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Pasiaiškins.
BIMBA

Noriu duoti 
go redaktoriui 
mentą. Jis nemoka melo galo 
paslėpti. Tuojau matai, kad 
vyras meluoja.

Štai ir vėl jis savo gazietoj 
pravirko apie “baisias ir sun
kias dienas ištremtųjų į toli
mąjį Sibirą.” Vienas tų trem
tinių buvęs net “baisiai” nu
baustas ir įmestas kalėjiman 
badu numirti. Todėl jam buvę 
teduota “pusantro svaro duo
nos” per dieną. (Draugas, 
rugpj. 25 d.).

Chicagos Drau- 
didelj kompli-

Well, Amerikoje rasi labai 
mažai žmonių, kurie per dieną 
sudorotų pusantro svaro duo- i^iuoiin, nenKlja. lia
nos. Einu į lažybas ant šimto |me nuo vokiečių atvaduota- 
dolerių su patim Draugo re- me Lenkijos mieste tapo pa- 
daktorium Leonardu šimučiu, statytas ir jau atidengtas 
kad ir jis tiek duonos nesuval 
go.

Na, o tas vargšas “badavo’ 
ant pusantro svaro duonos!

Klerikalų ašaros dėl tu “iš
tremtųjų” yra gryno vandens. 
Nieko jose daugiau nesiran
da, nė mažiausio krislelio drus
kos.

Mes sakėme, kad Tarybų 
Sąjungos gilumoje lietuviams 
galima pasiųsti pagelbos. Mes 
tos pagelbos esame pasiuntę 
gana daug — jau net penkius 
didžiulius siuntinius.

Betgi šimutis,
Laučka ir visa ta klerikalų 
grupė nėra pasiuntę tiems lie
tuviams nei vieno pundelio.

Prunskis,

Vienas iš dviejų : arba jie ži
no, kad jie per akis meluoja; nes, kovojančios drauge su 
kai sako, kad tie lietuviai ba- Raudonąja Armija prieš vo- 
dauja ir baisiai vargsta, arba kiečius, pasmerkė londo- 

širdyse jokio ; nį§kę lenkų valdžią ir jos 
komandierių generolą K. 
Sosnkovskį už tai, kad tie 
ponai politiekieriaudami pa
šaukė peranksti Varšavos 
lenkus sukilti prieš vokie- 
čius.Varšaviečiai buvo pras
tai ginkluoti ir abelnai ne
paruošti kovai prieš nacius, 

Bet gal už tai juos negalima i pareikė gen. Rola - Žy
nė kaltinti. Juk jie surinktų mierskis,^besikalbėdamas su 
aukų nė netaiko sušelpimui į amerikiečiais ir kitais už- 
Lietuvos žmonių. ; sieniniais korespondentais.

-------- Tokiu būdu hitlerininkai
Laisvėje matote ir skaitote į Varšavoj jau sušaudė apie 

daug gražių, laiškų iš kolonijų. 200,000 lenkų, kaip skai- 
Draugai rūpinasi Lietuvos šel-1 
pimu. Renka dovanas, siunčia 
LPT Komitetui, kuris neužil
go jas išsiųs Lietuvon. Visi tie 
laiškai kvėpuoja dideliu žmo
niškumu ir šilta meile savo 
broliams ir sesutėms Lietuvo
je-

nebeturi savo
žmoniškumo, jeigu tyli ir nesi
skubina jiems suteikti pagel
bės.

Chicagos Naujienose (rugpj. 
25 d.) skaitau antgalvj: “Pa
rama Lietuvių Bendram Fon
dui.” Niekur nesakoma, kad 
tai parama Lietuvos žmonėms. I

Skaitote taipgi padėkos laiš
kus, gautus nuo lietuvių iš Ta
rybų Sąjungos. Tie laiškai ku
pini drąsos ir pasiryžimo.

Man atrodo, kad tos ameri
kiečių dovanos, tie laiškai už
megs tokius šiltus ryšius tarpe 
Amerikos lietuvių ir Lietuvos 
žmonių, kokių niekad nėra bu
vę.

Nuo savęs noriu paraginti: 
Nepatingėkite atsakyti į tuos 
iš Tarybų Sąjungos gautus 
laiškus. Rašykite toms nau
joms pažintims. Dalinkitės 
mintimis su tais naujais drau
gais.

Gal jūs tiesiai ir negavote 
laiško. Nieko tokio. Parašykite 
laiškutį vienam kuriam. Po 
kiekvienu laišku yra adresas.

O dabar noriu pastatyti Ben
drojo Amerikos Lietuvių šelpi
mo Fondo pirmininkui kun. 
Končiui porą labai rimtų klau
simų : Kodėl jūs apgaudinėjo- 
te Russian War Relief — tą 
garbingą amerikiečių organi
zaciją? Kodėl žadėjote pasiųs-

Atmintis Lenkų 
ir Sov. Kariam
Liublin, Lenkija. — Šia-

didis paminklas, atminčiai 
raudonarmiečiu ir lenku ka- 

irių, kritusių kovoje dėlei 
‘ Liublino išlaisvinimo. Iškil
ime je dalyvavo Sovietų mar
šalas Rokossovskis ir ko- 

j vingų lenkų gen. Rola-Zy- 
I mierskis.

Lenkų Ponai Kalti už 
Mirtis 200,000 Var

šuvos Žmoniy
Liublin, Lenkija. — Ge

nerolas Michal Rola - Zy- Konstantos uostas turi tris
mierskis, vyriausias ko- 
mandierius lenku kariuome- c

čiuoja Rola - Zymierskis.
Jis teigė, kad tie ponai 

norėjo “sustiprint savo ran
ką” prieš Sovietus tuo lai
ku, kai londoniškės lenkų 
valdžios premjeras Mikolai- 
čikas nuvyko Maskvon derė
tis su Stalinu. — Jie taipgi 
stengėsi užbėgti Raudona
jai Armijai už akių Varša- 
voje.

Gen. Rola - Zymierskis 
tvirtina, kad vokiečiai pasi
ima tuos ginklus ir amuni
ciją, kuriuos anglų ir ame- 
rikeičių lėktuvai mėto Var
šuvos lenkam. Jisai sako, 
kad Varšavos sukilėliai te
turi savo rankose tik kelis 
paskirus trobesius.

NUOSTOLIAI NACIAM 
PLOESTI SRITYJ

London. — Ploesti fronte 
Rumunijoj raudonarmiečiai 
apsupo ir sunaikino du ba
talionus vokiečių pėstinin
kų. Čia jie taipgi suėmė 400 
nacių ir pagrobė 23 jų ka- 
nuoles, 60 kulkosvaidžių ir 
daugiau kaip 1,000 papras
tų ir automatinių šautuvų.

ti Tarybų Sąjungos gilumoje 
esantiems lietuviams per Rus
sian War R.elief 80,000 punde
lių dar gegužės mėnesį, o ne- 
pasiuntėte iki šiai dienai nei 
vieno ?

SOVIETU KARIUOMENĖ
VIS ARTYN PLOESTI IR

RUMUNŲ SOSTINĖS
London, rugp. 30. — Tre-1 mylias prieplaukų. Vamz

džiais iš Ploesti srities buvo 
varoma daugiai žibalo į 
Konstantą, kur įrengti ir 
dideli žibalo ir gazolino san
dėliai.

Kadangi Sovietai užėmė 
Dunojaus upės žiotis, liko 
spąstuose vokiečių karo lai
vai ir submarinai Juodojoj 
Jūroj. Turkija, pagal tarp
tautines sutartis, negali sa
vo kontroliuojamais vande
nimis praleisti tų nacių lai
vų į Viduržemio Jūrą. Be 
to, turkų valdžia yra su
traukiusi diplomatinius ry
šius su Vokietija.

Motorizuota Sovietų ka
riuomenė per 24 valandas 
Rumunijoj nubloškė hitleri
ninkus iki 67 mylių atgal, 
užėmė pozicijas už 37 mylių 
nuo Ploesti, Rumunijos ži
balo laukų centro, ir už 57 
mylių nuo Bucharesto, ru
munų sostamiesčio.

Atėmę iš vokiečių Buzau 
miestą su jo žibalo fabri
kais ir geležinkelių ir plen
tų mazgu, sovietiniai kariai 
perkirto vamzdžius, kuriais 
žibalas buvo traukiamas iš 
Ploesti į Konstantą ir kitus 
perdirbimo miestus. Vokie
čiai ypač įnirtusiai kovėsi, 
stengdamiesi pastot rau
donarmiečiams kelią į Plo
esti.

Šiuos žodžius berašant, 
Raudonoji Armija viesuliš- 
kai maršuoja toliau pirmyn 
prieš nacius Rumunijoje. 
Per dieną Sovietai šiamę 
fronte užėmė 8 geležinkelių 
stotis ir 200 kitų gyvena
mųjų vietų; suėmė daug vo
kiečių kareivių ir oficierių 
ir pagrobė didelius kiekius 
jų pabūklų ir kitų karinių 
reikmenų.

čiojo Ukrainos fronto ar- 
~ mija staigiais savo tankų ir 

motorizuotų pėstininkų žy
giais atėmė iš vokiečių Kon
stantą, svarbiausią Rumu
nijos uostamiestį prie Juo
dosios Jūros. Sovietiniai 
karo laivai ir lėktuvai pirm 
to audringai bombardavo 
nacius Konstantoje. Toliau, 
miestan įsiveržė raudonie
ji marininkai, bendradar
biaudami su sovietinėmis 
žemės jėgomis.

Konstanta, apie 60,000 
gyventojų miestas, tarnavo 
kaipo vyriausia bazė kari
niam hitlerininkų laivynui.

NEUŽTENKA BULGARU 
BEPUSIŠKUMO, SAKO 

MASKVA
Maskva. — Sovietų spau

da ir radijas atsiliepė į Bul
garijos pareiškimą, kad ji
nai nuo šiol būsianti bepu- 
siška, nekariaujančia ša
lim. Sovietiniai laikraščiai 
ir radijas atsakė, jog toli- 
gražu neužteks Bulgarijos 
bepusiškumo.

Bulgarų Atstovai Atvykstą 
į Paliaubų Sueigą

Cairo. — Menama, kad 
jau atvyksta Bulgarijos pa
siuntiniai čia, Egiptan, į pa
liaubų derybas su talkinin
kų atstovais dėlei Bulgari
jos pasitraukimo iš hitleri
nio karo.

Baltijoj Nuskandinta Nacių 
Laivas ir 2 Submarinai

Sovietų lakūnai nuskandi
no Baltijos Jūroj du vokie
čių submarinus ir dar vieną 
transporto laivą, 12,000 to
nų.

London. — Rumunai ap
supę nacius ties Ploesti.

Bendras Amerikos, Sovietų ir Anglijos Planas Taikai
Washington. — Jungtinių 

Valstijų, , Sovietų ir Angli
jos vyriausi atstovai čionai- 
tinėje konferencijoje bend
rai susitarė kas liečia tarp
tautinės organizacijos pa
laikyti taikai ir saugumui 
po šio karo. Tų trijų kraštų 
atstovai paskelbė tokius sa
vo pasiūlymus:

Įsteigt visų taiką-mylin- 
čiųjų šalių susirinkimą-sei- 
mą, paremtą jų lygybės ir 
nepriklausomybės pagrin
dais.

Sudaryti tarptautinę ta-

London, rugp. 30 —Emi
gracinė čechoslovakijos val
džia pranešė, kad to krašto 
patrijotai sukilo 4-se srity
se ir jau atėmė iš nacių vie
ną miestą.

rybą iš svarbiausių valsty
bių atstovų. Toj taryboj da
lyvautų ir atstovai nuo tam 
tikro skaičiaus kitų kraštų. 
Šių mažesnių kraštų atsto
vai būtų pakaitomis renka
mi į tarybą, vieni po kitų.

Įkurt tarptautinį teismą 
ir sudaryt tam tikras kitas 
priemones spręsti ginčams 
ir palaikyti taikai tarp įvai
rių valstybių.

Didžiosiomis valstybėmis, 
būsiančiomis nuolatiniais 
nariais tarptautinėje tary
boje, dabar laikoma Jungti-

Sovietai 14 My 
lių nuo Ploesti
London, rugp. 30 .—Rau

donoji Armija, audringai 
šluodama vokiečius atgal, 
užėmė punktus tik 14 mylių 
nuo Ploesti, žibalo versmių 
ir jo fabrikų centro, vidu
rinėje Rumunijoje. Kiti 
raudonarmiečių junginiai 
pasiekė vietas už 44 mylių 
nuo Bucharesto, Rumunijos 
sostamiesčio, ir dar arčiau.

