koncen
tracijose. Kiti išlindo iš

čių. Kiti vos išsikasė iš na
mų griuvėsių, kurie buvo 
vokiečių susprogdinti pirm 
išbėgant iš Kauno.

Nedidelis parkutis prie
šai teatrą yra susirinkimo 

__ ____ „ _ir visų susitikimų punktas, 
dar vis atrodo tušti: žmo- khs išliko gyvas. Čia žmo
nės tik dabar grįžta iš miš- nės renkasi su vilčia susi- 
kų, kur jie jieškojo išsigel- tikti su saviškiais, giminė- 
bėjimo. Bet jau ant kelių mis, draugais, arba nors iš- 
susidarė žymus žmonių ju-'girsti ką nors apie jų liki- 
dėjimas.

— Kur einate? — klau
sėme mes vienos žmonių 
grupės.

mą.
Jauna moteris vaikšto ir 

visų klausinėja, ar kas ne
matė jos vyro ... Vokiečiai 

— Į Kauną, — atsakė' išsivedė jį iš koncentracijos 
jie. • | logerio ir po to niekas jo

Tie žmonės buvo išbėgę nematė. Berniukas, apie 10 
iš miesto besislėpdami nuo 
hitlerininkų. Dabar jau 
grįžta į išlaisvintą Kauną.

Įvažiavome į Kauno prie
miestį. Nedideli, spalvingai 
nudažyti nameliai skendo 
medžiu žalume. Tik kelios 
dienos atgal čia gyveno dar 
vokiečiai. Visur dar jų iš
kabos: “Vaistinė — tik vo
kiečiams,” , “Krautuvė 
tik vokiečiams,” “Kavinė— 
tik vokiečiams!”

Vilniaus gatvė — pregy- 
bos< gatvė. Ji visa mirga 
nuo iškabų ir vokiečių pa
tvarkymų vokiškoj kalboj. 
Gatvių valytojai šlavinėjo 
sudaužytus stiklus. Hitleri
ninkai, ištikimi sau, išdau
žė langus, kiek suspėjo. 
Jiems stokavo laiko įsilauž
ti į krautuves, tai nors vei
drodinius langus daužė. 
Kaune jie sunaikino daug 
fabrikų. Jie būtų sunaikinę 
ir visą miestą, jeigu ne 
staigus ir galingas Raudo
nosios Armijos smūgis, ku
ris privertė juos didelėj pa
skuboj persikelti už Nemu
no. Tik tas Raudonosios 
Armijos smūgis ir išgelbė
jo Kauną nuo visiško sunai
kinimo, ko susilaukė dau
gybė kitų miestų nuo hitle
rininkų.

Kauno gatvėse matėme 
scenas tokias, kokias jau 
matėme dešimtis dartų ki
tuose išlaisvintuose mies
tuose. Žmonės rinkosi gru
pėmis, apstojo Raudonosios 
Armijos oficierius, karius 
ir statė daugybę klausimų, 
arba pasakojo apie pergy
ventas baisenybes po vokie
čiais. Vaikėzai, susėdę gre
ta su automobilinių sunk
vežimių vairuotojais, pasa
kojo ir nurodinėjo jiems 
kelius. Sumanus fotografis- 
tas pasistatęs apartą įtiki
nėjo žmones, kad atminčiai 
islaivinimo Kauno jie pri
valo nusitraukti fotografi
ją

Bū rely j keleto Kauno gy
ventojų mes einame ‘Stalino 
vardo gatve — svarbiausia 
Kauno gatvė. Vienas jau
nuolis pasakoja: “Bėgyj 
trijų metų aš pirmu kartu 
einu šia gatve. Pirmiau 
mes velijome geriau laiky-

1 metų amžiaus, klausinėja: 
i “Kur mano tėvas ir moti- 
i na?”

Jie mums pasakojo apie 
■baisenybes Viliampolėskon
centracijos logeryj — vie
name Kauno priemiestyj.

—Jūs turėtu te savo aki
mis pamatyti tą prakeiktą 
vietą, kur kiekviena žemės 
pėda persigėrus ašaromis ir 
mūsų liaudies krauju, — 
sakė senyva moteris, kuri 
ir pasisiūlė parodyti mums 
į Viliampolę kelią.

Štai mes matome logerio 
vietą nuo tilto ant Vilijos 
upės. Tik juodos žymės li
ko, kur pirmiau buvo na-

mai. Vokiečiai juos sudegi
no.

— Štai, kaip jie stengėsi 
paslėpti žymes savo žvėriš
kumo ir prasikaltimo, — 
sakė mums moteris.

Mes einame per krūvas 
pelenų ir apdegulių. Ore 
atsiduoda žmonių lavonai. 
Prie vienos krūvos surado
me suaugusio žmogaus ske
letą ir vaiko galvą. Toliau 
gulėjo apsvilęs vyriškio la
vonas... Vienoj viejot griu
vėsiuose sėdi žmogus panė
ręs veidą į delnus ir griau
džiai verkia. Po tais griuvė
siais palaidota visa jo šei
ma.

Vokiečiai nuo įsiveržimo 
į Lietuvą suimdavo žmones 
ir tūkstančiais suvarydavo 
į šią vietą. Visų jų kartu 
nežudė, bet laipsniškai. Pir
miausiai jie žudė tuos, ku
rie negalėjo dirbti. Hitleriš
ki niekšai vengė vartoti žo
dį “užmušti.” Vietoj to, jie 
vartojo “veikti.” Ir štai vie
nas iš jų “veiksmų.”

Kartą vokiečių kareiviai 
ir policininkai su šunimis 
apsupo logerį ir įsiveržė į 
namus, atiminėjo vaikus 
nuo tėvų. Tėvai, kurie tam 
priešinosi, buvo vietoj su
šaudyti, o kartu su jais ir 
jų vaikai. Jie gaudė vaikus, 
grūdo į sunkvežimius ir ve
žė žudyti.

Netrukus po to tokis pat 
likimas patiko senelius ir 
ligonius. Pagaliau koncen
tracijos logehyj liko 7,000 
viduramžių žmonių. Kiek 
prieš vokiečių išvijimą, jie 
išvežė *į Vokietiją 5,000 jų. 
Kada mūšiai prasidėjo už 
Kauną, tai fašistinės besti
jos nusprendė sunaikinti li
kusius. Jie suvarė juos į 
namus, apipylė degančia 
medžiaga ir padegė. Baisus 
verksmas ir dejavimas buvo 
girdėti toli už Vilijos upės. 
Pagal vėliausius davinius

UŽ LIETUVOS ŠELPIMO VIENYBE
Palengva atsiskleidžia visa baisioji Lietuvos žmonių 

padėtis po nacių okupacija. Skaitykite šiame puslapyje 
telpanti straipsnį “Kaip Vokiečiai Degino Kaune Gyvus 
Žmones.” Prieš jūsų akis atsistos žiaurus vaizdas. O 
panašiai vokiečiai siautė visoje Lietuvoje. Dalį jos dar 
tebeturi okupavę ir tebenaikina.

Argi iš to ne kiekvienam aišku, kaip reikalinga yra 
greičiausia amerikiečių lietuvių pagelba Lietuvos žmo- * 
nėms?

Skubinkimės su šeštuoju Pagelbos Siuntiniu. Jis turi 
būti gatavas už dienos kitos. Ir bus gatavas, nes tam 
deda didžiausias pastangas Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetas. Bus pasiųsta keletas tonų padėvėtų ir nau
jų drapanų, už tūkstantį dolerių muilo ir daug porų 
čeverykų. šeštasis Siuntinys jau bus siunčiamas į Vil
nių!

Tai bus nors menkutė mūsų patriotingų amerikiečių 
lietuvių greitoji pagelba Lietuvos žmonėms.

Be galo gaila ir liūdna, kad ši parama tėra tik da
lies amerikiečių, būtent, nuo demokratinės srovės. Kitos 
srovės tebėra neprisidėjusios nei vienu doleriu, nei vie
na drapana!

Daug didesnė ta amerikiečių pagelba būtų, jeigu vi
sos srovės darbuotųs išvien!

Mes norime visu rimtumu atsikreipti į anų srovių 
vadus ir eilinius žmones. Argi jumyse nebeliko jokios 
meilės savo gimtajam* kraštui ir jo žmonėms? Kodėl 
gi jūs neprisidedate prie suteikimo Lietuvos žmonėms 
greitos pagelbos?

Mes buvome ir esame šalininkai visų srovių ir gru
pių vienybės Lietuvai šelpti. Mes šaukiame visus prie 
bendrų pastangų. Kelias atdaras. Lietuvos žmones ga
lima pasiekti. Mums’ labai gražiai patarnauja ta gar
bingoji organizacija — Russian War Relief. Visas mū
sų dovanas visai veltui persiunčia Lietuvos žmonėms.

Susivienykim! Ištieskim suvienytą Amerikos lietuj 
vių pagelbos ranką Lietuvos žmonėms! Padėkim į šalį 
visus užsispyrimus, visus skirtumus. Gelbėkime Lietu
vos žmones. Padėkime jiems užsigydyti karo žaizdas!

A. BIMBA,
L. P. T. Komiteto Pirmininkas.

MtiMMKLiiA

V. SYSOVAS

tik apie 500 žmonių išsigel
bėjo iš gaisro. Taip jie su
naikino Viliampolėj kon
centracijos logerį. x

Kada mes ten buvome, 
tai atvyko Lietuvos liaudies 
vadas Sniečkus ir Tarybų 
Lietuvos Komisarų pirmi
ninkas Mečys Gedvilas ir 
kiti žymūs žmonės. Jie ap
žiūrėjo vietą ir apklausinė- 
jo gyvais išlikusius žmones. 
Tuojau buvo sudaryta pa
galbos komanda, kuri ka
sėsi po griuvėsiais į skie
pus, jieškodama dar gyvų 
žmonių.

Po to mes apžiūrėjome 
Kauno fortus. Daug vokie
čiai yra sušaudę žmonių 
tuose akmeniniuose 
urvuose.

(Iš ‘Trud.”)

IŠ LAIŠKU

fortų

L.P.T. Komitetui:
Tai ir mes prisiunčiame 

biskį pinigų. Mūsų kvota 
buvo $75, o mes surinkome 
$145.00 nukentėjusiems nuo 
karo lietuviams dėl šiltų 
drabužių. Labai dėkui vi
siems ir visoms, kurie auka
vo.

A. Kilienė.
Rumford, Me.

Draugai:
Lietuvai Pagelbos Teiki

mo Komiteto skyrius pa
siuntėme Lietuvos žmonėms 
drapanų 18 baksų. Viso 7|95 
svarų.

S. Meison
Waterbury, Conn.

Draugai:
Štai ir vėl rasite $100 ver

tės čekį. Kaip matysite, tai 
J. K. šarkiuno dovana. Tu
rime ir daugiau. Tačiau O. 
Savukaitė išvyko atosto
goms, tai iki ji sugrįš, išjž- 
do pinigų nesiųsime. 
jau mūsų bus sukelta 
700, arba šimtas virš 
nustatytos kvotos.

Manau, greit vėl galėsim 
pasiųsti nemažai drabužių.

J. Skeberdytė 
Chicago, Ill.

Tai

jūsų

Gerb. Drauge 
Pakalniškienė:

Siunčiu jums $1,300 čekį 
Pittsburgho progresyvių 

lietuvių vardu ir tikiuos, 
kad neturėsite jokių sun
kenybių sunaudoti šią mūsų 
dovaną tinkamu būdu dėl 
suteikimo pagelbos Lietu
vos žmonėms.

Su aukšta pagarba,
L. Kabakeris 

Pittsburgh, Pa.

Draugai:
McKees Rocks - E'splen, 

Pa., L.D.S. 142 kuopa savo 
mėnesiniame susirinkime, 
rugp. mėn. š. m., aukavo iš 
savo iždo 
žmonėms, 
nuo karo, 
kad, jeigu 
Komitetas 
nėtus pinigus reikalingų 
daiktų ir pasiųstų mūsų 
kuopos vardu.

Drapanų rinkliava pas 
mus eina pirmyn. Tuoj bus 
išsiųsta pas jumis į Brook- 
lyną.

Dviejų šimtų dolerių čekį 
siunčiu šiame laiške.

Draugiškai,
J. Miliauskas 

McKees Rocks, Pa.

$200 Lietuvos 
nukentėjusiems 
Būtų malonu, 
galima, L.P.T. 

nupirktų už mi-

Skaitydamas Laisvę 
sybę žinosi, ir priešui 
kėši užduoti per nosį!

tei-
mo-

Trečias Puslapis
SEK

WORCESTER, MASS

A. J. Smitas.

labai

iš draugiškų

S.

Philadelphia, Pa
Sovietų Sąjunga.

Mo

li

aima- 
ir tas

31 
or-

Didelė upė (bėgantis vanduo) 
kur galima maudytis

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

patogių pataisymų.

VAKACIJOS
DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KALNO 

IR GRAŽIOJE LYGUMOJE

BLOZNELIŲ FARMOJE
R. F. D. 2 Cauterskill Rd., Catskill, N. Y.
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Išpildėm mums skirtą kvo
tą su kaupu ir pasiryžome su
daryti gerą skaičių individua
lių baksiukų (kits) šeštam 
siuntiniui.

Atsišaukė Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Centralinis Komitetas 
į demokratinę Amerikos vi
suomenę, prašant skubiai, šir
dingai prisidėti žymiai padi
dinti šeštą dovanų-paramos 
siuntinį mūsų broliam ir sesėm 
jau išlaisvintoj Lietuvoj. Siun
tinys rengiamas išsiųsti pra
džioj rugsėjo mėnesio. Kadan
gi kolonijom buvo nuskirta 
kvotos, tai mūsų LPTK vietinis 
skyrius ėmėsi skubaus darbo. 
Buvo nuomonių, kad worceste- 
riečiams tik įteikus centrali- 
niam komitetui $500 cigaretų 
fondui, bus nelengva vėl ant 
greitųjų sukelti skirtą kvotą. 
Bet taip manančių buvo netikė
tai apsirikta. Komitetui atsi
šaukus, atsiliepimas buvo sku
bus, širdingas, duosnus. Ir tik 
mažas skaičius geros valios 
mūsų tautiečių sudėjo šį fon
dą. O dauguma parems sekan
čius, nes Lietuvos šelpimas bus 
ilgam reikalingas.

Tiesa, dauguma laukia kad 
atsidarytų kelias tiesiai pasiun
tus paramos savo giminėms. 
Tas natūralu, mes visi to lau
kiame. Bet mūsų tautiečiams 
skubi, neatidėliotina parama 
reikalinga dabar. O šiuo mo
mentu tik vienintelis būdas yra 
ją pasiųsti, tai per Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komitetą. O 
ją gaus visi, kam labiausiai 
reikalinga. Na, o tame skaičiu
je, būkim tikri, rasis mūsų vi
sų giminių, draugų. Rasis dau
guma, kurie neturi savų šioj 
šalyj, o jie mūsų paramą įkai
nuos nemažiau, gal daugiau.

Užbaigėm Skirtą Kvotą ir Pa
siryžom Sudaryti Gerą Skaičių 

Individualių Siuntinių
19-tą dieną rugpjūčio įvyko 

draugiška sueigėlė (partė), 
Olympia Parke, šis parengi- 
mėlis išplaukė
diskusijų-lažybų tarp draugų 
S. Januškio, A. Čeponio ir J. 
Traupio. Užpuolus fašizmui 
Sovietines respublikas, ver
žiantis gilyn, dauguma disku- 
savo-ginčijosi, kaip išeis, kas 
pagaliaus nulems laisvės-de- 
mokratijos likimą, jeigu bus 
parblokšta
Na, o tragiška ateitis ištiks ir 
Lietuvą tuomet. S. Janulis tvir
tino, kad Raudonoji Armija su
triuškins fašizmo jėgas ir grįš 
į Lietuvą, kuri bus išlaisvinta 
drauge su kitom šalim ir So
vietinėm respublikom. A. Če
ponis ir J. Traupis pareiškė: 
kaip greit raudonarmiečiai 
įžengs į Lietuvą, jie pavaišins 
draugus alum ir degtine. Jie 
išpildė savo duotą žodį, o su
sirinkę draugai-draugės išpil
dė kvotą, aukodami sekamai:

Literatūros Draugijos 
terų 155 kuopa $50.

LPTK parengimas $48.
A. Balčiūnienė $20.
J. žalimas $15.
J. Skliutas $11.
Po $10: J. Senkus, M. Su

kackienė, V. Jančienė, LLD 
kuopa.

Po $7: J. J. Bakšys, S. 
Januliai ir J. Raulušaitis.

Po $6: D. Jelskienė ir 
Yeškiavičia.

C. čirienė $5.25.
Po $5: P. Yucius, J. J. šiu- 

pėnas, A. Z. Dvareckai, M. 
Norkienė, J. Balčiūnas, J. Nor
vaiša, F. Petrauskas, A. Pil
kauskas, V. Trakimas, J. F. 
Skelčiai ir L. Ausiejienė.

Po $4: M. Kižienė, P. Sa
dauskas ir V. Žitkus.

Po $3: P. Butkiavičia, F. 
Valantinas, H. Kalakauskiėnė 
ir J. Gustaitis.

Po $2: M. Yucienė, M. žu- 
kienė, B. Valančiauskienė, M. 
Mačionis, F. Petkūnas, J. Bie
liauskas, E. Pačesienė, F. Pa
liulis, B. Mizara, A. čiaponis 
ir L. žalimas.

Po $1: P. Baciavičia, Ig. Lo- 
zaravičia, M. Petrukiavičienė 
ir K. Karulis.

Viso surinkta $328.25.
Širdingai ačiū visiems auko-

tojam, vardu LPT Komiteto ir 
mūsų paramos laukiančių mū- 
tų tautiečių Lietuvoj.
Individualių Pundelių Reikale

Gerbiamieji! Komitetas pra
dėjo skubų vajų sudarymui 
ypatiškų dovanų baksiukų 
(kits) nuo worcesteriečių Lie
tuvos žmonėms. Mes prašom 
jūsų visų, kurie norit padėti 
mums šį planą išpildyti, atei
kit į skubią pagalbą. Nėra 
mums pakankamai laiko ir 
galimybių atlankyti jumis vi
sus namuose. Visi baksiukai ir 
informacijos randasi Lietuvos 
Sūnų-Dukterų Salėj, 29 Endi
cott St.

Širdingai prašom, nueikite į 
salę, gaukite baksiuką ir pri
pildę jį grąžinkit vėl ten pat. 
Taipgi prašome parašyti laiš
kelį ir įdėti į vidų. Rašykit 
kaip ir ką jūs patys norit. Ga
lit pažymėti, kaip sekėt karą, 
kokio gyvenimo pageidaujate 
savo broliams-sesėms Lietuvoj, 
kokias kur gimines jūs turite 
Lietuvoje, kaip rėmėt ir rem- 
sit Lietuvos žmones, padėdami 
atbudavoti sugriautą šalį, ir 
taip toliau.

Laiko mes turime mažai, o 
visas dovanas turime išsiųsti į 
Brooklyną su antra diena rug
sėjo, kad patektų į šeštą siun
tinį.

Kuriem, draugai, pasirodys, 
kad neturite laiko supirkti rei
kalingus daiktus, palikit pažy
mėtą sumą pinigų draugei Na
vikienei, o komitetas pasi
stengs sudaryti pundelį. Laiš
ką taipgi palikit.

Kurie turite avalų (čevery
kų) ir drabužių, pristatykit į 
salę arba praneškite draugei 
Navikienei telefonu, kurie 
ypatiškai negalėtumėt pristaty
ti, o komitetas suras būdus at
siimti, ką jūs būsit paruošę.