Artėja Sumušimas 
Naciam, Pareiškė 

Jy Generolas
London. — Vokiečių ge

nerolas Kurt Dittmar, Ber
lyno radijo komentatorius, 
sakė, jog talkininkai šian
dien priėjo arčiau pergalės 
prieš Vokietiją, negu bet 
kada pirmiau. Jis, tačiau, 
šaukė vokiečius iš paskuti
niųjų kovoti, kad “nuvar
gintų” Ameriką, Angliją ir 
Sovietus ir palenktų juos 
daryti derybinę taiką. To
kiu būdu, esą, gal Vokieti
ja galėtų išvengti besąlygi
nio pasidavimo talkininkam 
ir išsisukti nuo visiško su
mušimo. Reikią, girdi, pri
vesti prie to, kad talkininkai 
pradėtų statyt sau klausi
mą: “Kokia gi mums nau
da dar toliau aukotis ir 
kentėti nuostolius?”

Naciai Išžudė 1,500,000 
Žmonių ties Liublinu
Liublin. — Sovietų ir len

kų valdininkai skaičiuoja, 
kad vokiečiai per 3 metus 
Liublino srityje numarino 
iki pusantro miliono lenkų, 
žydų, rusų ir kitų tautų 
žmonių. Daugiausiai jų bu
vo nunuodyta dujomis tam 
tikruose mirties kambariuo
se.

Amerikiečiai jau 30 mylių 
nuo Belgijos.

nės Valstijos, Sovietų Są
junga, Anglija ir Chinija. 
Suprantama, jog paskui bus 
priimta ir Francija kaip 
nuolatinis narys.

Prez. Rooseveltas 
miau siūlė, kad dauguma 
tarybos narių spręstų, ar 
daryt ginkluotus žingsnius 
prieš vieną bei kitą valsty
bę. O Anglijos ir Sovietų 
planas sako, kad bile kuri 
iš keturių didžiųjų valsty
bių gali vetuot (sudrausk) 
kitų trijų nutarimą dėlei 
jėgos naudojimo. Šis Sovie-

pir-

VOKIEČIAI IŠMUŠTI IŠ 
ROUENO; AMERIKIEČIAI 
38 MYL. NUO BELGIJOS

London, rugp. 30. — Vo
kiečių komanda per Berly
no radiją paskelbė, kad jie 
pasitraukę (išmušti) iš Ro- 
ueno, apie 130,000 gyvento
jų miesto ir geležinkelių 
centro rytinėje pusėje Seine 
upės šiaurinėje Franci joj e. 
Tai anglai-kanadiečiai iš
mušė nacius iš to svarbaus 
miesto.

Jungtinių Valstijų Tre
čioji armija, gen. Pattono 
komandoj, jau diena pir
miau atėmė iš vokiečių 
strateginį Soisson miestą 
prie Aisne upės, į šiaurių 
rytus nuo Paryžiaus. O tre
čiadienį amerikiečiai dasi- 
grūmė iki Laon priemies-

PIRMOJI PREZIDENTO 
RINKIMINE KALBA 

BUS RUGS. 23 D.
Washington. — Pirmąją 

politinę kalbą rinkimams 
prez. Rooseveltas pasakys 
rugs. - September 23 d., 
kaip kad jis pranešė laik
raštininkams. Jis kalbės ,po
kily j e Tarptautinės Vežikų 
Brolijos, Darbo Federacijos 
unijos.

Prezidentą kalbėti pa
kvietė Danielius J. Tobin, 
Vežikų Brolijos pirminin
kas, Nacionalio Demokratų 
Komiteto Darbininkų Sky
riaus vadas.

Prez. Rooseveltas sakė, 
jog šioje rinkimų kampani
joje jis bus taip užsiėmęs 
bendrais "Amerikos reika
lais, kad neturės laiko važi
nėti po visą šalį.

Priešų Tanki; Naikinimas 
Sovietiniame Fronte

Maskva. — Sovietų kariai 
visuose frontuose rugp. 28 
d. išmušė iš veikimo bei su
daužė 60 vokiečių tankų ir 
nušovė 27 jų lėktuvus.

tų ir Anglijos pasiūlymas 
siekia užgint daugumai di
džiųjų kraštų varto t jėgą 
prieš bet kurią vieną didžią
ją valstybę.

Daugelis kalba, kad da
bartinėje Amerikos - Angli
jos - Sovietų konferencijoje 
esanti planuojama nauja 
Tautų Lyga. Prez. Roose- 
veltas į tai atsako, kad da
bar svarstomoji tarptautinė 
organizacija turi bent 50 
skirtumų nuo buvusios Tau
tų Lygps.

čių, nužygiuodami 17 my
lių pirmyn antrapus Sois- 
sons per 24 valandas.

šioje srityje jankiai užė
mė pozicijas už 38 mylių 
nuo Belgijos rubežiaus, 50 
mylių nuo tvirtoviško Se
dan miesto, o į pietų rytus 
nuo Paryžiaus amerikiečiai 
paėmė Vitry miestą ir Mar- 
son, apie 40 mylių nuo gar
siosios Verduno tvirtumos.

Amerikos kovūnai dar 
keliose vietose prasiveržė 
per Aisne ir Mamos upes 
ir užėmė visą eilę kitų gy
venamųjų punktų.

Anglai - kanadiečiai, per- 
sigrūmę per žemutinę Seine 
upės tėkmę, nuvijo priešus 
iki 20 mylių tolyn į rytus. 
Jie gręsia apsupt hitlerinm- . 
kus Le Havre uosto srity
je. Anglų kariuomenė taip
gi artinasi prie pajūrio, iš 
kurio vokiečiai laidė dau
giausia savo robotų - auto
matinių bombanešių į Lon
doną ir į pietinę Angliją.

NAUJAUSIOS KARO 
ŽINIOS

Turkai sako, jog Bulgari
ja priima sąlygas dėl pasi
davimo talkininkam.

London. — Manoma, kad 
naciai rengiasi paleisti nuo
dingas dujas prieš talki
ninkus.

Franci joj amerikiečiai į- 
siveržė į Laon miestą ir už
ėmė miestelį už 30 mylių 
nuo Belgijos sienos.

--------- - ------4--------------------

1,000 Anglijos lėktuvų 
bombardavo nacius Kara
liaučiuj, Stettino ir Ham
burgo uostuose ir Berlyne.

Amerikos kariuomenė pa
siekė Reims (Rheims), is
torinį 77,000 gyventojų mie
stą ir geležinkelių mazgą, į 
šiaurių rytus nuo Pary
žiaus.

Sovietų pusiau-oficialis 
laikraštis Pravda rašo: 
Turkija tik draugiškai su
traukė ryšius su Vokietija. 
Turkijoj dar tebevieši na
cių šnipai.

Anglai - kanadiečiai tebe- 
naikina vokiečius dviejose 
kilpose vakariniame Seine 
upės šone, nors naciai 
rėsi, būk “visi” jie iš 
ištrūkę.

ten

tei-Maskvos karininkai 
gia, kad Vengrija bus greit 
išmušta iš naciško karo.
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gimėliais, su tomis atmatomis kiekviena 
tauta privalo kovoti, jei nori būti laisva 
4r saugi! <

Ypačiai amerikiečiai tąjį faktą priva
lo įsidėmėti, nes mes gerai žinome, kad 
tuomet, kai mūsų sūnūs kovoja prieš vo
kiškąjį fašizmą, amerikoniškas fašizmas 
suka savo lizdus mūsų pastogėje.

1

KAS KA RAŠO IR SAKO Darbininkų
Sveikata

SUBSCRIPTION RATES: 
United States, per year ...............

United States, six months ...........
Brooklyn, N. Y., per year .............
Brooklyn, N. Y., six months ........
Foreign countries, per year .........
Canada and Brazil, per year ........
Canada and Brazil, six months ....

$6.50
$3.50
$7.00
$3.75
$8.00
$7.00
$3.75

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

Act of March 3, 1879.

Taip, Kaip Jų Tėvai Darė!...
Vienas Amerikos žurnalistas, rašyda

mas iš amerikiečių fronto Francijoje, 
pastebi:

“Negyvieji lengviau ilsis kapinėse, ku
rios stovi ant kalnelio prie ramiosios 
Marne upės, nes amerikiečiai sugrįžo į 
Chateau-Thierry ir stumia vokiečius to
lyn, panašiai, kaip jųjų tėvai darė prieš 
26-rius metus.”

Vienas sakinys, bet kiek jis pasako! 
Prieš 26-rius metus amerikiečiai prie 
Chateau-Thierry, Soissons ir kitų mies
tų ir miestelių Francijoje musė vokiečius 
ir tūkstančiais patys krito. Marne pa
kraščiuose jie tapo palaidoti. Gėlės sužy
dėjo ant jųjų kapų ir buvo jau manyta, 
kad jie žuvo dėl to, kad daugiau nerei
kėtų amerikiečiams ten vėl važiuoti ir 
žūti, kaip žuvo jų tėvai.

Prieš 26-rius metus žuvę amerikiečiai 
kovūnai, tuomet atrodė, bus išgelbėję 
pasaulį nuo vokiško užpuoliko ilgiems 
laikams.

Bet štai, 1940 metais vokiečiai ir vėl 
įsiveržė Franci jon, ir trempė jie savo 
kruvinomis kojomis I-jame pasauliniame 
kare žuvusiųjų amerikiečių kapus Marne 
upės pakraščiuose. Engė ir naikino jie 
francūzų tautą, grūmodami tą patį pa
daryti ir mūsų kraštui, Amerikai!

Ir amerikiečiai, I-mojo pasaulinio karo 
veteranų sūnūs, ir vėl turėjo važiuoti į 
Franci ją, į tuos pačius miestus ir mies
telius, prie tos pačios ramiosios Marne 
upės, kur jų tėvai mušėsi prieš 26-rius 
metus, ir vėl kovoti — mušti tuos pačius 
vokiečius!

Taip, pirmajame kare kritusieji ra
miau ilsisi, kuomet jų sūnūs baigia savo 
tėvų neužbaigtą žygį.

Ši mūsų karta, dabartiniai mūsų kovū
nai, reikia tikėtis, nepadarys tos klai
dos, kokią padarė jųjų tėvai. Jie visiškai 
priešą sumuš ir sumušę nuginkluos. O 
kad niekad ateityje kitas pasaulinis ka
ras nebepasikartotų, jie žiūrės, kad jų 
šalis, Jungtinės Valstijos, stotų į glaudų 
bendradarbiavimą — tarptautinį bend
radarbiavimą — neprileidimui įvykti ki
tai katastrofai, kitam tokiam karui.

Jeigu taip bus padaryta, tai iš tikrųjų' 
netoli Marne upės besiilsintieji mūsų ko
vūnai galės daug ramiau ilsėtis.

Didysis Neteisėtumas
Atitaisytas

Tą dieną, kai talkininkų kariuomenės 
įžygiavo į Romą, mieste įvyko nemažai 
susirėmimų tarp pačių romiečių. Anti
fašistai kęvėsi su fašistais, didžiausiais 
Italijos tautos neprieteliais.

Rosario Bentivegna, jaunas italas pa
triotas - komunistas, susirėmė su tūlu 
fašistu, kuris norėjo Bentivegna nušau
ti. Bet fašistui nepavyko, — jis pats, fa
šistas, krito pirmiau nuo jauno patrijoto 
šūvio.

Na, ir kai talkininkų armijos įžengė 
Romon, Bentivegna buvo suimtas ir nu- 
smerktas 18-kai metų kalėti!

Šis nuotykis sukėlė visoje išlaisvintoje 
Italijoje ir ypačiai Romoje didelį žmo
nėse pasipiktinimą. Ėjo protestai pro
testų, adresuojamų tiems, kurie buvo at- 
sakomingi dėl Bentivegnos nusmerkimo 
kalėj iman.

Ir tas privertė talkininkų atsakomin- 
gus organus ką nors daryti. Po 19-kos 
dienų išsėdėjimo kalėjime, Rosario Ben
tivegna tapo išlaisvintas.

Komentuodamas apie tai, Romos ko
munistų laikraštis “Unitą” (Vienybė) ši
taip pasisakė:

“Didysis neteisėtumas tapo atitaisytas 
ir mums smagu šį teisėtumo žygį pa
skelbti tiek Romos gyventojams, tiek 
mūsų talkininkams.”

KARAS PRASIDĖJO IR 
BAIGSIS ISPANIJOJ

Taip teigia žymusis Mek
sikos organizuotų darbinin
kų vadas Vincente Lombar
do Toledano. Jis taip pa
reiškė Meksikos City 
žmonių masiniam susirinki
me, kuris buvo sušauktas 
rugp. 26 dieną parėmimui 
judėjimo už išlaisvinimą 
Ispanijos iš gen. Franco re
žimo. “Šis karas prasidėjo 
Ispanijoj ir jis pasibaigs 
Ispanijoj,” pasakė Toleda
no.