Prašom į brolišką talką visų. 
Lai šeštam paramos siuntinyje 
būna atstovautas kiekvienas 
geros valios demokratiniai nu
siteikęs ir savo tėvynainių ne
laimę užjuačiantis Worceste- 
rio lietuvis-lietuvė.

M.

Dėlei Laisvės Pikniko
Ateinantį ketvirtadienį, 

d. rugpj., įvyks paskutinis 
ganizacijų narių ir • Laisvės
skaitytojui ir simpatikų susirin
kimas, 735 Fairmount Ave., 
8 v. v. Prašome kuo skaitlin
giausiai susirinkti ir susitvar
kyti prie šio didelio pažmonio. 
Mums trūksta daug darbinin
kų prie visko, ir būkite tokie 
geri, atsilankykite į šį susi
rinkimą. Jei kas negalės, tai 
nors praneškite per telefoną 
A. J. Smitui — Waverly 2538, 
Philadelphia, Pa. Dirbanti visi 
draugai ir draugės gražiai dar
buojasi, kad viską prirengti ir 
aptarnauti visus svečius. Mū
siškiai žmonės supranta ir ži
no savo pareigas pagelbėti sun
kiame darbe. Bandykite atva
žiuoti į parką anksčiau.

Busai eis po vardu Medford 
po No. 54 nuo Ferry aikštės, 
Camden, N. J. Bet visi atsi
minkite, prie būsų bus lietuvių 
komisija ir ji aprūpins su ti-

kietais ir informacijomis. Ne
sėskite i busus be pasitarimo, 
nes kiti busai nestoja tose vie
tose prie pikniko kelio. Netu
rėsite bėdos, jei paklausysite 
patarimų. Nesivėluokite ir bū
kite prieš 11 vai. ryte. Garsi
nimuose pranešam, kad 10 vai. 
ryte. Busai visi išeis sykiu.

Piknikas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 3d., Deer Parke, N. J.

Būkite susirinkime kas gali. 
Parkas netoli Camdeno ir geso 
labai mažai ims pasiekti par
ką. Taupinkitės gesą, automo
bilistai.

Aš daug nuo nekuriu žmo
nių girdžiu sakant: “Oi, oi, 
•kaip daug milionų žmonių žū
va kasdiena karo lauke. Krin
ta, kaip musės!”

Taip, karas eina, jis žiaurus, 
bet du metai atgal aš negirdė
jau tokių aimanavimų. Juk ir 
tada žmonės krito ir žuvo ka
re, bet tada fašistai žudė de
mokratinius žmones. Gi dabar, 
kada jau demokratijos ir lais
vės šalininkai fašistams kailį 
pila, tai ir prasidėjo tie 
navimai, net popiežius,* 
“taikos” užsimanė.

Tokia padėtis man 
keista, negaliu atsistebėti. Ko
dėl turėtų popiežius ir kunigai 
aimanuoti, argi jie užmiršo se
niau savo mokinimą, kurį skel
bė iš “švento Rašto,” ką kuni
gai dar Lietuvoje sakė, kad ku
ris žūva kare, tai tiesiai eina 
į dangaus karalystę!

Gaila mūsų žmonių, kurie 
žūva kovoj prieš fašistus. Bet 
ką gi mes galime padaryti, 
kad fašistai mus užpuolė, kito 
kelio mums neliko, kaip kovoti 
už savo laisvę, kol priešas bus 
sunaikintas.

Phila. Cook.

Hitlerininkai Pakeitė Ven
grijos Valdžią

London.—Užsieninė Vo
kietijos ministerija paskel
bė per Berlyno radiją, kad 
tapo pakeista Vengrijos 
valdžia (per nacių pasidar
bavimą). Sako, “tai vienas 
iš tų žingsnių, kuriuos rei
kėjo padaryti,” kad pri
verst vengrus veikliau daly
vauti kare prieš Jungtines 
Tautas.

Tapo uždarytos visos ven
grų partijos (apart hitleri
ninkų) ir uždrausta bet 
koks (nenaciškas) politinis 
veikimas.

Sako, kad Naciu Komandie- 
rius Užmuštas Francijoj
Stockholm. — Švedų laik

raštis Dagens Nyheter ra
šė; kad gavęs žinią iš Vo
kietijos, jog Francijoj žuvęs 
feldmaršalas Guenther von 
Kluge, vyriausias tenaitinis 
vokiečių komandierius, 61 
metų amžiaus.

Dar nieko dėl to oficialiai 
nesakė nei vokiečiai nei tal
kininkai.

Pirkimas karo bono reiš
kia įteikimą į mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistinį užpuoliką

Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono Upe 
laivais. Atvažiavę telefonuokite CATSKILL 885 F4. 
Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.
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Pirmyn Į Vakarus!
Rašo JUSTAS PALECKIS

žmoną ir 4 vaikus. Jis prisiekė be gailės-, 
čio keršyti hitlerininkams ir pasidaryti 
snaiperiu. “Savo priesaiką aš vykdysiu 
tol, kol mano gyslose tekės kraujas,” — 
pareiškė Daunoravičius, kai jo, sąskai
toj buvo 12 nudėtų vokiečių. Per vokie
čių puolimo pirmąją dieną jie sunaikino 
16 hitlerininkų. Tolimesnėse kautynėse 
jis žuvo, bet suspėjo sunaikinti 40 hitle
rininku.

Penkis kartus hitlerininkai atakavo 
padalinį, kurio vadu yra vyr. leitenantas 
Ovečenka, partorgu Perskis. Kiekvieną 
kartą jie sutiko tvirtą ^pasipriešinimą, su 
dideliais nuostoliais turėdavo trauktis. 
Vokiečiai pradėjo apeiti padalinį iš spar
nų. “Nei žingsnio atgal! Be pasigailėji
mo muškit fricus, vyručiai!” — sušuko 
vadas. Ir kareiviai nekruptelėjo. Kulko
svaidininkai ir šauliai vyresniųjų ser
žantų činčio ir Griciaus ir seržanto Ben- 
doraičio vadovaujami, išėjo į sparnus ir 
kryžmine ugnim tvojo hitlerininkus. 
Hitlerininkai neišlaikė ir pabėgo, palikę 
daug savo kareivių ir karininkų lavonų.

Kulkosvaidininkas Juozas Petrauskas 
laike kovų liepos 5 d. ne kartą atrėmė 
vokiečių atakas savo bare. Keletą kartų 
Petrauskas priversdavo juos prisiploti 
prie žemės. Vokiečiai pradėjo apšaudyti 
jį iš minosvaidžio. Mina pataikė į kulko
svaidį. Petrauskas puolė prie kito kulko
svaidžio, kurio tarnyba buvo išvesta iš 
rikiuotės, ir pradėjo šaudyti iš jo. Jam 
aiškiai nesisekė. Už kelių minučių ir an
trasis kulkosvaidis išėjo iš rikiuotės, o 
minai sprogus jam apdegino veidą. Prie 
apkaso prisėlino trys vokiečiai ir norėjo 
pagrobti Petrauską į nelaisvę.

— Štai jums, rupūžės, dovanų nuo lie
tuvio! — sušuko Petrauskas ir metė' 
prieštankinę granatą. Trys vokiečiai bu
vo užmušti. Vokiečių granatos skeveldra 
sužeidė Petrauską į nugarą. Jį jėga 
nuvedė į medsanbatą. Ten perrišo 
žaizdą ir siuntė į užnugarį. Bet Juozas 
grįžo atgal į kuopą.

Viršila Jurgis Jocius asmeniškai su
naikino 12 vokiečių, neužmiršdamas tuo 
pat metu rūpintis šaudmenų pristatymu 
kuopai. Būdamas sužeistas jis neapleido 
kautynių lauko.

Seržantas Gricius prileido vokiečius 
iki 40 metrų nuo apkaso. Tada jis pats 
ir jo kareiviai pradėjo juos apšaudyti ir 
apmėtyti granatomis. Pas Gricių baigėsi 
šoviniai. Užtaisyti iš naujo automatą 
reiškė sugaišinti daug brangaus laiko. 
Jis pribėgo prie rankinio kulkosvaidžio 
ir pradėjo vėl šaudyti. Gricius sunaikino 
apie 10 vokiečių ir daugelį sužeidė.

(Bus daugiau)

New Haven, Conn. 1941 m., tąj prie ko save pri- 
skaitysi tuomet?

M. Antanuk.

(Tąsa)
Tuo metu atsirado pagelba. Atvyko 

leitenantas Ręstas su savo kulkosvaidi
ninkais. Jie jau ligi to suspėjo atremti 
eilę priešo ątąkų ir sunaikinti daug hit
lerininkų. Vokiečiai, atsikvošėję nuo sa
vųjų sviedinių, vėl ėmė atakuoti. 200 
vyrų artėjo į lietuvių apkasus. Prisilei- 
dę vokiečius iki 20 metrų, lietuvių kulko
svaidininkai atidengė ugnį ir apie šim
tas vokiečių buvo sunaikinta. 18 valandų 
tęsėsi toji kova. Lietuvių karių ištvermė 
ir narsumas ir šį kartą nugalėjo.

Leitenantas Vladas Kavoliūnas la
biausiai už viską pasauly mėgo daina
vimą. Jis turi gerą balsą, lyrinį tenorą. 
Jis svajojo įstoti į konservatoriją, pasi
daryti operos dainininku. Vokiškieji 
grobikai sunaikino tas svajones. Joms 
įvykdyti reikia pirma sunaikinti hitleri
ninkus. Dar būdamas Vilniaus pėstinin
kų karo mokyklos kursantas, jis kovojo 
prieš hitlerininkus, dalyvavo vokiečių 
oro desanto naikinime, paskui kovose 
Bielorusijos žemėj. Jau tada jis sunaiki
no apie 100 hitlerininkų. Žiemos ir va
saros kautynėse jis dar tą sąskaitą pa
didino.