Toledano išreiškė baimę, 
kad kaip Ispanijos, taip Ar
gentinos fašist. diktatoriai 
gali demokratines šalis ap
gauti. Gali, girdi, atsirasti 
žmonių, kurie pradės dary
ti skirtumas tarpe “pažan
gaus” ir reakcinio fašizmo. 
Gen. Franco užuodžia, kad 
Hitleriui galas ateina, o su 
tuomi turi ateiti galas ir 
fašizmui abelnai. Todėl jis 
neva “demokratizuoja” sa
vo režimą, bet tai, pasak 
Toledano, yra tiktai apga
vystė. Franco bandys išgel
bėti Ispanijos fašizmą, 
idant iš ten vėl po karo bū
tų ruošiamas prieš žmoniją 
naujas fašistinis suokalbis.

Bet Toledano yra tos

nųomonės, kad Ispanijos 
liaudis sukils prieš gen. 
Franco taip greitai, kaip 
tik Hitleris bus nugalėtas. 
Nebebus Hitlerio ir Musso- 
linio ateiti gen. Franco į pa- 
gelbą. O be jų pagelbos, jam 
ir jo klikai nepavyks atsi
laikyti prieš Ispanijos liau
dies rūstybę.

KALBA ŽMOGUS, KURIS 
ŽINO, KĄ KALBA

Gal joks kitas politinis 
veikėjas nėra daugiau susi
rūpinęs Amerikos pokari
niu gyvenimu už New Yor
ko miesto majorą F. H. La
Guardia. Jau kelintas mė
nuo jis ragina Ameriką, y- 
patingai Kongresą, rimtai 
imtis už planavimo dėl at- 
steigimo normalaus civilinio 
gyvenimo po karo. Dabar 
jis sako:

“Jau daug brangaus lai
ko prarasta. Nebeturi būti 
prarasta nei vienos minu
tės. Kongresas turi pasisku
binti.”

LaGuardijos argumentai 
už skubinimąsi su rekon- 
versijos planais ir darbu y- 
ra labai rimti. Jis sako:

“Daugiau kai 10,000,000 
vyrų ir moterų nūnai tar
nauja ginkluotose jėgose.

Apie 30,000,000 vyrų ir mo
terų dirba karinėse pramo
nėse, apimant transportaci- 
ją, kasyklas ir agrikultūrą. 
Nuo 70 iki 80 nuoš. dirbtu
vių ir fabrikų gamina išim
tinai karo pabūklus. Mūsų 
problema yra tokia: padėti 
iš karo sugrįžusius vete
ranus į darbus, palaikyti 
karo pramonės darbininkus 
darbe ir pervesti įmones iš 
karinės gamybos į civilinę 
gamybą.

“Apart to, mes turim pa
laikyti agrikultūrą pilniau
sioj aukštumoj. Mes žinom, 
kad ne visi 10,000,000 vyrų 
bus paleista iš tarnybos su
syk. Bet pirmieji demobili
zacijos (atleidimo iš armi
jos) žygiai atsilieps labai 
smarkiai. Mes turime būti 
prisirengę suteikti tiems 
vyrams darbus, palaikyti 
juos darbe ir sugerti vete
ranus į naudingus užsiėmi
mus po to, kai jie bus palei
sti iš armijos.”

LaGuardia gal bus pir
mas miesto majoras visoje 
Amerikoje, kuris jau seniai 
planuoja parūpinimą naujų 
darbu New Yorko 
Jis yra suplanavęs 
viešųjų projektų, 
pravedimas pasieks 
bilijonu dolerių.

mieste.
įvairių

kurių
virš du

Paryžiuje
Pasikėsinimas Paryžiuje prieš gen. de 

Gaulle, padarytas praeitą sekmadienį, 
verčia kiekvieną anti-fašistą, nepaisant, 
kur jis būtų, gerai pagalvoti. Tuomet, 
kai Paryžius buvo iš vokiečių jungo iš
vaduotas, mieste ėjo šaudymaisi. Kas 
šaudė į žmones? Kas kėsinosi prieš gen. 
de Gaulle? Ne vokiečių kareiviai — jų 
mieste jau nebuvo. Šaudymus tęsė fran- 
cūzai fašistai, francūzai hitlerininkai.

Ir ginkluotų banditiškų francūzų fa
šistų govėdos Paryžiuje dar 
siaučia!

Taigi Paryžius laisvas nuo 
bet Paryžius dar nėra laisvas 
šizmo/

Francijos liaudis, Francijos
vyriausybė turės daug energijos ir dar
bo įdėti tam, kad apvalyti miestą. Ji tu
rės dar ne vieną “savą” fašistą sušaudy
ti, tūkstančius jų suimti ir įkalinti, jei 
norės mieste ramybę įvesti,' jei norės 
miestą nuo priešo apvalyti.

Fašizmas nėra vokiškas arba itališkas. 
Fašizmas yra tarptautinis. Kiekvienoje 
tautoje yra išsigimėlių,, yra atmatų, ku
rios jieško išeities fašizme. Su tais išsi-

Registruokitės!
Iki rinkimų dienos — lapkričio 7 — te- 

pasiliko vos pora mėnesių su keliom die
nom.

Laikas bėga. Nei neapsižiūrėsime, kai 
prisiartins balsavimai.

Republikonai ruošiasi prie rinkimų e- 
nergingai. Bet jie ruošiasi kitaip, negu 
mes turime ruoštis. Republikonai nori, 
kad balsavimų dieną juo mažiau piliečių 
balsuotų. Juo mažiau piliečių balsuos, 
juo daugiau šansų jiems, republikonams 
bus išrinkti Dewey.

Kitaip yra su prez. Rooseveltu. Pre
zidento Roosevelto išrinkimas bus užtik
rintas tik tuomet, jei daug piliečių da
lyvaus balsavimuose.

Juo daugiau piliečių balsuos, tuo dau
giau progų bus prez. Rooseveltui būti iš
rinktam sekamiems ketveriems metams!

Kas nori balsuoti, tas turi pirmiau už
siregistruoti. Užsiregistravimo diena bus 
paskelbta vėliau. Tą dieną privalo kiek
vienas pilietis eiti į registracijos vietą 
(tame rajone, kur jis arba ji gyvena) ir 
užsiregistruoti, kad lapkričio 7 dieną ga
lėtų balsuoti.

Daug žmonių nežino, kad reikia re
gistruotis.

Nemažai žmonių pamiršta, kad reikia 
registruotis.

Yra žmonių, kurie dėl savotiško apsi
leidimo, nepaiso registruotis ir balsuoti.

Jeigu taip, tai mūsų visų pareiga ap
lankyti kodaugiausiai piliečių ir pasakyti 
jiems, kad jie ruoštųsi registracijai.

Tegu išsijudina milijonai žmonių-pi- 
liečių balsavimams. Nei vienas pilietis 
neprivalo apleisti balsavimo šiais me
tais!

Primename: kas norės balsuoti, tas 
pirmiau turės užsiregistruoti!

S. PETRONAITIS.

Lietuva 1943 Metais
(Tąsa)

Partizaninė kova vis 
smarkiau įsiliepsnoja visoje 
Lietuvoje. To negali nu
slėpti ir hitlerininkų spau
da. Jos skiltyse dažnai ran
dame nekrologus apie parti
zanų sunaikintus okupantų 
sėbrus.

Iš vieno tokio nekrologo, 
paskelbto “Ateityje” suži
nojome, kad š. m. liepos 14 
d.Girdžiūnų laukuose (Zara
sų apskrityje) įvyko stam
bios kautynės tarp okupan
tų ir partizanų. Kaip maty
ti iš to nekrologo, hitleri
ninkai šiose kautynėse buvo 
labai smarkiai apdaužyti. 
Nekrologo autorius skun
džiasi, kad partizanai turi 
stambias jėgas ir yra ap
ginkluoti moderniškais gin
klais.

Iš kito nekrologo, pa
skelbto “Karyje” š. m. lie
pos 24 d. sužinome, kad lie
pos mėn. 7 d. stambūs mū
šiai su partizanais įvyko 
Jūžintuose, Rokiškio aps
krityje. Šiose kautynėse žu
vo didelis skaičius vokiečių 
policininkų ir esesininkų.

Kitas okupantų laikraštis 
Vilniuje š. m. liepos 15 d. 
paskelbė sąrašą policininkų,

žuvusių š. m. liepos mėn. 12 
d. kautynėse su partizanais 
prie Alšėnų.

Jau vien iš tų trijų ži
nučių galima sau sudaryti 
vaizdą apie Lietuvos parti
zanų kovos apimtį. Pačių o- 
kupantų žiniomis, vienos 
savaitės bėgyje (nuo liepos 
7 iki 14 d.) įvyko trys stam
būs mūšiai su partizanais 
vien tik šiaurės-rytų Lietu
voje. O tos okupantų žinios 
juk yra nepilnos, atsitikti
nos. Jos liečia tik dalelę vi
sų Lietuvos partizanų pra
vestų veiksmų. Š. m. liepos 
m. vien tik “Žalgirio” jun
ginys nuleido nuo bėgių ar 
susprogdino 12 hitlerininkų 
ešelonų su karo technika ir 
gyvąja jėga. X

Tie faktai nedviprasmiš
kai kalba apie tai, kad par
tizaninis judėjimas Lietu
voje išaugo į galingą jėgą, 
kuri rimtai grąsina besi
traukiančios vokiečių ka
riuomenės užnugariui mūsų 
krašte.

Lietuvių tauta savo nea
pykantą vokiškiesiems bu
deliams demonstruoja įvai
riausiomis formomis. Viena 
forma —tai atviras sim-

pati jos ir draugystės paro
dymas žydų atžvilgiu. Rei
kia atsiminti, jog už santy
kių palaikymą su žydais 
hitlerininkai baudžia kaip 
už karo nusikaltimą, kad 
suprastų kokia ryški anti
hitlerinė demonstracija yra 
masiškas žydų rėmimas iš 
lietuvių pusės.

Vokiškieji kanibalai iš
žudė Lietuvoje didžiausią 
dalį žydų. Žydų likučiai lai
komi pasibaisėtinose sąly
gose dviejose paskutinėse

NIKSTELĖJIMAI ir 
ĮSIRėžIMAI

Bet kam pasitaiko nik- 
stėlt kojos riešą ar kelį ar 
taip kokį sąnarį. Nikstelėji- 
mai ir įsirėžimai visuomet 
sudaro daug kančių ir 
skausmo. Užsigausi kaulą 
ar narį — tai jau žinok, kad 
bus nuobodi istorija. To
kios vietos labai skaudžios, 
labai opios ir labai negreit 
teatsigauna.

Nuo nikstelėjimo, nuo 
timptelėjimo arba ir taip 
nuo užsigavimo sutrūksta 
kai kurios nario audinių 
gyslelės, ir nuteka ten 
kraujo. Narys patinsta. Ti
nimas slegia nervų galūnes 
ir padaro skausmą.

Tokiam skausmui numal- 
dyt, gydytojas su adata į- 
švirkščia skausmą atiman
čių vaistų (anestetikų). Li
goniui pasidaro daug leng
viau ir jis gali nebegulėti 
patale. Tiesą sakius, tokiais 
atsitikimais da geriau, jei 
kruti, vaikštinėji: išsilieję 
kraujo skysčiai greičiau iš- 
sivaikšto ir susigeria vėl at
gal į kraujagysles, ir sužei
sta vieta greičiau atsitai
so.

Nuolat gulėt ir ramiai 
laikyt niksteltą narį* nėra 
gerai. Protarpiais galima, 
bet ne nuolatai. Gerai dėt 
šalti ir karšti kompresai, 
braukinėt, masažuok Kai 
kada gerai ir aptvarsčius, 
standžiai suraišiojus laikyt. 
Trumpųjų bangų diatermi- 
ja daug padeda, ultra - vio
letiniai spinduliai taip pat. 
Vaistų leišt su adata kar
tais priseina ir keletą kar-

Dr. J. J. Kaškiaučius

NUSKANDINO KARO DID- 
LAIVJ BRESTO UOSTE

vis tebe-

vokiečių, 
nuo fa-

laikinoji

EYERYBODY 
EVERY PAYDAY

SAVINGIN 
WAR BONDS

Sako, Suomija Greit Pasitrauk
sianti iš Karo.

Žinių agentūra ONA praneša iš Stock- 
holmo, kad ten šiomis dienomis atvykęs 
vienas suomis bankininkas pareiškė, jog 
bėgyj vienos savaitės Suomija pasitrauks 
iš karo.

Įvykiai Rumunijoj ir Bulgarijoj pada
rė į Suomijos žmones nepaprasto įspū
džio, pareiškęs minėtas bankininkas. 
Žmonės reikalauja Mannerheimo, kad 
jis tuojau darytų taiką. Ypačiai prof
sąjungos veikia, kovodamos dėl taikos. 
Veikia ir kitos darbo žmonių grupės.

Mums vis tik atrodo, kad dabartinė 
Suomijos valdžia nėra ta, kuri taikos no
rėtų. Bet jeigu ji pasirašys paliaubas 
(armistice) su Tarybų Sąjunga, tai tik 
gelbėdama pati savo kailį — gelbėda
ma nuo Suomijos liaudies, ir nuo Rau
donosios Armijos.

London. — Anglijos lakū
nai nuskandino Bresto uo- 

_____ _ x___ ste, Francijoj, neužbaigtą 
gettose — Kaune ir Šiau-1 karinį francūzų didlaivį 
liuose. Getto gyventojai Clemenceau, kad naciai ne- 
kasdien ilgomis kolonomis galėtų juom pasinaudot, 
varomi į priverčiamus dar- Amerikos bombanešiai su- 
bus. Kai ginkluota vokiečių žalojo keliolika vokiečių lai- 
apsauga, lydinti tas kolonas IVll tame uoste, 
į darbą ir iš darbo, silpna, ----------------
lietuviai pribėga prie žydų, Londoniškė Lenku Valdžia 
šnekasi su jais, perduoda: IalI Nimlaid^n Kalha 
jiems maisto. Nežiūrint pa- Jau !™OiaifiZiaU naioa 
vojaus gyvybei, lietuviai, 
nuolat kiek tik pajėgdami, 
pristato į getto įvairių pyp 
dūktų. '

\porte apie pasitarimus su 
Hitlerininkų spauda su ji^u-šalu Stalinu sako, kad 

žvėrišku įnirtimu puola lie- nerengiamas yra tam tik- 
tuvius, remiančius žydus. , ras pafetimasLlH rubežių, 

Š. m. balandžio 21 d. “At- kurie pirm karoskyrė Eeru. 
eitis” rašė: ikiją nuo Sovietų Sąjungos.

(Bus daugiau) į Tai rubežiai, kuriais buvo
(įjungta Lenkijai Vilniaus 
i kraštas, Tarybinė Vakarų 
'Baltarusija ir Tarybinė Va
karinė Ukraina.

Premjeras Mikolaičikas 
savo pareiškime dėlei dery
bų su premjeru Stalinu ir 
dėlei busimųjų santykių su 
Sovietais reikalauja, kad 

■ Jungtinės Valstijos ir Ang
lija užtikrintų^sųtartį, kųri- 

įbus padaryta tarpLShkijos 
ir Sovietų Sąjungos.

London. — St. Mikolaiči- 
kas, emigracinės lenkų val
džios premjeras, savo ra- 

vporte apie pasitarimus su

Vaizdas ant salos Noemfoor. Tai ap kasai prie lėktuvų 
mūšyje amerikiečiai nuskynė 410 japonų, o 24 paėmė nelaisvėn. Ši krūva japonų 
lavonų paliudija, kaip pasekmingai amerikiečių ugnys skynė priešus.

lauko Kamiri. Šiame

Breste Naciai Visomis 
Pusėmis Pleškinami

Visomis pusėmis apsupti 
vokiečiai dar priešinasi 
Bresto uostamiestyje, Brit
tany pussalyje. Juos nuolat 
puola amerikiečiai sausu
moje, iš oro ir jūros.

Jugoslavijos 
nukovė dar 850 bulgarų, 
riavusių drauge su naciais 
prieš jugoslavų pa tr i jotus.
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Trečias Puslapis

S UŽ LIETUVOS LAISVĘ Forest City, Pa

LIETUVOS JAUNIMAS PARTIZANINĖJE
KOVOJE PRIEŠ VOKIEČIUS

LAIŠKAS PADĖKOS AMERIKIEČIAMS

ja šimtai ir tūkstančiai Lie
tuvos jaunuolių, stojančių į 
liaudies keršytojų eiles pa
skutiniuoju metu, apie tai 
liudija vis auganti kova 
prieš vokiečius Lietuvos 
žemėje.

Nėra savaitės, kad Lietu-

Neseniai Tarybų Sąjun
gos Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumas suteikė 
Tarybų Sąjungos Didvyrio 
vardą lietuvei partizanei 
Marijai Melnikaitei.

Apie jos žygį su pasidi
džiavimu kalba visi Lietu- !
vos partizanai. Iš lūpų į lū- vos partizanai nebūtų nu- 
pas eina pasakojimai apie vertę nuo bėgių keleto eše- 
tai, kaip ji su keletu savo lonų su priešo technika ir 
draugų buvo apsupta daug gyvąja jėga. Nėra savaitės, 
didesnio baudžiamojo vo- kad nebūtų sunaikinti vo
kiečių būrio, kaip didvyriš-1 kiečių maisto, šaudmenų 
kai kovojo drąsuoliai su sandėliai, susprogdinti tiltai 
priešu, kaip patekusi į prie- arba įmonės, dirbančios vo- 
šo rankas kantriai iškentėjo Riečiams.
Marija nežmoniškus kanki- Mirtina kova apjuosė visą 
nimus. (Lietuvą. Į ją įsijungia šim-

Marija Melnikaitė žuvo, tai lietuvių jaunuolių, 
bet jos didvyriška dvasia 
amžinai gyvuos lietuvių šir- apdovanoti Taryb. Sąjungos 
dyse. Ji telkia naujus jau- ordinais ir medaliais. Jų 
nuolių būrius tęsti jos ne- tarpe nemaža dalis jauni- 
baigtą kovą. Apie tai liūdi-1 mo.

52 Lietuvos partizanai

. Iš Laiškų 'valstijos kolonijų veikėjai 
duos man vėjo, nes ta suma 
(sukelta bendrame dvejų ap
skričių piknike birželio 25 
d. Tad būtų geriau, 

nuo 
ne

Gerbiamieji:
Čia prisiunčiu $50.00. Tai 

bus prie 6-to siuntinio mū
sų išpildytos kvotos prie
das.

Mat, mes suprantam, kad ■
prieš Kalėdas pasieks šitas i“ Charles
6-tas siuntinys Lietuvą, tai pacjne \vis.
ir yra mūsų tikslas padidin- ‘ '___
ti ^mūsų kvotą ii suteikti Brangus Drauge:

. - dovanas. prjsiUnčiu penkius dole- 
nuvargusių Lietuvos (rius Taį auka sugel.

įpimui Lietuvos žmonių. Jus 
geriausia žinote, ką už tuos 
pinigus nupirkti ir pasiųsti. 
Taipgi prisiunčiu Tamstos 
vardu pundą dėvėtų drapa
nų. Prašau į pundelį įdėti 
mano vardą ir adresą.

Marcelė Liepis

d
spaudoje skaitytus 
sconsino lietuvių, o 
cino.

Su draugiškais 
imais,

didesnes Kalėdų 
dėl 
žmonių!

Draugiškai
V. T. Jokymas

New Britain, Conn.

čekius 
nrųsų 
varau

A. Bimbai.
Čia prisiunčiu 

$200.00 vertės. Tai 
kvota. Mes sukėlėme 
San Francisco ir Oakland/
mezgėjų ir rėmėjų kliubo 
dėl Lietuvos žmonių, ir ko
respondencija apie džiaugs
mo vakarėlį, kada buvo pra
nešta, kad jau išlaisvintas 
Pakruojus. •

Draugiškai,
V. Sutkienė 

San Francisco, Calif.

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetui 

Gerbiami Draugai:
Čia prisiunčiu $100 nu

pirkti ir pasiųsti bačiukų 
dėl Lietuvos nuo karo nu
kentėjusių žmonių. Tai yra 
auka, palikta mūsų gerų 
draugų, Kazio ir Magdale
nos Liasčių. Kazys Liasčius 
mirė 1944 metų kovo 2 die
ną, o Magdalena Liasčienė 
mirė 1944 m. rugp. 11 dieną.

Kazys buvo Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 81 
kuopos narys. Abudu buvo 
nariai Lietuvių Literatūros 
Draugijos 123 kuopos. Mag
dalena taipgi buvo narė A- 
merikos Lietuvių Politikos 
ir Pašalpos Kliubo, Gary, 
Ind.

Draugiškai, 
Anton Mikelionis, 

Sekretorius minėtų 
organizacijų.

Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetui
. Gerbiama drauge Fran
ces Pakalniškiene:

Čion įdedu money orderį 
sumoje $31.00. Tad malonė
kite pridėti prie nupirkimo 
reikalingų daiktų dėl Lietu
vos žmonių.

Beje, aš mačiau spaudoje 
priskaitoma Racine mieste 
vardui $53.50. Bet aš bi
jau, kad kitų Wisconsino

kad
Wi-

linkę ji-

Kiselis,

San Francisco, Calif
Džiaugsmo Vakarėlis Atnešė 

Gražios Paramos Lietuvos
Žmonėms

Vakarėlis surengtas per se
seris V. Sutkienę ir ‘ M. Ba
ranauskienę vardu mezgėjų.

Nors ir taip buvo smagu, 
kada Sovietų Raudonoji Armi
ja, su . Lietuvos daliniais, jau 
perėjo rubežių atgal į -Lietu
vą. bet, kada pamačiau dien- 
raštyj Laisvėj, kad jau išlais
vintas kampelis, kur aš gi
miau ir augau, tai yra, Pa- 
kruojaus apylinkė, tai ir šir
dis smarkiau plakė iš džiaugs
mo. Pamąsčiau sau, kad vie
nai džiaugtis x negana, reikia 
ką nors daryti, kad pagelbėjus 
Lietuvos žmonėms. Ir susitarė
me su sesute, kad reikia su
rengti bankietą ir visiems sy
kiu pasidžiaugti. Paklausiau 
drg. Kobliną, ar pavėlins savo 
buveinę surengimui minėto 
bankieto. Kaip ir visuomet, su 
šypsą veide, jis sako: pavely
siu ir pagelbėąiu dirbti!

Ir štai, rugpjūčio 13 d. su
sirinko gražus būrelis draugų 
ir rėmėjų, net kelių skirtingų 
tautų. Turėjome ir brangina
mų svečių, tai Sovietų kovo
tojų, kuriuos parvežė sesers 
sūnus ir žentas, antrąjį laivo 
kapitoną, vieną atstovą, vieną 
merginą maisto išdavėją ir 
penkis • jūreivius. - Visi jauni, 
tvirti vyrai ir draugiški. Turė
jome ir Amerikos jūreivių: F. 
Matulevičių iš Chicagos su ki
tu svetimtaučiu. Jisai gavo iš 
Vilnies antrašus ir iš tikrųjų 
jie neapsiriko atsilankydami, 
pataikydami ant kilbasų ir ku
gelio. Smagu buvo matyt, kaip 
jie draugiškai atsinešė vieni į 
eitus. Nors turėjo kiek vargo 
jusišnekėti. Atsiskiriant Sovie
tų jūreiviai užkvietė amerikie-

18. 01. 44 m. 
Frontas.

L. P. Teikimo Komitetui
Brangūs draugai!
Su dideliu džiaugsmu su

tikome Jūsų dovanas, už 
kurias jums labai dėkojam. 
Negalit įsivaizduoti džiaug
smo tarp karių, kuris tuo 
metu buvo. Mūsų užjūrio 
broliai nepamiršo mūsų!

Aš esu Raudonosios Ar
mijos lietuviškojo junginio 
karys - artileristas. Šaltam 
apkase, prie padarytos iš 
konservų dėžutės lempelės, 
su džiaugsmu sutikome Jū
sų dovanėles. Mūsų padali
nio vadas “pasveikino“ fa
šistus artilerijos salve, var
dan mūsų su Tamsta drau
gystės. Kaip tik keletą die
nų atgal, kovose už vieną 
gyvenamąją vietovę sunai- 
kinom penkis fašistų tan
kus ir apie keturis šimtus 
hitlerininkų. Kiekvieną die
ną naikiname šiuos pra
keiktus žmonijos priešus, 
keršijame už brangiosios 
Lietuvos teriojimą ir kiek
vieną dieną artėjame į savo 
tėvynę. Manau, kad sekan
tį jums laišką man teks ra-

syti iš atlaisvintos Lietu
vos.

Truputis apie savę. Kaip 
jau rašiau, esu Lietuviškojo 
junginio karys — jaunes
nysis vadas, esu apdovano
tas Tarybų Sąjungos orde- 
nu. 1923 metų gimimo. Ma
no pavardė Amitinas Myko
las, kilęs iš Kauno miesto.

Pageidaučiau susirašinėti 
su lietuviais - jaunuoliais - 
jaunuolėmis, arba kilusiais 
iš Lietuvos.

Manau, kad Jūsų sąjunga 
šiuo atveju man padėsianti. 
Jeigu galima, prašau per
duoti mano antrašą norin
čiam - iai turėti ryšį su mu
mis ir prašau, jeigu galima, 
išsiųsti foto nutrauką. Se
kančiam laiške aš pasi
stengsiu išsiųsti savo nuo
trauką. Prašau perduoti 
mūsų dalinio artileristų 
vardu užjūrio broliams šir
dingiausių linkėjimų.