Dalies vadas įsakė leitenantui Kavo- 
liūnui išmušti vokiečius iš jų užimtų ap
kasų. Tyliai prišliaužė prie priešo auto
matininkų būrys, Kavoliūno vadovauja
mas. Leitenantas pirmuoju šoko į apka
są, paskui jį kareiviai. Buožės smūgiu 
Kavoliūnas nudobė pirmąjį vokietį. An
trasis vokietis bandė pagriebti Kavoliū- 
ną už gerklės, bet jis ištraukė suomių 
peilį. Kai vokietis išmušė peilį iš rankų, 
Kavoliūnas nutraukė nuo vokiečio gal
vos šalmą ir sutriuškino jam galvą. Taip 
pat kovėsi ir jo kareiviai. 16 vokiečių 
buvo užmušta, du pakėlė rankas. Visa 
tai įvyko žaibo greitumu. Nebuvo nė vie
no šūvio. Paskui Kavoliūnas paskirstė 
savo žmones grupėmis ir lietuviai pradė
jo vyti vokiečius iš kitų apkasų, apmėty
dami juos granatomis, vaišindami švi
nu iš automatų. Daugiau kaip šimtas 
vokiečių buvo išnaikinta, kiti bėgo, lie
tuvių kulkų vejami. Kavoliūnas asme
niškai sunaikino 9 hitlerininkus; Ir čia 
pasiteisino sena kareivių patarlė “Drą
suolio kulka neima.” Iš 40 vyrų Kavo
liūno būrio tik 8 vyrai buvo sužeisti, jų 
tarpe jis pats. Tose kautynėse užgrobta 
5 sunkieji, 5 lengvieji kulkosvaidžiai, 4 
minosvaidžiai, 2 prieštankinės patran
kos, daug šautuvų ir automatų.

Leitenanto Kavoliūno žygdarbis buvo 
pažymėtas Tarybinio Informbiuro pra
nešime 1943 m. liepos 9 d. Apie jį rašė 
visa armijos ir fronto spauda.

Vokiečiai nužudė Daunoravičiaus

Bajoras Visai Suniekšėjo

Paėmęs į rankas Tėvynę iš 
rugpjūčio 11-tos d., skaitau 
Bajoro editorialą: “Jie Jau 
Važiuoja į Lietuvą. . . ”

Iš karto pamaniau, kad gal 
jau važiuoja į Lietuvą kryžio
kiška taryba, Lietuvos valdyti. 
Bet ne!

Ten skaitau, kad ♦ važiuoja 
Cvirka, Šimkus, Salomėja Ne
ris, Liudas Gira, Venclova, 
Karsokas, Marcinkevičius ir 
daug “kitų.” Visi čia išvardinti 
ir “kiti” vadinami Lietuvos 
“kvislingais.”

Tai taip P. Bajoras, neturė
damas sąžinės, apšmeižia tuos 
vyrus-moteris, kurie kovoja 
prieš hitlerininkus, kurie per 
su virš tris metus mušė pa
siutusius įsibriovėlius nacius, 
kartu su Raudonąja Armija.

Dabar jau baigiama laisvinti 
visa Lietuva, tai į išlaisvintas 
vietas, miestus sugrįžta lietu
vių pulkai ir su jais, pasitrau- 

’kę Tarybų Sąj. gilumon nuo 
nacių, okupantų Lietuvos pilie
čiai ir vadovaujami asmenys į 
savo brangią tėvynę, už kurią 
taip didvyringai kovojo ir ko
voja. Už kurios laisvę ne vie
nas savo brangią gyvybę pa
dėjo, tai Tėvynės redaktorius 
vadina juos “kvislingais.”

Bajorui tai taip: kas tik iš 
lietuvių kovoja su ginklu prieš 
hitlerininkus, tas apšaukiamas 
“kvislingu.” Bajoras nevadina 
kvislingais Kubiliūną, Plecha
vičių ir visą tą Hitlerio tarnų 
gengę, kurie padėjo hitleri
ninkams terioti ir smaugti Lie
tuvos liaudį per virš 3-jų me
tų laiką! 1 *•.

Pamenam visi, ką rašė po
nas Bajoras trys metai atgal 
šiuom laiku, kada buvo naciai 
tik ką okupavę Lietuvą. Kaip, 
rašydamas žinias iš Lietuvos, 
neuždėjo antgalvio “iš oku
puotos Lietuvos,” bet “iš lais
vosios Lietuvos.” Kas esi, p. 
Bajore? Ar ne parsidavėlis 
hitlerininkams kvislingas? Pa
siskaityk Tėvynes numerius iš

Jūs centai ar doleris Lai
svei aukotas, — tai smūgis 
į galvą fašizmui užduotas!

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Nojaus Arka. Ar teisybė, kad 

buvo visuotinas tvanas ir vis
ką prigirdė ? ...................... 25c

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 35c

Neužmokamas žiedas, graži 
apysaka . >............................. 25c

Pralotas Olšauskas, jo darbai ir 
nuopelnai, su meilužės pa
veikslu ................................. 25c

Kaip Kunigas Papjovė Savo 
Meilužę Oną Aumulleraitę, su 
paveikslais ............................ 15c

Pekla, kam ji ir kur yra? Su 
paveikslais kankinimo įrankių 30c

Raktas į Gyvenimų, knygelė ati
dengia visokius nuo mūs už
slėptus sekretus; kaip galima 
surasti sau tinkamą porą ir 
gyventi turtingai ................. 75c

Paparčio žiedas, Pasakojimai 
apie senovės burtus ........... 20c

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų 
apsisaugoti ............................ 30c

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

gai nesiženija .......................... 30c
Marių Duktė, graži apysaka .... 25c 
Kaip Duktė Gyveno Pūstynėje 25c 
Erodas, Boba ir Velniškas Tiltas 35c 
Girtuoklių Gadzinkos, linksmos

dainos ...................... 1................ 15c
Kantri Alena, pasaka ..............  25c
Gudrus Piemenukas ...................... 25c

ŽOLIŲ ARBATOS
Pakeliuose su nurodymais, kaip 

vartoti ir nuo kokių ligų.
Nuo nervų suirimo .................. 85c
Nuo dusulio (asthmos) ............. 60c
Vyriškumo pataisymui ............. 85c
Nuo užsisenėjusio kataro bei 

hayfever ................................ 85c
Nuo cukraliges (diabetes) ....... 85c
Nuo vandenligės bei širdies ligos 60c 
Pailių arbata arba mostis ....... 85c
Trejankos; stambios šaknys ..... 60c
Nuo sutukimo, kaip eiti kūdyn 85c 
Sureguliavimui kietų vidurių .... 60c 
Poison Ivy mostis, greitai aptildo - 

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

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

M. ŽUKAITIS
334 Dean St., Spencerport, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2019 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
620 — 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Stagg Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KATHERINE NAHIRNY
290 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

620
MAX MUSHLIN

92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2151 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
317 Stagg Street, Borough 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

So. Boston, Mass
Žinios iš Lietuvai Pagalbos 

Teikimo Komiteto

Bostono apylinkės Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetas 
smarkiai dirba šiomis dieno
mis, kad sukėlus paskirtą kvo
tą $500. Ir galima nuspėti, kad 
mes tą kvotą lengvai sukelsi- 
me. Pats komitetas daro visas 
pastangas, kad didesnė auka 
negu paskirta iš Bostono iš
plauktų Lietuvai, nes jai yra 
reikalinga. Dabartiniu laiku 
reikalinga visokios rūšies dra
panos, maistas ir medicina. Bū
tų didžiausias morališkas pra
sikaltimas lietuvių, kad jie ne
atjaustų lietuvių dabartiniu 
laiku. Tik nacių liga užsikrė
tęs lietuvis, kuris neatjaustų 
Lietuvos žmonių atsišaukimą į 
Amerikos lietuvius.

Tačiau mes turime daug 
Amerikos lietuvių, kurie dar 
nepaaukavo nei vieno cento su- 
$elpimui Lietuvos žmonių, ku
rie su ašaromis prašo paramos 
nuo jūs. Nejaugi tie Amerikos 
lietuviai pavirto savo gimtos 
tėvynės išgamomis? Dar neti
kiu ! Greitu laiku mes patikrin
sime jų nuoširdumą. Mes kvie
čiame jus, Amerikos lietuviai, 
prisidėkite prie labdarybės, su
šelpkite savo brolius, seseris ir 
pažįstamus — savo seną mo
čiutę tėvynę!

Jau sekantieji aukavo Bos
tono Komitetui dėl Lietuvos 
pagalbos:

A. žvingilas $20. Pirmiau 
JMrs. žvingilienė aukavo $100.

pri- 
etc.

Sir-

vesnes ir visiems parankesnes, 
kur galės talpinti daugiau dar
bininkų ir drapanų. Vieta yra 
tikrai gera ir randasi 318 W. 
Broadway, 3-čios lubos, So. 
Boston, Mass.

Tokiu būdu, prašome turėti 
reikalus naujoj vietoj; prašo
me aukoti drapanas ir atnešti 
jas į 318 W. Broadway. Ypa
tingai mes prašome tų draugų 
ir draugių, kurie gali siųti bei 
taisyti drapanas, kad ateitų į 
naują vietą ir padėtų mums. 
Atminkite, kad lietuviams yra 
reikalinga pagalba! Tik dabar 
yra laikas jiems pagelbėti.

Bostono Apylinkės Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komite
tas, B. F. Kubilius, 
Valdybos Narys.

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. EVergrecn 4-9508

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8868 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3049 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT JELAL1AN
3049 Ave. U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8873 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

Alcoholic 
Sullivan 

County of 
premises.

1 Sullivan
JOSEPH PRIORE

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9903 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3904 — J 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

KinRs, to be consumed off the

3904—16th
LOUIS RUBINSTEIN
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lieer.se No. 
GB 1838 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Alcoholic
Buffalo Avenue, 

County of Kings, to 
premises.