Laukiu Jūsų atsakymo.
Lieku, Jūsų užjūrio karys

Amitinas.
Mano adresas:
USSR. Polevaja počta , 

68497" “V.” Amitinas M;

Mirė rugpj.
metų am-

gyvenimas 
su pažan-

išauklėjo gražią, pavyzdingą 
šeimą: 4 sūnus—Juozą, Joną, 
Williama ir Charles, dvi duk
terį—Amelia ir Oną. Be šių, 
viena duktė ir vienas sūnus yra 
mirę. Gyvieji vaikai visi vedę 
(Ona našlė). Sūnaičių ii’ duk
raičių (anūkų) yra net devy
netas. Pas Gulbinus gyvenęs ir 
į tvirtą vyrą užaugęs sūnaitis 
Thomas, jaučiasi netekęs kaip 
tikro savo tėvo. Vienas sūnai
tis yra karys, Anglijoj.

NERIAMA KILPA VOKIE
ČIAM RUMUNIJOJE

supratimu.
miestelyje, kaip 
didžiuma lietuvių 
religijos ramsčiai.

London, rugp. 29. — Kai 
Antroji Ukrainos fronto ar
mija užėmė Tudor Vladimi- 
rescu, o Trečioji armija pa
ėmė Independentą, tai šiom 
dviem armijom susijungti 
teliko tiktai tuzino mylių 
spraga; o į šiaurius nuo tos 
spragos yra tūkstančiai vo
kiečių plote 50 mylių ilgio 
ir bent 25 mylių pločio. 
Tiem naciam taip pat grę- 
sia sunaikinimas bei suėrm/ 
mas.

čius jūreivius ant laivo į sve
čius.

Drg. Radienė atvežė iškepu
si keiką, ant kurio sukelta $5. 
Drg. K. šilkaitienė pardavė vi
sus tikietukus. M. Padienės 
dažnai pastebėsi ašaras akyse, 
nes jos sūnus jau apie 2 me
tai, kaip tarnauja kariuome
nėj. Dabartiniu laiku randasi 
kur nors Italijoj, ligoninėj, nes 
mūšiuose buvo sužeistas.

Susirinkusieji pasilinksmino 
ir sudėjo aukų pagelbai Lietu
vos žmonių. Aukavo sekamai:

V. B. Sutkai $25.
F. Bellas $7.
A. Šatas $6.
Po $5 aukavo: M. Paukš

tienė, M. Radę, K. šilkaitienė, 
Senbernis, E.-IIainekoff, V. U. 
Burdai, A. M. Baronai, F. ir 
B. Strausai ir E. Vilkaitė.

Po $3 aukavo: Mr. ir Mrs. 
Winup, A. Reinis, J. Jazukevi- 
čius. ' ’ !

Po $2: M. Strauss, J. Kaz
lauskas, B. Dansot, A. Poškus, 
F. Lėming, M. Espinoza, 
Šmitienė, K. Karosienė, 
Mugianienė.

Po $1.50: Z. Palmer ir 
Baranauskienė.

Po $1: J. Koblinas, F. Ma
tulevičius, L. Essante, L. Bel
las.

Viso aukų $117.
Už gėrimus $46.45,-laimėji

mais $5. Viso sykiu $168.45.
Kiek pirmiaus piknike d*Aiu- 

gė A. Senutienė aukavo $5 dėl 
apatinių . drabužių Lietuvos 
žmonėms. Kitus pridėjome iš 

San Francisco ir
Oakland© mezgėjij ir rėmėjų 
kliubo vardu išpildyti paskir
tą kvotą.

Nors drg. E. Vilkaitė dirba 
ligoninėje už norsę iki vėlu
mos ir negalėjo dalyvauti pa
rengime, bet prisidėjo su au
ka. Taip pat draugės Karosie
nė ir Mugianienė, negalėjo da
lyvauti, irgi prisidėjo su auko
mis.

Labai ačiū visiems už aukas, 
drg. Koblinui už suteikimą vie
tos ir pagelbėjimą, taip pat 
sesers dukrelei Olgai, kuri 
daug pagelbėjo ir A. Šatui, ku
ris sušilęs dirbo už baro. Ačiū 
visiems, kas kuomi pagelbėjo.

V. Sutkiene.

Montello, Mass

iždo, kad

O.
K.

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komiteto susirinkimas įvyko, 
rugpjūčio 24 d. šiame susirin
kime dalyvavo ir veikėjai ir 
pašaliniai, progresyviai nusi
statę lietuviai. Skaityta iš Lais
vės kolonijų kvotos dėl pagel
bos teikimo Lietuvos žmonėms. 
Atrodo, Worcesterio visai ma
ža kvota, tik 3 šimtai dolerių, 
tiek, kaip Montello. So. Bos
tono progresyviai lietuviai nie
kuo nepasirodo.

Nutarta išpildyti mūsų kvo
tą su kaupu, $325.85. Padidin
tas veikiantysis komitetas 3 
draugais, d. Steponausku, F. 
Stripiniu, K. Beniuliu.

Vardai tų, kurie aukavo 
stambesnes aukas pej* mane 
pagalbai Lietuvos žmonių :

Po $10: A. Kangiserienė, G.' 
Shimaitis, Ant. čerkasas, John 
Kukaitis.

Po $5: Simanas Vismen, 
žiurinskas, P. Pūkelis.

Dėl Lietuvos našlaičių 
Kangiserienė aukavo $5.

Po $2: K. Muningienė, 
Steponauskas, W. Zinkevich.

J. Rizgelis ’$3.
Stasė Raštikienė $1.
Viso $70. Kitų aukos bus 

paskelbtos vėliau. .
G. Shimaitis.

K.

Numirė Juozas Gulbinas
Brangus pažangiečiams as

muo, Juozas Gulbinas, išsisky
rė iš gyvųjų tarpo. Jis sirgo 
apie trejetą mėnesių; į gyve
nimo pabaigą liga jį gana sun
kiai prispaudė.
14 d., būdamas 72 
žiaus.

Juozo Gulbino 
turi gražius ryšius
giųjų Amerikos lietuvių veik
la. Juozas buvo vienas tų lais
vamanių, kurie drįso išeiti iš 
bažnyčios globos, nes jis per
matė, kad tikėjimo vadai rū
pinasi daugiau piniginiu vers
lu, negu kuo kitu. Jis permatė, 
jog tikėjimo mokslas toli ski
riasi su evoliucijos mokslu, su 
gamtos reiškiniais ir su žmo
gaus įsigytu

Tokiame 
Forest City, 
yra ištikimi
Tačiau Juozas, įsitikinęs stovįs 
ne ant klaidingo kelio, drįso 
su jais dažnai pasiginčyti, kaip 
tikėjimo, taip ir politikos klau
simais. Pasiginčyti Juozas su
gebėjo ramiai ir neužgaunan- 
čiai. Dėl to apylinkės žmonės 
laikė Juozą kaipo suprantantį 
ir gerbtiną žmogų.

Gulbinas kilęs iš Suvalkų 
rėdybos, Zapyškio parapijos, 
Novos kaimo. 1893 metais jis 
atvyko į šią šalį ir eilę metų 
dirbo kaipo angliakasys. Gi 
vėliau įsigijo farmą netoli Fo
rest City, kur ir išgyveno net. 
34 metus. Jo farmą dažnai at
lankydavo miestelio lietuviai, 
tai nusipirkti ūkio produktų, 
tai paviešėti ir ežere pažuvau
ti. Jie visi ir visuomet rado 
Gulbinų namuose malonų ir 
nuoširdų priėmimą.

Juozas suprato, kad neuž
tenka žmogui būti tik pačiam 
laisvamaniu ir pažangos darbo 
rėmėju. Jis suprato, jog tinka
mos organizacijos yra svarbus 
aparatas pažangai ir savišvie
tos plėtimui. Todėl jo ir kitų 
jo draugų pastangomis buvo 
suorganizuota Liet. Literatūros 
Draugijos kuopa, kurioje Juo
zas priklausė ir darbavosi iki 
mirties. Jis taip pat buvo vie
nas tų tvirtų ramsčių suorgani
zavime Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo kuopos, kai pats 
Susivienijimas tiktai prasidėjo 
kurtis. Šioj organizacijoj jis 
taip pat priklausė iki "mirties. 
Pastaruoju laiku jis ėjo abiejų 
kuopų iždininko pareigas.

Jis buvo skaitytojas dienraš
čio Laisvės ir buvo giliai įsiti
kinęs į to dienraščio skelbia
mas idėjas. Prieš mirtį jis pra
šė, kad jo žmona pasiųstų 
dienraščiui $10 paramos.

Juozas buvo pavyzdingas 
šeimos tėvas. Atvykęs Ameri
kon, jis tais pačiais metais 
parsikvietė iš Lietuvos savo 
mylimą merginą, Amelia Rai- 
teliūtę, su kuria ir susituokė. 
Gražioj santaikoj išgyveno po
roje per 50 metų ir išaugino-

Velionis Juozas Gulbinas

Gulbinas pageidavo, kad jo 
laidotuvės būtų be religinių 
apeigų, kad jose būtų kalbėto
jas; kad jis būtų palaidotas 
tame plote žemės, kurį nusi
pirko Literatūros Draugijos 
nariai protestonų kapinėse. Iš 
nedidelių savo išteklių jis sky
rė Laisvei $10, o Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetui $20. 
Šiuos visus jo pageidavimus, 
kaipo brangų tėvo žodį ir va
lią, šeima sutartinai išpildė.

Laidotuvių kalbėtojo parei
gas teko man išpildyti. Sugrį
žus iš kapinių į Gulbinų na
mus pietums ir, pasitarus su 
velionio šeimos nariais apie 
padarymą mezliavos Lietuvos 
žmonių pagalbai, teko pasaky
ti kelis žodžius apie Lietuvos 
padėtį ir apie svarbą to darbo, 
kurį dirba Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas. Tam tiks
lui ant vietos buvo sudėta $21. 
Tai graži parama, kuriai pri
tarė ir pats gyvas būdamas 
Gulbinas, — jis nekantriai lau
kė sugrįžtant Raudonosios Ar
mijos į Lietuvą, jis buvo tvir
tai įsitikinęs Tarybų Sąjungos 
santvarkos gerove dėl darbo 
liaudies.

Rugpj. 17 d.—darbo diena. 
Tačiau Gulbino pagarbai ir 
paskutiniam palydėjimui į at
ilsio vietą, suvažiavo net apie 
20 automobilių. (Laidotojas 
McGranaghan sakė, jog da
bartiniu laiku dažniausia lai
dotuvėse tedalyvauja 4-5 au
tomobiliai). Nors Juozas buvo 
laidojamas be bažnytinių apei
gų, tačiau jo laidotuvėse daly
vavo didelis skaitlius tikinčių 
žmonių. Vadinasi, Juozo drau
giškas ir teisingas apsiėjimas 
su visais žmonėmis, nustelbė ta 
fanatišką įsitikinimą, kad re
liginis žmogus turi ignoruoti 
laisvamanį. Keturi sūnūs ir du 
sūnaičiai panešėjo brangų tė
vą ir tėvuką, gulintį grabe.

Tebūna Juozui Gulbinui ra
mybė, o jo likusiai liūdinčiai 
žmonai ir šeimai —nuoširdi 
mūsų užuojauta!

Gerbdami velionį Gulbiną, 
Forest City lietuviai nepadarys 
klaidos įsirašydami į tas or
ganizacijas, kuriose velionis 
priklausė, būtent, į Literatūros 
Draugiją ir Lietuvių Darbinin- 
kų Susivienijimą; taipgi skai
tydami tą brangų gyvenimo 
kelrodį — lietuvių dienraštį 
Laisvę, kuriuo džiaugėsi Juo
zas Gulbinas.

St. Jasilionis.

Hitlerininkai Bombarduoja - 
Varšcivortenkus

-"London. — Pranešama, 
jog vokiečiai iš kanuolių 
bombarduoją s u k i 1 usius 
Varšavos lenkus, kurie lai
kosi senojoj miesto daly j.

Lenkų žinių agentūra 
tvirtina, kad naciai nužudė 
virš 3,000 suimtų varšavie- 
čių už dalyvavimą sukilime 
prieš vokiečius.

Londoniškė lenkų valdžia 
šaukiasi talkininkų pagal
bos varšaviečiams.

—

Baltimore, Md.
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ATSIŠAUKIMAS I NACIŲ 
PAPĖDU^INKUS

Maskvos radijas atsišau-^ 
kė į Suomiją, Vengriją ir 
Slovakiją skubėt pasitraukt 
iš Hitlerio karo pirma, ne
gu jos bus sutriuškintos 
kartu su naciais.

prie
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kalno. MilžiniškaChinijos amunicijos fabrikas 
skala apsaugo fabriką nuo lėktuvų pavojaus. Daugelis 
fabriko skyrių įrengta urvuose.