AGNES M.
155 Buffalo Ave.,

ANDOLENA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8844 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

161 Buffalo

NOTICK is

317 Stagg
ANNA CARDINELLI
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB J 313 has been issued Io the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Stagg Street, Biorough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

(As
332 Stagg

CONRAD WOLF
Adm. Est. of Isaura Wolf)
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 362 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
357 Pulaski Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Pulaski
LOUIS BENINATE
St., Brooklyn, N. Y.

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

the Alcoholic Beverage Control Law at 
1261 Flushing Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY AHLEFELDER
1261 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 629 has 
to sell beer

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9336 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
113 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RICHARD TIEDERMANN
113 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

REGINA NEWMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
GB 5922 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section :07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Buffalo Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1020 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
182 Noll Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SUPERIOR BEER DISTRIBUTORS 
182 Noll St. . Brooklyn. N. Y.

PIRKITE KARO BONUS!
MAX PI LUNGER

(Max’s Buffalo Food Center)
Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9528 has been issued to the undersigned 
to tell beer, al retail under Section .07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
428 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY RABINOWITZ
428 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1669 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4 27 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

427 Wythe
MARINO RODRIGUE/.

Ave;, Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5983 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
6314 Bay 
County of 
premises.

Parkway, 
Kings, to

SHIRLEY
6314 Bay Parkway,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

GOLDMAN
Brooklyn, N. Y.

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 
bario (Bed Room) setų 
tokių rakandų. Kainos 
žemesnės negu kitur.

k am
ir ki- 
daug

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

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS >2.

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

(Isist. 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 ŠEŠTADIENI

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS

Po $20: A. ir K. Barčiai, J. 
ir Mrs. Masteika.

Po $10: Ona Domeika, Nan
cy Domeika, Jonas žakonis.

Marijona Krasauskienė per 
Laisvės pikniką $50.

Po $10: P. Grigaliūnas, per 
Laisvės pikniką; Kvietkai iš 
Cambridge, per Laisvės pikni
ką. *i .

Po $25: P. Andruliunai per 
Laisvės pikniką; D. J. Jusius 
per Laisvės pikniką.

Eleanor Belekevičienė 
davė nuo Moterų. Kliubo, 
$21.

Viso $216.
Bostono Komitetas taria

dingą ačiū jums, kurie padarė
te pirmą pradžia sukėlimui pa
skirtos kvotos.

Svarbus Pranešimas Visiems
Tie draugai ir draugės, ku

riems rinkimo blankos yra pa
siųstos, būtinai grąžinkite 
blankas ne vėliau kaip rugpj. 
31 d., 500A E. Broadway, So. 
Boston, Mass., 8 vai. vakare, 
žinokite, kad vajus baigiasi 
rugpjūčio mėnesį ir mes turi
me pinigus išsiųsti centram Bū
kite taip geri, kad tos blankos 
pasiektų mūsų ofisą paskirtą 
dieną..
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko

miteto Naujos Patalpos
Visiems tebūna žinoma, kad 

nuo rugsėjo (Sept.) 1 d. Bos
tono apylinkės Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetas pasam
dė bei išnuomavo kitas patal
pas, daug didesnes, daug, erd-

Suomių Fašistai Daro 
Urmines Ablavas

Švedija. — Suomių poli
cija ir kariuomenė uždarė 
visus išėjimo ir išvažiavimo 
kelius iš Helsinkio, Suomi
jos sostinės. Per ištisą nak
tį sostinėje Helsinkyje buvo 
daromos masinės ablavos ir 
kratos.

Fašistiniai Suomijos val
dininkai ir policija krėtė 
net atplaukiančius savus 
laivus ir parskrendančius 
lėktuvus.

(Fašistai stengiasi išra
vėti savo ir Hitlerio prie
šus, kad jie nepadarytų 
taip, kaip Franci jos patri- 
j otai. padarė ^Paryžiuj.)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661 ”

459 GRAND ST

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
<4-

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

MUI IIMUffi IWUIMUMM

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST, + BROOKLYN, N. Y.

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

1113 Mt. Venwn St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

iWWMMMU

Lieer.se
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
FABRIKO DARBUI 

PILNAM LAIKUI DARBAS 
Su Pastoviu Pokariniu Darbu 

Prisilaikome WMC Taisyklių 
STANDARD CHEMICAL 

fcRObtJUTS
1301 Jefferson St., Hoboken, N. J. 

Hoboken 3-1200.
(209)

APTARNAUTOJAS
Aptarnautojas su įrankiais; stiprus; patyręs 
kūrenti steam boiler (tiktai žiemą) ; gali 
įsidirbti abelnai naudingu prie fabriko. Nuo
latinis apskritų metų darbas apsukriam vy
rui. Alga $150 j mėnesį. Kreipkitės po 10 

A.M. darbo dienom.
Gend Realty Corp.. 750 Grand St.. Brooklyn.
N. Y. (Važiuokite BMT 14th St. Canarsie 

linija iki Grand stoties).
(205)

VYRAI
PILIEČIAI

DIRBTUVĖJE IR ANT KELIO DARBAS 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

CANTEEN CO.,
37 Rutgers St., 
Belleville. N. J.

BE. 2-2117
Kreipkitės tarp 9 ir 4.

(204)

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 & RHAWN STREET,

HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 
PA.

(208)

VYRAI—Imkite darbą industrijoje, gyvybiniai 
žvarbioje 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, 
apkarpymij departmcntuose. Patyrimas nerei

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

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

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI
Viena ir Dviem Adatom Mašinos. 

Flat Bed and Off The Arm.
GALI UŽDIRBTI IKI 

$74 Į SAVAITĘ. 
KARINIS DARBAS.

RED STAR RUBBER CO.
500 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

(209)

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ 
Patyrimas Nereikalingas. 

75cg | VALANDĄ.
Laikas Ir Pusė Už Viršlaikius.

JAY TRADING COMPANY
35 Meadow Street, Brooklyn.

(205)

Great Neck, N. Y.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Urbonas, J. Šimaitis, A. Fer- 
tikas, A. Deškevič, Pozara.

M. Smaidžiunienė $1.50.
B. Vainauskiene 50c.
Viso su smulkiomis aukomis 

$119.39.
Mezgėjų komisija pridavė 

puikių mezginių, kuriuos nu
mezgė šios mezgėjos: birželio 
ir liepos mėnesiais Mrs. C. 
Ruffe 2 svederius, Mrs. T. Kee
gan 2 sved., Elz. Peikus 1 sv. 
ir du (2) mažiukus, N. Lips- 
kienė 1 sved., J. Klastauskienė 
1 sved., Dolores Werben 1 
sved., Barbora Vainauskienė 1 
porą kojinių.

Taipgi pridavėm daug dra
bužių ir čeverykų, suaukotų 
šių ypatų: Lideikis, Požėrai, 
Kupčinsko giminaitė, Klaston, 
Laužaičiai, Ražinskienė, Urči- 
nas, Venickai, Mikionis, Simu- 
kaičiai, visa šeima Kraučiunai, 
Kundroticnė, Gružinskiene, J. 
Šimaitis, A. Fertikas, Diškevič, 
A 1 e k s i e j lene, Soprančikas, 
Smaidžitiillėiiė, Bėčiai, Ali
šauskienė, Vėttškttvienė. Ko
mitetas tarid širdingą ačiū vi
siems už visokią paramą jojo 
darbe labui Lietuvos žmonių.

Koresp.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo sesutės Barboros 

Petraškienės, kilus iš Lietuvos, Že
maitkiemio kaimo, Birštono parapi-

* F*8- Išvykus iš Lietuvos J Ameriką
1912 metais. Prašau susisiekti su

B manim sekančiu antrašu:
* Marija Sabunienė, N. 635 Rua 

Jose Paulina, Sao Paulo, Brazil.
..(202-203) *
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REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE i!
REIKALINGI VYRAI

[=---------------- ----------

LYDYTOJAI
VINIŲ KALINĖTOJAI 

MOKINIAI LYDYTI 
LAIVŲ ĮRENGĖJAI 

RYKIUOTOJAI
VIDAUS MAŠINISTAI 

PLOKŠČIŲ METALO DARBININKAI 
VAMZDŽIŲ SUVEDĖJAI 

ŠVIRKŠTĖJAI - MALIAVOTOJAI 

IR PAPRASTI DARBININKAI
KREIPKITĖS

DRAVO CORPORATION
GALE MADISON STREET, 

WILMINGTON, DELAWARE

AR U.S. EMPLOYMENT SERVICE, 
601 SHIPLEY STREET.

Reikalinga Liudijimai iš U. S. Employment Service. 
Reikalingas Pilietybes Įrodymas.

(207)

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 DARBININKŲ
THE

CHARLES PARKER 
COMPANY

MERIDEN, CONNECTICUT 
PUIKIAUSIOS PROGOS

ĮSIGYVENUSIAME FABRIKE 
GEROS ALGOS

LAVINTIEMS IR NELAVIN
TIEMS DARBININKAMS 
PUIKIAUSIOS PROGOS 

TAIKOS METU 
KOMPANIJOS ATSTOVAI 

PRIBUS Į
U.S. EMPLOYMENT 

SERVICE
87 MADISON AVENUE 

NEW YORK CITY,

Pirmadienį & Antradienį.
ARBA, JEI JŪS PASIRENKATE 

KREIPKITĖS PAS
THE CHARLES PARKER 

CO.,
MERIDEN, CONN.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

(203)

NUOLATINIS POKARINIS DARBAS 

CINUOTOJAI-PAPRASTI DARBININKAI 
Gera Alga-Daug Viršlaikių 
Puikiausios Darbo Sąlygos

REIKALINGAS ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMAS

L. O. KOVEN & BRO., INC.
Paterson Plankroad & Franklin St. 

JERSEY CITY, N. J.
(208)

REIKIA VYRŲ
Materialų Kraustytųjų
Fagelblnlnkų Prie Išsiuntimų ir 

Priemlriių Depdrtmente.

millwright Bagelbinin-
KŲ IR ELEKTRIKIĖRIŲ

A. Schrader’s Son
481 Clerniont Avėnue, 

Brooklyn.
(Arti Cliflton & WaShjrigtoti Stoties, 

8th AVe. Subve)

- ■ ... . (204)

vyra!
ABELNAS FABRIKO DARBAS TIEMS, KU
RIE NORI PASTOVAUS DARfiO. DIDELIS 
MAISTO PRODUKCIJOS FABRIKAS. UŽ 
VIRŠLAlktUS MOKAMA LAIKAS IR PUSĖ.