Dar Prie Gulbino Laidotuvių
Velionio Gulbino paskirta 

auka Lietuvos žmonitj pagal
bai $20. Laike šermenų tam 
pačiam tikslui aukavo.

Po $2: S. Jasilionis, P. 
Thompson, W. H. Gulbinai, 
Ch. Ašmenas, Mr. ir Mrs. J. 
Baliunai.

J. K. Navalinskienė $1.31.
Po $1 aukojo: Emily Thee- 

de, Thomas Theede, J. P. Kon- 
drotai, John Gulbinas, Joe Ba- 
liunas, K. Kepuraitis, J. Velič
ka, Mr. ir Mrs. Rudaitis, Mr. 
Paukštis, Amilija Gulbinienė, 
Anna’GuIbinaitė, A. Ūsaitis— 
iš Brooklyn, N. Y. Viso Lietu- 
vos> žmonių pagalbai surinkta 
$43.26, persiuntimą išėmus li
ko $43.

Taipgi velionis aukavo dien
raščio Laisvės fondan $10. Lai

Laikraštis Susilaukė Kritikų

Baltimorės laikraštis SUN 
susilaukė daugelio kritikų. 
Mat, Sun išstojo prieš Roose- 
velto ketvirtą terminą. Sun tal
pino per dvi dienas “No 
Fourth Term...” editorialą, 
kuriame puolė Roosevelto ad
ministraciją. Dabar Sun kri
tikuoja ne tik Mary land o su
sipratę piliečiai, bet ir iš kitų 
valstijų korespondencijos 
plaukia, kritikuojančios laik
raštį Sun.

čia patalpinsiu tik vieną 
baltimoriečio korespondenciją, 
kurią parašė Vincent Betro, ir 
ji tilpo rugpj. 18 dieną. Jis 
rašo sekamai: )

“To the Editor of the Eve
ning SUN.

Sir: Pavėlinkite man išsi
reikšti mano opiniją kas link 
jūsų editorialo ‘No fourth term 
and Indispensable Man...’

Toliau Betro rašo:
“Reakcija yra priešinga 

Rooseveltui ne todėl, kad Roo- 
seveltas apsiėmė kandidatuoti 
ketvirtam terminui, bet todėl 
kad Rooseveltas yra už libe
ralizmą, humanitarizmą ir 
abelnai už liaudį. Reakcija 
(įskaitant ir SUN) nesiprie
šino ex-majoro Jackson penk
tam terminui, senatoriui Ty- 
dings ketvirtam terminui, gu
bernatoriui Bricker trečiam 
treminui, bet reakcija prieši
nasi Roosevelto ketvirtam ter
minui ...”

Toliau Betro rašo:
“...Toji pati reakcija, ku

ri davė mums Harding’o admi
nistraciją, ta pati reakcija, 
kuri davė mums Hoover’io ad
ministraciją, kuris prižadėjo 
vištą į kožną puodą ir auto
mobiliui į kožną garadžių, bet 
vietoj to darbininkai gavo 
obuolius ir ‘shoestrings’ parda
vinėti ant kožno kampo, tūks
tančiai bankų užsidarė, šimtai 
tūkstančių farmerių ūkius pra
rado, alkanų maršavimai ir 
‘soup lines’...”

Toliau Betro nurodinėja: 
“Rosevelto administracija da
vė mums: Social Security Act, 
bankų apsaugą, Rooseveltas iš
gelbėjo kapitalizmą 1933 me
tais, bet kapitalizmas dabar 
neapkenčia Roosevelto. Bal
suotojai žino, kad užpakalyje 
Dewey yra republikonų hoove- 
ristų mašina, kuri bando bal
suotojus apgauti. . .”

Tokių ir tam panašių kores
pondencijų tilpo labai daug 
Baltimorės laikraštyje SUN.

Vitkus.

būna jam lengva žemelė ilsė
tis. Reiškiame gilią užuojautą 
nuliūdime jo giminėms.

J. K. Navalinskienė.
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Pirmyn Į Vakarus!
Rašo JUSTAS PALECKIS

(Tąsa)
Ginamosiose kautynėse priešas turėjo 

didžiausių nuostolių gyvąja jėga'ir tech
nika. Brangiai užmokėjo hitlerininkai už 
bandymą pralaužti tarybinę gynybą ir 
iš Oriolo placdarmo sudaryti pavojų 
Maskvai. Nuo liepos 5 dienos iki 23 d. 
vokiečiai neteko 2900 tankų, 1039 pa
trankų, iš jų 195 motorizuotų, 1392 lėk
tuvų, per 5,000 auto mašinų ir daugiau 
70,000 kareivių ir karininkų užmuštais. 
Vokiečių puolimo likvidavimas sudarė 
sąlygas Raudonosios Armijos puolamie
siems veiksmams. Liepos 12 dieną Rau
donoji Armija pradėjo puolimą.

Nepaisydama kliūčių ir bjauriausių 
kelių, nugalėdama atkaklų priešo pasi
priešinimą, Raudonoji Armija pralaužė 
vokiečių ginybos linijas per visą gilumą 
ir rugpjūčio 5 d. po atkaklių mūšių gat
vėse užėmė Oriolo miestą. Bielgorodo 
krypty*Raudonoji Armija rugpjūčio 4 d. 
pradėjo puolimą, pralaužė priešo ginybą 
ir užėmė Bielgorodą.

Lietuvos divizijai puolamųjų kautynių 
pradžia sutapo su šlovingojo Žalgirio 
mūšio 533 metų sukaktuvėmis.

Štai ką rašė 1943 m. liepos 15 d. rau
donarmiečių laikraštis‘‘Tėvynė šaukia”:

“Muša valanda. Mes laukiame įsaky
mo. Mes laukiame signalo pradėti žygį į 
vakarus, į brangiąją mūsų Lietuvą. 
Prieš mus tik vienas kelias — pirmyn! 
kelio atgal mums nėra! Pirmyn—ir mes 
laimėsim! Mes mušime priešą stalingra- 
diškai! Pirmyn! Kęstučio, Vytauto, Mar- 

s^gįp, Gražinos ainiai!... Kaip mūsų bo
čiai kartu su slavų tautomis triuškino 
kryžiuočius ties Žalgiriu, taip dabar pe
tys petin su broliškomis rusų, ukrainie
čių, bielorusų ir visomis tarybinėmis 
tautomis galutinai sutriuškinsim mū
sų amžinąjį priešą — vokiškąjį grobiką. 
Už Tėvynę, jos laisvę, už Staliną — drą
siai pirmyn į vakarus!”

Tą pačią dieną — liepos 15 d. — lie
tuviškos dalys, vadovaujamos pulkinin
ko Motiekos ir pulkininko Šurkaus pra
dėjo puolamuosius veiksmus. Panskaja 
ir Nikitovkos kaimų rajone jos energin
gais smūgiais pralaužė labai sustiprin
tas priešo linijas. Sutriuškinusios hitle
rininkų atramos taškus tos dalys įsiver
žė į dvi gyvenamąsias vietoves.

Paskui Lietuviškoji divizija gerai at
mintino iš žiemos kautynių Aleksiejev- 
kos kaimo rajone pradėjo puolimą Bori- 
soglėbskaja linkme/bendra Kromų kryp

tim. Sulaužiusi hitlerininkų pasiprieši
nimą, Lietuviškoji divizija su kautynė
mis nuėjo 120 kilometrų į vakarus keliu, 
kurs veda artyn prie Lietuvos. Lietuviai 
forsavo Neručio, Okos ir Kromos upes, 
išvadavo apie 60 gyvenamųjų vietovių. 
Bogorodickoje, Borisglebskoje, Karačevo, 
Konstantinovka, Ribnica, Alenovka, Pro- 
gres, Gorki, Baranovskij Lozovec, Tur
genevo, Nikolskoje ir daug kitų išvaduo
tų gyvenamųjų vietovių Lietuviškosios 
divizijos puolimo kely pasidarė artimos 
ir lietuvių tautai. Tai Lietuvos karių 
šlovės ir pergalių vietos Oriolo kautynė
se. Lietuviškosios divizijos kariai atmu
šė iš vokiečių daug vilkstinių į vakarus 
vergi jon varomų tarybinių žmonių. Mū
sų kariai paėmė iš vokiečių sandėlius su 
4 milijonais sviedinių, pagrobė 100 kul
kosvaidžių, 5 sunkias, 15 lauko baterijų 
ir daug kitos technikos ir karo reikmenų.

Oriolo kautynių metu, pradedant lie
pos 5 dieną Lietuviškosios divizijos ka
riai sunaikino daugiau kaip 13,000 vo
kiečių kareivių ir karininkų. Ir visą tai 
padarė vakarykščiai darbininkai, vals
tiečiai, gydytojai, mokytojai, inžinieriai, 
agronomai. Žmonės, kuriems karas visai 
nebuvo profesija.
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Daug naujų žygdarbių atliko tose puo
lamose kautynėse lietuvių kariai. Daug 
naujų narsuolių pasireiškė tose kovose.

Keletą dienų ėjo kautynės dėl didelio 
kaimo Nikolskaja. Stipriai įsitvirtinę vo
kiečiai smarkiai gynėsi. Bandymas 
palaužti vokiečių pasipriešinimą tankų 
ataka nepasisekė. Tankai negalėjo pra
eiti nuo liūčių smarkiai išpurusia žeme. 
Po smarkaus artilerijos pasiruošimo ka
pitono Sipavičiaus, buvusio universiteto 
lektoriaus, vadovaujamas padalinys iš
mušė vokiečius iš tarpinių pozicijų. Kol 
lietuvių šauliai įsitvirtino užimtoj riboj, 
vokiečiai surinko savo išblaškytas jėgas 
ir perėjo kontratakom Kapitonas Sipavi
čius pamatė, kad vokiečiai slenka tran
šėjomis. Ištraukęs pištalietą kapitonas 
Sipavičius sušuko: “Paskui mane, drau
gai, atakon!” Toli nužengti jam nepasi
sekė. Vokiečių kulka pakirto jį. Pamatę 
vadą žuvus, kariai įniršę puolė vokiečius. 
Ryšininkas Derenis vienas pirmųjų puo
lė vokiečius ir keletą jų nudūrė durtu
vu. Nė vienas vokietis neišėjo gyvas iš 
tranšėjų. Drąsiojo vado mirtis buvo at
keršyta.

(Bus daugiau)

So. Boston, Mass.
Pranešame visiems So. Bos

tono draugams ir draugėms, 
kad Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto So. Bostono sky
rius persikeliamo į naują vietą, 
tai yra, perkeliama vieta rin
kimui Lietuvos žmonėms dra
bužių. Nauja vieta bus 318 W. 
Broadway, ant 3-čių lubų, čia 
bus priimama Lietuvos žmo
nėms drapanos ir kitokia pa
galba.

Nauja vieta yra paranki, 
kur prašome atnešti jūsų dra
panas ir kitas aukas pagalbai 
Lietuvos žmonių, nukentėjusių 
nuo hitlerizmo. Paprastomis 
dienomis durys atdaros nuo 
6 :30 iki 9 :30 vai. vakarais, o 
šeštadieniais nuo 2 vai. po pie
tų iki 9 :30 vai. vakaro.

Naujos vietos atidarymui 
įvyks pramoga, šeštadienį, 2 
d. rugsėjo, 7 vai. vakare. Vi- 
sci dalyvaukite, moterys paga
mins skanių valgių.

Kviečia Komitetas.

Sakoma, kad pasidavė 
paskutiniai vokiečiai, kurie 
buvo apsupti Marseille uoste, 
antrame didžiausiame 
Francijos mieste, prie Vi
duržemio Jūros.

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 kcnavicui 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 Aumullcraitę, su 
paveikslais ............................... 15c

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

Raktas į Gyvenimą, knygelė ati
dengia visokius nuo mūs už

Bridgeport, Conn.
, Mire Jauna Moteris

Panedėlio ryte (rugpjūčio 
28 d.) tapo palaidota Lillian- 
Mildred Ramutis (Ramučiu- 
tė), 24 metų amžiaus moteris. 
Neseniai buvo vedusi su italų 
tautos vyruku, kuris dabar yra 
kareiviu — korporalas Samu
el Mandacini; jis buvo parvy
kęs laike laidotuvių.

Lilijos tėvas Ramutis, yra 
prasilavinęs žmogus ir turi 
nuosavą spaustuvėlę. Tai buvo 
Ramučių vienintelė dukrelė. 
Laidotuvės įvyko su bažnytinė
mis apeigomis. Tėvams reiškia
me užuojautą liūdnoje valan
doje. P.

Du Lietuviai Kariai Yra Žuvę
Pora savaičių tam atgal La- 

žeskai gavo pranešimą iš ana
pus vandenyno, kad jų sūnus 
Louis Lažeskas yra žuvęs ka
ro veiksmuose.

Taipgi antras lietuvis jau
nuolis yra žuvęs karo fronte, 
kurio vardo šiuom kart neturi
ma ant rankų.

Reiškiama tėvams gili užuo
jauta šioje tragiškoje valando
je, kurių sūnūs yra žuvę karo 
veiksmuose.

P.

Smarkiai Rengiasi prie Pikniko
Rugpjūčio 24 d. Lietuvai Pa- 

gelbos Teikimo Komiteto sky
riaus valdyba ir pikniko komi
tetas turėjo posėdį reikalu ren
giamo didžiulio pikniko, kuris 
bus rugsėjo 3 d., 1944 m., Gy- 
novich Grove, Bridgeporte.

Pasirodė, kad komisija turi 
visą prirengimo darbą tvarko
je. Bus gera muzika šokiams, 
bus geras ir bridgeportiečių

mylimas kalbėtojas, D. M. šo- 
lomskas, bus gražus pažmo- 
nys, ypatingai, kad pirmas lie
tuvių piknikas bus šiame sezo
ne.

Raštininkas J. Bartkevičius 
pranešė, kad pereitam komi
teto posėdyj aukavo Liet. Pa- 
gelbos Teikimo Komitetui K. 
Juškevičienė ir A. Mureikienė 
po $2. Atmokėjus A. Murei- 
kienei už sūrį, kurį J. Bartke
vičius ordino Brooklyno siuvė
joms LPTK drapanų prirengi
mo štore ir tuos $1.50 paauko
jo Lietuvos žmonių reikalams. 
K. Šimkus taipgi aukojo $2 
tam pačiam tikslui.

Kaip komiteto nariai, taip ir 
kiti simpatikai aukoja daug 
gerų daiktų piknikui. Vienų 
aukos bus sunaudota kaipo 
valgiai ar gėrimai, kitų bus ki
tokiu būdu sunaudota, kas 
duos gražios naudos Lietuvos 
žmonėms. Visų aukotojų var
dai bus paskelbta vėliau.

Todėl, bridgeportiečiai ir 
apylinkės kolonijų lietuviai, 
prašomi visi skaitlingai atsi
lankyti. Narys.

Už Veikimą su Naciais 
Pažemintas Dr. Carrel

Paryžius. — Franci jos 
valdžia pavarė dr. Alexį 
Carrelį iš pareigų sveikatos 
ministerijoje ir pertvarkys 
Carrelio Institutą Paryžiu
je. Tai todėl, kad Carrel 
perdaug uoliai sandarbinin- 
kavo su naciais.

Carrel pirmiau buvo na
rys Rockefellerio Instituto 
Medikaliams Tyrinėjimams 
New Yorke. Jis čia pasižy
mėjo tuom, kad išpjautas 
gyvulių kūnų dalis išlaikė 
gyvas per daugelį metų.

Hagaman, N. Y.

Paskutiniai 2,000 vokiečių 
pasidavė St. Mandrier pus- 
salyj ties Tiilonu, pietinėje 
Franci joj e.

Bulgarų kariai traukiasi 
iš Jugoslavijos.

Švedijoj kalbama, kad 
naciai suėmę Goeringą.

Philadelphia, Pa.
Vėl Galima Gauti

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

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

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

Buvo gražus pokilis draugų 
Augimų jubilėjui pažymėti. Jų 
giminės ir artimi draugai su
rengė drg. Salomėjai ir Alek
sandrui Augimams 25-kių me
tų vedybinio gyvenimo sukak
ties pare. Įvyko 13 d. rugpjū
čio.

Pare buvo įspūdingai pa
ruošta, svečių dalyvavo iš dau
gelio kolonijų — Frankfort, 
Little Falls, Fort Plains, Am
sterdamo, Schenectady ir Stel
la Goctzienė buvo iš Brookly
no.

Augimai sunkiai dirbdami 
susitaupė ir turi nusipirkę gra
žų ūkį, kur ir įvyko apvaikš- 
čiojimas jų sidabrinių vedybų 
jubilėjaus. Jie turi du sūnus, 
gražiai ir pavyzdingai užau
gintus, vienas jau šaukiamas į 
Dėdės Šamo tarnybą, kuris, 
yra visų, mylimas, bus mylimas 
ir Dėdės Šamo šeimoj. Mes vi
si vėliname jam pasisekimo ir 
sveikam sugrįšti.

Pietūs įvyko Augimų sode, 
stalai sustatyti ir įvairiausiais 
skaniais valgiais apkrauti. Lai
ke pietų, drg. Augunienė vi
siems padėkavojo už taip 
skaitlingą atsilankymą ir gra
žias dovanas.

Augimai moka su žmonėmis 
gražiai sugyventi, tai ir turėjo 
tiek daug svečių. Susirinkę lin
kėjo jiems daug laimių ir su
laukti auksinio jubilėjaus svei
kiems ir linksmiems. Mes nuo 
savęs vėliname ilgų metų ir 
daug laimių.

Stasys ir Katrė Klimai

Anglai atėmė iš japonų 
Pinbaw, šiaurinėje Burmoj.

' 'JA.

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 ........4................ 30c
Marių Duktė, graži apysaka .... 25c: 
Kaip Duktė Gyveno Pūstynėje 25c 
Erodas, Boba ir Velniškas Tiltas 35c į 
Girtuoklių Gadzinkos, linksmos 

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

ŽOLIŲ ARBATOS
Pakeliuose su nurodymais, kaip 

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

hayfever ................................ 85c
Nuo cukraligės (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 ............................. ’•.......... $1.50

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

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS IA |

| GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA Į

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. Ncdė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET ►«< BROOKLYN, N. Y.
? Blokas nuo Hevves St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508 j

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

PHILADELPHIA, PA.
Prašome |sitėmyti, jog

Dienraščio Laisves NaudaiDIDYSIS PIKNIKAS
Įvyks Prieš Labor Day

Rugsėjo 3 September
Jau Dabar Laikas Rengtis į Pikniką

BUS DEER PARK, N. J.
GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS.
Bus Alaus, Degtinių ir Kitokių Gėrimų

Daug svečiu atvyks iš Brooklyno, Newarko, 
Elizabeth© ir kitų miestų.

KELRODIS: Bušai išeis Camdcne, N. J., 10 vai. ryto ir grįš 
nuo kelio 8:30 vai. vak.

Persikclkite Market St. Ferry j Camdeną ir žiūrėkite busus 
Medford po No. 54; busai išeis 10 vai. ryto, o grįš nuo kelio 8:30 
vai. vakare ; 50c į abi pusi.

Automobiliais važiuokite per Delaware tiltą j Camden, N. J., 
tiesiai iki pirmam Circle ir sukit po kairiai į Route 40 ir važiuo
kite 8 mailes iki St. Mary’s Church, sukit po kairiai. Tėmykit iš
kabas.

NEW YORK IR NEW JERSEY
Į Philadelph. Laisves Pikniką, Sept. 3, Deer Park, N. J.

Iš New York ir tolimesnių New Jersey valstijos mies
tų, automobiliais važiuokite No. 1 keliu, ties Highland 
Park, arba Brunswick, N. J., pasukite po kaire į kelią 
No. 130, (keliai 130 ir 25 čia sueina kartu) No. 130 keliu 
davažiavę Circle, netoli Camden, N. J., tėmykite kelią No. 
40 ir sukite po dešine į kelią No. 40 ir juomi važiuokite 
apie 7 ar 8 mailes, tėmykite Laisvės pikniko iškabas. Va
žiuokite palengva ir laikykitės po kaire (nes čia platus 
kelias) ties iškabomis sukite po kaire ir važiuokite apie 
-{/į. mailes iki Parko.

Jei sulyg šiuom kelrodžiu jums išrėdytų keblu, tai va
žiuokite taip kaip jūs žinote geriausia link Camden, pri
važiavę nurodytą Circle, tėmykite kelią No. 40.

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, IIEMORR1IOIDAI ir kt- 

j tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu-
S31”08 skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 

KStU “4 mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 
gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas —- 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS $2.

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

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

PARĖ kiekvieną ŠEŠTADIENĮ

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

Ji

660 GRAND ST.

NOTARY 
PUBLIC

2

I 
i

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

3

3

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATTHEW P. BALLA
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

TELEPHONE
ST AG G£-504 3

H c

LAIDOTUVIŲ 
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. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

RVMVMUMV/IWaVWMVMUMVWtVB



Ketvirtadienis, Rugp. 81, 1944

Berlynas Pripažįsta Įsi 
veržimus Transylvani- 

jon-Vengrijon

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Penktas Puslapi!

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

LYDYTOJAI
Berlyno radijas pranešė, 

kad Raudonoji Armija įsi
veržė jau per antrą Karpa
tų tarpkalnę į Vengrijos 
valdomą Transylvaniją.

Prasigrūmę per Oituz 
tarpkalnę, sovietiniai kovū- 
nai per dieną nubloškė ven
grus - vokiečius 15 mylių 
atgal. Antroji Sovietų įsi
veržimo tarpkalnę, minima 
vokiečių bene bus Uz ar 
Ghimes.

Vokiečių žinių agentūra 
STB pranešė, kad šiaurinės 
Lenkijos fronte Raudonoji 
Armija prasigrūmė per Bo- 
bro upę, plaukiančia lygia
grečiai su Rytų Prūsijos 
pietiniu rubežium.

Ties Varšava Vokiečiai Dar 
Pamušti Atgal

London, rugp. 30. — Į 
šiaurių rytus nuo Pragos, 
Varšavos priemiesčio, vo
kiečių tankai ir pėstininkai 
kelis kartus atakavo sovie
tines pozicijas per pusdie
nį. Sovietų kariai atmetė 
priešus atgal ir, vydamiesi 
juos, užėmė kelias naujas 
pozicijas; šalia kitko, jie pa
grobė 9 prieštankines nacių 
kanuoles, 5 minosvaidžius, 
24 kulkosvaidžius ir suėmė 
tam tikrą kiekį vokiečių.

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas 
rugsėjo. Liet. 
Pradžia 7:30 
svarbus, tad
siveskite ir naujų narių. (205-206)

jvyks šeštadienį, 2 d. 
Salėje, 315 Clinton St. 
v. v. Susirinkimas bus 
visos dalyvaukime, at-

HARTFORD, CONN.
Liet. Am. Piliečių Kliubas pasi

baigus vasariniam sezonui vėl pra
dės šokius rugsėjo 9 d. ir tęsis kiek
vieną šeštadienio vakarą. Šokiams 
gros viena iš populiariškiausių or
kestrą DANA ORKESTRĄ. Kaifto 
prieš atidarymo žieminio sezono šo
kių. 2 d. rugsėjo LAP Kliubas, savo 
salėje duos veltui šokius, prie Da
na Orkestros. Pradžia 9 v. v. Kvie
čia Rengėjai. (205-206)

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komi

teto drabužių Centrą perkeliam po 
antrašu 318 W. Broadway, 3-čios lu
bos. Tarpe D ir E Sts. Prašome 
visų jsitėmyti. — Kom. (205-206)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks

VINIŲ KALINĖTOJAI 
MOKINIAI LYDYTI
LAIVŲ ĮRENGĖJAI 

RYKIUOTOJAI
VIDAUS MAŠINISTAI

PLOKŠČIŲ METALO DARBININKAI 
VAMZDŽIŲ SUVEDĖJAI 

ŠVIRKŠTEJAI - 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 Pilietybės Įrodymas.

(207)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

Amerikos Liet. Moterų Kliubo 
guliaris susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, rugp. 21 d., 7:30 v. v. Brown 
Leaf Cafe salėje, 987 E. 79th St. 
Visos narės malonėkite 
atsiveskite ir naujų. Jau 
mos sezonas, laikas prie 
— K. R., pirm.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

re-

dalyvauti, 
artėja žie- 
jo rengtis. 
(204-205)

PAPITTSBURGH
LDS 160 kp. rengia išvažiavimą, 

3 d. rugsėjo, Ehrlei’ S. Grove, 
Franklin, Pa. Daug lietuviams yra 
žinoma ta puiki salė, galėsimo link
smai praleisti laiką prie Alberto 
Sharps muzikos. Visas pelnas ski
riamas Lietuvos žmonėms nukentė
jusioms nuo karo. Važiuojant reikia 
važiuoti No. 88 keliu iki Emsworth, 

Prie pirmos raudonos šviesos 
Rd.) sukite į 
prisilaikykite 
privažiuosite 

sukite į deši-

VYRAI, JAUNI
APSIGYNIMO FABRIKAS.