QŪAfČER MAID CO.,
80 — 39TH ST., BROOKLYN.
 - . (205)

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimfe 
per ;.apšyietų>neša. , ,T

ORLAIVIŲ
- DARBININKAI 

VISŲ RŪŠIŲ
TAIPGI 

ORLAIVIŲ 
TOOL TEKINTOJAI 

PRIE
MILLING CUTTERS

ORLAIVIŲ DIRBTUVĖS 
EKSPEDITORIAI, 

IŠSIUNTĖ! AI
IR 

VEŽIKAI 
ORLAIVIŲ 

RANKOM NITUOTOJAI 
MAŠINA NITUOTOJAI 

IR PLEIŠYTOJAI
PUIKIAUSIOS ALGOS! 
NUOLATINIS DARBAS! 

VIRŠLAIKIAI!
GENERAL BRONZE 

CORPORATION 

43-02 — 38th St. 
Long Island City

REIKALINGAS ĮRODYMAS GIMIMO 
VIETOS.

, ♦>.!- 1 (2b(jj

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NAKTINIAI APVALYTOJAI
Puikiausia proga nąktinės 
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 
60TH 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
KARINIAMS DARBAMS

PRIIMAMI BI AMŽIAUS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

NUOLATINIS DARBAS.
DAUG VIRŠLAIKIŲ.

Kreipkitės Tuojaus

Ironbound Box&Lumber Co.
46 Hoffman Place,

, HILLSIDE, N. J.
(203)

OFISUI BERNIUKAS
TURI TURĖT KOMERCINIO 

MOKSLO IR SUPRATIMO 
' APIE TYPING.

SPERRY 
PRODUCTS,
1505 WILLOW AVE., 

HOBOKEN, N. J.
(204)

STALINĖ LATHE
JIG BORE & 

milling Mašinų 
OPERATORIAI

TOOL TEKINTOJAI 
SUPLANAVIMUI VYRAI 

LABORATORIJOS 
MECHANIKAI

VYRAI
Abelnam karų dirbtuvės 

darbui
TURRET LATHE

NUSTATYMUI VYRAI
& OPERATORIAI 

TOOLMAKERS 
VYRAS ABELNIEMS

DARBAMS

SPERRY
PRODUCTS,
1505 WILLOW AVE., 

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

(204)

REIKIA VYRŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

DOWER FINISHING
& RESEARCH CO.

126 RALPH STREET, 
BELLEVILLE, N. J. 

______________________________________ (204)

REIKIA VYRŲ
LENGVAM GAMINIMO DARBUI. NUOIiA- 
TlNtS DARBAS; VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS 

40 VALANDŲ

STANDARD DRUG CO.,
240 CENTRAL AVE., 

NEWARK, N. J.
(203)

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.
.(208)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAKPOTOJAį
Išsiuntimų departjnente. Ųen£ya9 darbas. 

Gera- proga ;x pastovus.
145 6TH AVĖ., 3-čIOS LUBOS, 

WALKER 5-9170.
' ...... , (208)

BERNIUKAI
VIRŠ 18 ,

LENGVAS STATYMŲ DARBAS. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

5 DIENŲ SAVAITĖ 
VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS 40 V AL. 

NUOLAT DABAR IR PO KARO.

PLAZA MFG. CO.
869 BROADWAY, N. Y. C.

(208)

AUTOMOBILIŲ MAZGOTOJAI
Turi būt patyrę. Su Chauffeur’s laisniais. $45 

į savaitę. Apmokamos vakacijos.
Palmer Garage, 34-26 70th St., 

Jackson Heights.
Telephone HAvemeyer 9-8522. 

 ■(204)

SUPERINTENDENT
41 šeimynų, 4 aukščių apartmentinis namas, 
Brooklyne. Patenkinanti alga ir 4 kambarhj 

afaartmentas ant pirmų lubų.
TRIANGLE 5-0831.

(208)

PAKUOTOJAI
Išsiuntimi} departmente. Lengvas darbas. 

Gera proga ; pastovus.
101 WOOSTER ST., 6-TOS LUBOS, 

WALKER 5-9170.
(208)

VYRAI—VYRAI 
Bendras Fabriko Darbas 
Patyrimas Nereikalingas 

PROGA PAKILIMAMS 
IR VIRŠLĄIKIAI

Geros Darbo Sąlygos^ Užkandžiam Patogumai.
HENRY HEIDE, INC.

313 Hudson St., kamp. Vandam (7th Ave. 
subve iki Houston ar 8th Ave. subve 

iki Spring)
Iš būtini} darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.
(207)

KIRPĖJAI 
IŠTIESĖJAI

PATYRĘ. GERA ALGA. NUOLA
TINIS DARBAS. PUIKIAUSIA 

PROGA. VALDŽIAI IR CIVI
LIAM DRABUŽIAI.

Oldin - Dennis Sportswear
1 Ėast 83rd St., New York City.

(207)

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 VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS \ 
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

(X)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS & MOTERYS 
Jei jūs turite atliekamų keletą valandų į 
dieną, kodėl neužeiti pasimatyti su mumis? 
Mes patvarkysime 30 valandų savaitę atatin
kamai jūsų Datdgumūi, bi kada rytais, po
piečiais ar vakarais. Stanbi Photo Service, 
Building F, 16th and Riverfront, Hoboken, 
N. J.

(206)

MENIŠKA TAPYBA
Merginoms, kurios turi patraukimą 

prie piešimo
NEPAPRASTA PROGA 
UŽDARBIS $22-$24.

LAIKE MOKINIMOSI.
Užtikrinti Pakilimai. 5 Dienos.

870 — 7th Averiue, 
New York, Roohi 1625.

(203)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DAtlAI LAIKO

KEPĖJOS / 
VIRTUVES DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

(t)

SALDAINIŲ PAKUOTOJO^
UŽDARBIS NUO 55c IKI 60c Į VALANDĄ 
SU ALGŲ PAKĖLIMU. DIENINIS IR NAF
TINIS DARBAS. PUIKIAUSIOS DARBb 
SĄLYGOS. POKARINIS DARBAS. UŽ VIRŠ
LAIKIUS LAIKAS IR PUSE. APMOKAMOS 

VAKACIJOS ŠVENTĖS SU ALGA.

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

(205)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS-MERGINOS 
Dirbti ^Valgyklose 

DARYTI SANDVIČIUS 
Karinis Fabrikas Harrison, N. J.

15 minučių nuo New Yorko.
DIENINIS IR NAKTINIS 

DARBAS 
GERA ALGA. 

Turi būti pilietės.

MOHAWK COMMISSARY
101 Park Avenue, Room 715,

N. Y. C.(203)

REIKIA MOTERŲ
Nuolatinis darbas; lengvas fabriko darbas. 

New Jersey Tool & Wire Forming Co., 
101 Edison Place', Newark, N. J. 

MITCHELL 2-0642.
(203)

MERGINOS
SUSTATYMAS IR SULIEJIMĄ MAŽŲ 

DALIŲ ; GERA ALGA. LENGVAS, 
ŠVARUS DARBAS: 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.
KREIPKITĖS

KREMENTZ & CO. 
49 CHESTNUT STREET, 

NEWARK, N. J.
(203)

ORLAIVIAM 
MOKINĖS

GERA ALGA 
LAIKE MOKINIMOSI 

SU PROGRESUOJANČIAIS
PAKĖLIMAIS

ORLAIVIŲ
DIRBTUVĖS EKSPED1TORĖS

IŠSIUNTINĖTOJOS
IR VEŽĖJOS

NUOLATINIS DARBAS
VIRŠLAIKIAI 

PUIKIAUSIOS ALGOS
GENERAL BRONZE

CORPORATION

43-02 38th St., L. L City
REIKALINGAS ĮRODYMAS GIMIMO 

VIETOS.

(206)

REIKIA MERGINŲ
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

DOWER FINISHING
& RESEARCH CO.

126 RALPH STREET, 
BELLEVILLE, N. J.

(203)

MERGINOS
I 18—25 METŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Lavinkitės nepaprastai karjierai 

$22-$24 Alga 
LAIKE MOKINIMOSI

Išimtina Proga 
PAKILIMAMS 

PENKIOS DIENOS
370—7th Ave., New York, Room 1607.

(203)

MERGINOS & MOTERYS
DALIAI LAIKO & PILNAM 

LAIKUI DARBAS.
Mes turime Įvairių darbų savo fa

brike 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)

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)

TVARKYTOJOS 
IR

INDŲ ATĖMĖJOS
linksmos darbo sąlygos 

5 DIENŲ SAVAITĖ. 
POKARINE PROGA.

SPERRY 
PRODUCTS,
1505 WILLOW AVE., 

HOBOKEN, N. J.
................. . ■ (204)

VALYTOJOS
MOTĖttYS

BENDRAM VALYMO 
DĄftBut

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

SHKMAiiiKNiAiš incDiiiBAMA

WHITMANS chocolates
415 EACH ST.

PHILADELPHIA, PA.
Oi’ų#, į-’- (211)

HELP WANTED—FEMALE' 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS & MOTERYS
LENGVAS SUSTATYMO DARBAS 
DARYTI ŽAISLAM DAIKTUKUS.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

5 DIENŲ SAVAITĖ 

VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS 40 VAL.

PLAZA MFG. CO.
869 BROADWAY, N. Y. C.

______________________________________<205)

Reikia moterų )
Patyrimas nereikalingas; prie karolių varsty

mo ir su repliukėm darbas.
Majestic Contractors, 252 Pennsylvania Ave., 

Brooklyn, N. Y.
______________________________________(205) .

MERGINOS ABELNAM DARBUI 
Lengvas fabriko darbas. $22, pridedant 

viršlaikius; nuolat.
145 6TH AVĖ., 3-ČIOS LUBOS, 

WALKER 5-9170.
(208)

MERGINOS — MOTERYS 
BARINIS bARBAŠ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Bendras Fabriko Darbas; proga pakilimams 
ir bonai. Viršlaikiai. Geros Darbo Sąlygos. 

Užkandžlamš patogumai.
HENRY HEIDE, INC. 

313 Hudson St., kamp. Vandam (7th Ave. 
subve iki Houston ar 8th Ave. subve 

iki Spring)
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.
■ (207)

RAŠTININKĖS—DALIAI LAIKO 
Valandos 7 ar 8 A.M. iki 1 P.M.

Puikios aplinkybės 
ALGA 55-60c Į VALANDĄ 

370—7TH AVE., NEW YORK, ROOM 1615
(204)

RAŠTININKĖS 
PUIKIAUSIOS POKARINĖS TROGOS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
J22-S24 PRADŽIAI, 5 DIENOS 

370—7TH AVE., NEW YORK, ROOM 1630.
(204)

FILE CLERKS 
(Archyvam tvarkyti raštininkė) 
NUMERIAIS VEDAMOS FILES 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

5 DIENOS 
$22-$24 PRADŽIAI

370—7TH AVE., NEW YORK. ROOM 1600. 
_______  ____ (207)

MERGINOS
Ar jūs tarp 16 ir 18 ir jieškote pastovaus 
darbo nepaprastai giminingose aplinkybėse? 
Jei taip, kreipkitės pasitarimui Stanbi Photo 
Service, Building F, 16th and Riverfront, 
Hoboken ,N. J.

(206)

MERGINOS-MOTERYS
BŪTINAS

KARINIS DARBAS DABAR
Pastovūs Taikos Metu Darbai

LENGVAS FABRIKO DARBAS 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

PATOGI TRANSPORTACIJA 
Kreipkitės Asmeniškai

Pradedant pirmadieniu, baigiant šeštadieniu 
9 a. m. iki 3 p. m.

Reikalinga atliekamumo pareiškimas ir 
gimimo certifikatas.

CONTINENTAL
CAN COMPANY, INC. 

16TH IR COLES STS., 
JERSEY CtTY 2, N. J.

Važiuokite Public Service Bus No. 31 ar 
Lower Jersey City Bušų Linija.

(205)

MERGINOS-MOTERYS
FABRIKO DARBAS

55c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
Patyrimas Nereikalingas 

Viršlaikiai po 40 valandų

STERLING BAG CO., 
11-19 Green Lane 

Brooklyn.
(Flushing Ave. gatvekaris iki Gold St.)

(206)

REIKIA MOTERŲ

DIRBTI PRIE STALO, 
EGZAMINUOTI LENGVĄ 

SUSTATYMO DARBĄ

A. Schrader’s Son
481 Clermont Avenue, 

Brooklyn.
(Arti Clintąn St Washington Stoties, 

8th Ave. Subve)

(204)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT'S

56 WEST 23RD ST., N. Y.

VIRĖJOS
MOTEtlYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTS PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

. . .................. .........
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NehYorko^^^Zinios
Kariškiams Telefono 

Fondas

Jis Gal Kur Paryžiuje

Karys Walter Žukas 
jau dalyvavęs mūšiuose Fran- 
cijoje, šiandien gal kur nors 
maršuoja laisvojo Paryžiaus 
gatvėmis. Jis tarnauja pėsti
ninkų divizijoje. Nuotrauką 
prisiuntė jo žmona, Milda, gy
venanti Elizabeth, N. J.

Mingilo Laidotuvės 
Nukelta į 29-tą

Vakar dienos Laisvėj buvo 
minėta, kad Petras Mingils 
bus laidojamas pirmadienį, 28- 
tą. Vėliau telefonu buvo pra
nešta, kad diena pakeista, bus 
laidojamas rugpjūčio 29-tą, an
tradienį. Išlydės 10 valandą 
ryto, iš Donowan šermeninės, 
W. 14th St. (prie pat 8th 
Ave.), New Yorke.

Mingilo draugai ir pažįsta
mi prašomi dalyvauti šermeny
se ir laidotuvėse. Laidotuvių 
reikalais rūpinasi velionio sū
nus Steve, gyvenantis Ridge
wood e.

Verta Išklausyti
Radio Programa

10Kas dieną nuo 7 ryto iki 
veikia New Yorko 

nuosava radio stotis
vakaro 
miesto 
WNYC. Tai stotis, iš kurios 
galima gauti daugiausia infor
macijų trumpiausiu laiku. O 
taip yra dėl to, kad ji nėra 
komercinė, neima bizniškų 
garsinimų. Tai ką ji garsina?

Vietoje bizniškų garsinimų, 
stotis paskelbia pajieškojimus 
miestui ir karo industrijoms 
darbininkų. Skelbia apie veiks
mus įvairių miesto departmen
ts Paskelbia dingusius be ži
nios, jieškomus asmenis. Pra
neša apie nemokamus koncer
tus miesto parkuose. Laike 
svarstymo miesto budžeto bū
na raportuojama smulkmenin- 
gai apie įvairių departmentų 
įplaukas ir išlaidas.

žodžiu, vieton klausytis apie 
keno nors privatiškus makaro
nus ar cigarus girdi apie mies
to biznį. Nuo šio biznio pri
klauso gerovė mūsų mokyklų, 
gyvenamų namų, grožė ir kul
tūringumas mūsų miesto, taip
gi ir labai opus kožnam daly
kas — taksai. Apie tą biznį 
verta žinoti. Pavyzdin, pereitą 
sekmadienį, 1 vai. majoras La
Guardia savaitinėj prakalboj 
apipasakojo net 17 svarbių 
problemų.

Tačiau net miestavam
niui garsinti šioje stotyje pra
leidžiama ne daug laiko. La
bai daug laiko skiriama ame
rikinei liaudies muzikai ir vi
so pasaulio geriausiai muzi
kai ir dainai.

Stampos ir Punktai

biz-

Stampos pasilieka tos pa
čios, kaip buvo: Raudonos iki 
D5, mėlynos iki F5, cukraus, 
30, 31, 32 ir 40, batų. 1, 2, 3.

Nepamirškite taupyti atlie- 
taukus ir tuojau nuneš

ti bučeriui. Jis duos du raudo
nus punktus ir 4 centus už sva- 

atlikusių, supilstytų, taukų.

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Pereitos savaitės pabaigoje 
talka buvo gera, ypatingai 
penktadienio vakarą. Drabu
žių Centre, 417 Lorimer St., 
darbas ėjo visu smarkumu. 
Daug darbo nudirbta. Bet kad 
drabužiai ir kiti dalykai šešta- 
jiam siuntiniui ateidinėjo ve
žimais, tad daug liko 
dirbta.

štai kas buvo gauta 
apie savaitės laiko:

Trokas muilo.
Trokas drabužių 

cagos.
Desėtkai pundų 

Cleveland©.
Desėtkai pundų 

gaunamų po kelis
kolonijų ir iš Brooklyno.

Vežimas drabužių parvež
ta iš valytuvės, kurie reikalin
gi greito suskirstymo, sutai- 
symo ir surišimo.

Šią savaitę reikės didelių 
talkų Iiuosnoriu kriaučių ir vi
sokių darbininkų kas dieną ir 
galop savaitės.

nenu

bėgi u

vien iš Chi-

drabužių iš

susidarė iš 
iš mažesnių

Susekė, Kas Buvo 
Nužudytoji

dasikasę 
išrišimui 
Planeta-

nuoziu- 
bet no- 
jis žino

Detektyvai iki šiol 
iki sekamų davinių 
žmogžudystės prie 
riumo:

Sužinojo, kad nužudytoji 
buvo Mrs. Phyllis Newmark, 
žmona Fifth Ave. importuoto
jo prekių iš užrubežių.

Jieškoma nežinomos blondi
nės moters ir jūreivio. Moteris 
paskiausia matyta su Mrs. 
Newmark, o jūreivio radę pas 
ją laišką, žmonės pasakoję, 
kad jie tą jūreivį matę kelis 
kartus su Mrs. Newmark. Po
licija neturinti ant jo 
ros, jis neįkaitintas, 
rinti sužinoti iš jo, ką 
apie Mrs. Newmark.

Policija taip pat kvotė ir mi
rusiosios vyrą Newmark. Ji
sai žmogžudystės laiku buvęs 
atostogose Dutchess apskrity
je. Jis tikrino, kad vedybinia
me gyvenime jie buvę paten
kinti, smagūs, taipgi, kad pas 
juos nebuvę trūkumo pinigų. 
Jis išreiškęs nuostabą, kad jos 
rankinėlyje rasta tik 81c.

Iki šiol surinktais daviniais 
skelbiama, kad Mrs. Newmark 
paskiausia buvus matyta išei
nant iš Clifton House, 127 W. 
79th St., New Yorke. Ji išėjus 
su ta nežinomąja blondine 
apie 11:30 ketvirtadienio va
karą ir daugiau nematyta grįž
tant. Jos kūną rado penktadie
nio 
ma, 
tą.

priešpietį ir buvo mano- 
kad jinai mirus anksti ry-

Coney Island Viešbutis 
Paverčiamas Ligonine
Pagarsėjęs tarp atostogau

jančių Coney Islande viešbu
tis Half Moon paverčiamas į 
pasilsio namus sužeistiems jū
rininkams. Laivynas perima jį 
savo žinion šį trečiadienį.

Bildingas yra 15-kos aukštų. 
Turi 303 kambarius. Gale šio 
mėnesio bent dalis jo būsian
ti jau paruošta priimti pirmą 
grupę poilsio reikalingų jūri
ninkų. Kada užbaigs visą dar
bą, viešbutyje talpinsis 800 po
ilsiautojų.

įstaiga būsianti vartojama 
poilsiui tų, kuriem reikalingas 
laikinas poilsis, tyras oras ir 
saulė pirm grįžimo tarnybon. 
Prit ligonin. bus atitvertas plo
tas pajūrio privatiškam jūri
ninkų naudojimui. Įtaisys 500 
sėdynių auditoriją rodymui fil
mų ir susirinkimams. Bus nuo
giems saulėj kaitintis patalpos. 
Taipgi įsteigs knygyną ir stik
linėms sienoms apvestą pobū
vio kambarį.

Gaisragesiai Išgelbėjo
Gaisras Cambridge apart- 

mente, Arverne, Queens, sek
madienio vakarą išvarė iš buto 
apie 300 gyventojų. Iš jų 90 
išvedžiojo gaisragesiai, buvę 
sušaukti iš Rockaways, Jamai
ca ir kitų apylinkės centrų. 
Gaisro priežastis neišaiškinta.

New Yorke iš Iiuosnoriu au
kų sudaryta kariškiam telefo
nų fondas. Iš to fondo apmo
kama ką tik parvežtų, į Mit
chell Field parskridintų iš už
jūrio sužeistų kariškių telefo
nai namiškiams. Nežiūrint nuo
latinių bėgamų išlaidų, fondas 
auga, šiomis dienomis paskelb
ta fonde esant $4,627.

M.

Darbo šventė (Labor Day), 
kaip žinia, yra rubežius su- 
siuntimui dovanų šeštajam 
siuntiniui Lietuvos žmonėms. 
Tad per visą šią savaitę tiki
masi gauti po daug pundų.

Dirbo Centre
Gale pereitos savaitės, rug

pjūčio 24-25 dirbo:
A. Bimba per abu vakarus. 

Po viena vakara dirbo: 
Klimas, V. Rudaitis, S.
kienė, M. Misevičienė, J. Au- 
gutienė, P. Rainys, Ch. Balčiū
nas, Ch. Tamošiūnas, A. Ru
dis, V. Čepulis, G. Wareson,
M. Sinkevičiūtė, A. Višniaus- 
kienė, Višniauskas, Mrs. Clark,
N. Nagulevičiūtė, Valentina 
Venskunaitė. L. Gavrilovičius, 
C. Briedis.

Jeigu šią savaitę dirbs to
kiais skaičiais, gal spėsime 
laiku paruošti išsiuntimui šeš
tąjį siuntinį, kuris buvo pla
nuota užbaigti Labor Day sa
vaitę.

Pagelbininkė.

Moterys Kariškės Eis 
Duoti Kraujo

Penkiolika moterų kariškių 
(WAC) vienoje grupėje eis 
duoti kraujo Raudonajam Kry
žiui šį trečiadienį, Brooklyno 
R. K. kraujo priėmimo centre, 
57 Willoughby St.

Karo veiksmams išsiplėtojus, 
daugiau žmonių juose daly
vaujant įvyksta daugiau sužei
dimų ir reikalinga daugiau 
kraujo. Prie to, sužeistiems 
pradėta teikti dviguba pagel- 
ba — vartojama kraujo plaz
ma ir duodama čielo kraujo.

Galintieji duoti kraujo visi 
sveiki žmonės tarp 18 ir 60 
metų prašomi duoti kraujo. 
Davėjai privalo iš anksto užsi
registruoti, pranešant savo pa
siryžimą duoti kraujo ir pa
žymint porą iš parankiausių 
jiems dienų. Po to iš kraujo 
priėmimo centro gausite prane
šimą, katrą iš pasirinktų dienų 
jums paskyrė.

Užsiregistruoti galima as
meniškai, telefonu ar atvirute, 
adresuojant: Red Cross Blood 
Donors Center, 57 Willoughby 
St., Brooklyn, N. Y.

Oro transporto kompanijos 
jau steigia tikietų agentūras 
aprūpinimui civilinių. Tikima
si, kad lėktuvais keliaujančių 
tuojau po karo būsią labai 
daug.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių grupių ir 

——-Iš senų 
naujus 
lūs ir 

iįlHk sudarau 
grikoniškais. Rei- 
Įkalui esant ir 
jpadidinu tokio 
H dydžio, kokio pa-

pavieniu 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

r
 geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju

_ Įvairiom spalvom
JONAS STOKES

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

Tel. GLenmore 6-6191

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka 

mal visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

Tikrai Atvėsome
Pinigai Išdavė

Pereitą penktadienį mieste 
temperatūra buvo nupuolusi 
iki 55 laipsnių. Bet pas mus 
nebuvo šalčiausia vieta šioj 
apylinkėj. Už 47 mylių nuo 
New Yorko, Flanders, N. J., 
temperatūra buvus nupuolus 
iki šalimo laipsnio, šeštadie
nio rytą jautėmės dar vėsiau.

šaltis pas mus dar nebuvo 
rekordinis, šalčiausia rugpjū
čio 25-ta buvo 52 laipsniai, 
1940 m. šilčiausia 25-ta yra 
buvus 93 laipsniai, 1893 m.

New Yorke suimtas gengste- 
ris John J. (Mickey) Mc
Loughlin. Sakoma, kad jis da
lyvavęs apiplėšime prie Wee
hawken prieplaukos pereito 
liepos mėnesio 21-mą. Tada 
buvo pagrobta iš firmos al- 
ganešių $27,543.

Detektyvų atydą atkreipęs 
jo staigus turtingumas karčia- 
mose.

New Yorko Apylinkė 
Turi Duoti Daugiau 

Kariškų Slaugių
Second Service Komanda, 

apimanti didįjį New Yorką, 
Long Island ir apylinkes, pa
skelbė pritrūkusi užjūrin siun
čiamų slaugių, neišgalinti iš
pildyti kvotas siunčiamoms už
jūrin kariškių, grupėms. Rau
donasis Kryžius, kuris veda 
slaugių verbavimo darbą, atsi
šaukė į slauges stoti tarnybon. 
Turi greitu laiku gauti 9,000 
kariškų slaugių.

Brooklyne ir Long Islande 
esama 1,000 slaugių, kurias 
Karinė žmonių Pajėgos Komi
sija skaito atleistinomis kariš
kai tarnybai. Taipgi 600 būsią 
galima imti iš baigiančių slau- 
gybos mokyklas šį rudenį. Bet 
kadangi slaugės kol kas nėra 
draftuojamos, tad į jas atsišau
kia, kad stotu liuosnoriai. 7 V

Užkandžiai Mokyklose 
Pasiliks ir Toliau

Majoras LaGuardia sako, 
kad federalės vyriausybės da- 
mokamas pienas ir užkandžiai 
mokiniams pasiliks ir šiam 
mokslo sezonui. Pienas duoda
ma mokiniams pradinėse, per
einamosiose (junior high) ir 
vidurinėse mokyklose. Užkan
džiai duodami pradinėse ir ju
nior high mokyklose.

&

Numatyta Didinti ir 
Gerinti Jones Beach

Įstojusio iiuosnoriu į mari
nus 16 metų amžiaus jaunuo
lio Alvin Metzger tėvai norė
jo jį išimti iš tarnybos, bet 
korpusas neatleido. Jis buvo 
15 metų, kada įstojo prieš 
mėnesių. Įstojant pasidavęs 
metų.
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REIKALAVIMAI
REIKIA PARTNERIO

Darbas ant visados tinkamam as
meniui. Neilgos valandos ir gera al
ga. Prašome kreiptis telefonu. Great 
Neck 1546 arba rašykite, 89 Steam
boat Rd., Great Neck, N. Y.

(203-205)

Valstybinė darbų davimo 
agentūra New Yorko valstijoj 
pasiuntusi j darbus 163,500 as
menų.

MEDUS
Pasilaikykit geroje sveikatoje, 

būkite našūs darbe karo 
laimėjimui

VALGYKITE MEDŲ
Medaus galite gauti Laisves 

įstaigoje

Už Kvortą $1.00

Pusė Galiono $2.00

Nelaukite, kol gausite slogas 
valgyti medų, įsigykite dabar 

ir valgykite, kad nereiktų 
sirgti slogom.

būsiąs 
iki ry- 
kurios

Hof str a Kolegija, Long 
landė, pradėjus priimti kvali
fikuotus studentus veteranus. 
Priimtiems mokestį už moks
lą ir kitas lėšas apmoka iš fe
deral ių fondų.

iš
Long Island parkų komisija 

numatanti išleisti $5,765,000 
pagerinimui Jones Beach, kaip 
paskelbė komisijos preziden
tas Robert Moses.

Tarpe pagerinimų 
naujas kelias nuo Islip 
tinio galuko salos, ant
randasi Jones Beach. Tas pa
ims didelę didžiumą lėšų, vi
sus 5 milionus. Pačiame rezor- 
te būsianti įsteigta išmatų su
naikinimui moderniška siste
ma, laivukams prieplauka. 
Prailgins lentini taką ant pu
sės mylios, padidins automobi
liams pastatyti plotą ir įsteigs 
nauja pagerinta gazolinos sto
tį. ‘ :

birkite KARO BONUS!

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 ar 4 kambariai. 

Garu šildomi, nuolatos karštas van
duo. Yra Combination Sink. 3 kam
bariai $26 ir aukščiau. 4 kambariai 
$30 ir aukščiau. Matykite Superin
tendent. 677 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y. (200-206)

ZXCA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. ’ BROOKLYN
Tel. EVergrcen 4-9612

OFICIALIS IDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

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

( 2539DETROITE^ I Woodward Avenue 
* ( 602 Hofmann Bldg:.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

JL CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

3 LIETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
■telčius nu naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

□
VALANDOS: j kvatos

Penktadieniais uždaryta

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planas.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

"'i1, i wnMil##1'

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentai 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

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

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

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT LIPTON, Jeweler
T01 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