I’ATY R1M A S N EREI KALINGAS.
GERA ALGA

MUKO PRECISION
INSTRUMENT CO.,

10-16 JACKSON AVE., L. I. CITY.
(206)

REIKIA BERNIUKŲ
IŠSIUNTIMŲ DEPART M ENTUI 

GERA ALGA.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

SAFFER-SIMON, INC..
50 LAFAYETTE ST., NEWARK, N. J.

(20G)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Pa.
(tai bus Camp Horn 
dešinę ir važiuojant, 
po kairės pusės iki 
Bellevue Garden, čia
nę ir privažiuosite pikniko vietą.— 
Kom. (204-205)

WILKES-BARRE, PA.
LDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. rugsėjo, pas Kasparus, 191 S. 
Sherman St., 1:30 vai. dieną. Drau
gai, šiame susirinkime išgirsite ra
portą iš pereito pikniko ir turime 
rengtis prie ateinančių rugsėjo 17 
d. pikniko (Weenie Roast), Russian 
Pavilion. Reikia išrinkti darbininkus 
ir tt. — Kom. (204-205)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 
d. rugsėjo, 10 vai. ryto, 29 Endi

cott St. Dalyvaukite visi, nes 10 d. 
rugsėjo įvyks Laisvės naudai pikni
kas. Yra ir kitų reikalų aptarti. Visi 
ateikite, atsiimti naują knygą Lietu-

3

KALNIERIŲ
IR

KAMPUKU APSIUV1MAS
PAMUŠU BEISTYTO JAI

Prie Oficieriams Uniformų

SIUVĖJAI
Mokanti Visa Darba

OPERATORIAI
PRIE VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ

• Mūsų Darbininkai Uždirba

$50 IKI $100
IR DAUGIAU!

sekmadicnj, rugsėjo 3 d., 1 vai. die-' va Ugnyje. — J. M. Lukas, sekr........ ... ........ „ »ną. YMHA salėje. Ferry & Walnut 
gatvės. Visi nariai malonėkite daly
vauti susirinkime. Evelyn Farion, 
sekr. (205-206)

WILKES-BARRE, PA.
Labor Day Dienoje, rugsėjo 4 

įvyks Lietuvių Diena. Ruošia Dai
nos Draugija, kurią sudaro šių mies
tų chorai: Pittston, Wilkes-Barre, 
Kingston, Plymouth, Miners Mills ir 
Luzerne. Pradžia 5:30 v. v. Įvyks 
Sonstanci Parke, Wyominge. Bus 
gražių dainų,' dainuos mišrus Dainos 
Draugijos Choras, ved. muz. J. Va- 
raičiui. Lietuviai turės savo stan
dų. Tad kviečiame vi.Ws dalyvauti, 
išgirsti gražios programos ir 
mai praleisti laiką. — P. ZR.

(205-206)

d.

links-

PLYMOUTH, PA.
LDS 60 kp. piknikas ir vakarienė 

jvyks rugsėjo 3 d. Pas dd. V. Zavis- 
tauckus, 476 Carver St. Visi apylin
kės draugai I 
Pelnas bus paskirtas Lietuvos Pa- 
gelbai. Pradžia 2 vai. dieną. Kurie 
važiuosite gatvekariu, tai geriau va
žiuoti Larksville gatvekariu. 
misija. (205-206)

(204-205) a
WORCESTER, MASS.

VUi Laisvės pikniko Komisijos 
nariai, prašomi būti susirinkime 31 
d. rugp., 29 Endicott St., knygyne. 
8 v. v., ketvirtadienio vakare. — J. 
M. Lukas. (204-205)

ELIZABETH, N. J.
Lietuvai Pagelbos Teikimo Kom., 

vietinis skyrius ruošia vakaruškas 
šeštadienį, rugsėjo 2'd., 8 v. v„ 408 
Court Street. Bus duodama dvi do
vanos — $3 ir $2. Kviečiame visus 
dalyvauti. Linksmai praleisti laiką 
ir tuo pačiu sykiu paremti svarbų 
tikslą. — Kom.(204-205),

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Kazimiero 

Balčikonio, (arba Charles Balcy).
1 Apie 20 metų atgal gyveno Gardner,
1 Mass. Dabar nežinau kur randasi. 
Prašau jo paties atsišaukti, ar kas 
žinote man praneškite, už ką iš

kviečiami dalyvauti. ankst0 tariu ačiū. John Balčikonis,
29 Emerald St., Gardner, Mass. 

(204-205)
—Ko-

LINDEN, N. J.
, Lietuvių Laisvės Parko Bendrovė 
rengia pikniką sekmadienį, rugsėjo;
3 d., savo parke. Lithuanian Liberty 
Park, 340 
vai. dieną.
ma. Gera
Kviečiame
dalyvauti,

Mitchell Ave. Pradžia 1 
Įžanga visiems nemoka- 
ockestra gros šokiams. 
Vietinius Jr iš apylinkės 
linksmi! praleisti laiką.

NUOLATINIS DARBAS 
APSKRITŲ METŲ

Matykite Mr. Goldberg
GENERAL COAT CO.,
474 Johnson Ave., B’klyn.

14th St. Canarsic Line 
Iki Morgan Avenue Stoties.

(211)

OPERATORIAI
Viena ir Dviem Adatom Mašinos.

Flat Bed and Off The Arm.
GALI UŽDIRBTI IKI

$75 I SAVAITĘ.
KARINIS DARBAS.

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

(210)

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ
Patyrimas Nereikalingas.

et - 75c I VALANDĄ.
Laikas Ir Pusė Už Viršlaikius.

JAY TRADING COMPANY
35 Meadow Street, Brooklyn.

(205)

MONTELLO, MASS

PIKNIKAS IR KONCERTAS
RENGIA LIUOSYBĖS CHORAS

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks, 

penktadienį, rugsėjo 1 d., 7:30 v. v. i 
Toj pačioj vietoj kaip visada. Šis 
susirinkimas turėtų įvykti sekantį 
sekmadienį, bet dėl priežasties šven
tės, daugelis narių bus išvažinėje ir 
negalės pribūti susirinkiman, o ka
dangi yra tokių svarbių reikalų kaip 
Lietuvos reikalai, toki skubūs, kad 
negalima toliau atidėlioti, tad šau
kiame penktadienį susirinkimą, 7:30 
V. v. — V. W. Ž. (204-205)

Sekmadienį ir Pirmadieni

Rugsėjo 3 ir 4 Dienomis
NATIONAL PARK

Koncerte Dalyvaus: Vietinis Liuosybės Choras ir
Moterų Grupė. Taipgi iš Norwood© Vyry Choras.

TURĖSIME GERŲ UŽKANDŽIŲ ir GĖRIMŲ
Pradžia 1 vai. dieną abi dienas.

ĮŽANGA VELTUI. KOMITETAS.

APVALYTOJAI
IR

PAPRASTI DARBININKAI
NAKTIMIS AR

DIENOMIS DARBAS
GEROS ALGOS/

NUOLATINIS DARBAS!
LAIKAS IR PUSĖ
Už VIRŠLAIKIUS/

GENERAL BRONZE
CORPORATION

34-19 TENTH ST., 
LONG ISLAND CITY.

IRT -BMT, 6TH AVE. & 8TH AVE. 
SUBVES IKI QUEENS PLAZA STOTIES.

PRIE BRIDGE PLAZA, IMKITE
VAN ALST AVE. BUŠĄ IKI 35TH AVE.
Reikalingas įrodymas jūsų gimimo vietos.

(211)

POKARINIS 
UŽTIKRINIMAS 

PAS 
WALLINGTON TUBE 

CORP.
480 Main Avenue 

WALLINGTON, N. J. 
Patenkinančiai Pritaikoma 

^Mokestis
Naktiniam Bonai 

Geros Darbo Sąlygos

REIKIA VYRŲ
NUOLATINIS DARBAS.
MALIAVŲ DIRBTUVE

REIKMENŲ KRAUSTYMUI
2 ŠI ETAI ;

REIKALINGAS PALIUOSAVIMAS.
VALENTINE & CO., INC.,

364 MANHATTAN AVE., BROOKLYN.
(210)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS

METALO LIEJIKAI
TAIPGI POLIŠIUOTOJAI '■

ROHR PLATING WORKS, 
572 WEST 131ST ST., N.Y.C.

(206)

MUMS REIKIA
Paprastų Darbininkų 
Mašinų Operatorių 

Pilnai Išsilavinę Mašinistai 
Inspektoriai

NAKTINIAI APVALYTOJAI
Puikiausia proga naktinės 
priežiūros štabams, darbas 

vyrams virš 45.
5 DIENŲ

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

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
ABELNAS DARBAS 

PAKAVIMAS.
DALIS GAMYBOS FABRIKO 

90c Į VALANDĄ IR VIRŠLAIKIAI
P. A. HUNT CO., 

27-21 44TH DRIVE, 
LONG ISLAND CITY.

(207)

VYRAI
FABRIKO DARBUI 

PILNAM LAIKUI DARBAS 
Su Pastoviu Pokariniu Darbu 

Prisilaikome WMC Taisyklių
STANDARD CHEMICAL 

PRODUCTS
1301 Jefferson St., Hoboken, N.

HOboken 8-1200.
(209)

APTARNAUTOJAS
Aptarnautojas su įrankiais;
kūrenti steam 
įsidirbti abelnai 
bitinis apskritų 
vui. Alga $150

stiprus ; patyręs 
boiler (tiktai žiemą) ; gali 
naudingu prie fabriko. Nuo
metų darbas apsukriam vy- 
į mėnesį. Kreipkitės po 10 

A.M. darbo dienom.
Genu Realty Corp., 750 Grand St., 
N. Y. (Važiuokite BMT 14th St. 

linija iki Grand stoties).

Brooklyn, 
Canarsic

(205)

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)

NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

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

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

PA.
(208)

Kompanijos atstovai tarsis su 
aplikantais PASSAIC, PATERSON, 

HACKENSACK, N. J.

U.S. Employment Service 
Offices.

REIKALAUJAMA PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

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)

LENGVAS LINKSMAS DARBAS 
PRIE STALO SENAI ĮSTEIGTOJE 

FIRMOJE DABAR ATLIEKAN
ČIOJE APSIGYNIMO DARBUS.
NUOLATINIS DARBAS DABAR 

IR PO KARO.
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

IR ALGA.
PUIKIAUSIA PROGA ATVIRA 
MERGINOMS SU AMBICIJA.
NESIKREIPKITE JEI DABAR 

ESATE PRIE GYVYBINIŲ KARO 
DARBŲ — JEI NE

KREIPKITĖS TUOJAU!

RUBBERSET CO.
31 Prospect St., Newark, N. J.

_____________ (211)

REIKIA MOTERŲ
Patyrimas nereikalingas; prie karolių varsty

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

Brooklyn, N. Y.

(205)

PAKUOTOJAI
Išsiuntimų departmente. Lengvas darbas. 

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

WALKER 5-9170.
(208)

SUPERINTENDENT
41 šeimynų, 4 aukščių apartmentinis namas, 
Brooklync. Patenkinanti alga ir 4 kambarių 

apartmentas ant pirmų lubų.
TRIANGLE 5-0831.

(208)

PAKUOTOJAI
Išsiuntimų departmente. lengvas darbas. 

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

WALKER 5-9170.
(208)

VYRAI—VYRAI
Bendras Fabriko Darbas
Patyrimas Nereikalingas 

PROGA PAKILIMAMS 
IR VIRŠLAIKIAI

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

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

iki Spring)
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.
(207)

KIRPĖJAI 
IŠTIESĖJAI

PATYRĘ. GERA ALGA. NUOLA
TINIS DARBAS. PUIKIAUSIA 

PROGA. VALDŽIAI IR CIVI
LIAM DRABUŽIAI.

Oldin - Dennis Sportswear
1 East 38rd 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.

ORLAIVIŲ 
DARBININKAI 
VISŲ RŪŠIŲ

TAIPGI
ORLAIVIŲ 

TOOL TEKINTOJAI 
PRIE

MILLING CUTTERS
ORLAIVIŲ DIRBTUVĖS 

EKSPEDITORIAI, 
IŠSIUNTĖJAI

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.

VYRAI
(206)

MERGINOS
EGZAMINUOTI VALDŽIAI RAINCOATŲ 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
$24.—40 VALANDŲ

VĖSUS, LINKSMAS DARBUI KAMBARYS.

CLIMATIC, 507 W. 33rd St.
(210)

ORLAIVIAM 
MOKINĖS

GERA ALGA
LAIKE MOKINIMOSI

SU PROGRESUOJANČIAIS
PAKĖLIMAIS

ORLAIVIŲ
DIRBTUVĖS EKSPEDITORĖS

IŠSIUNTINETOJOS ’ 
IR VEŽĖJOS

NUOLATINIS DARBAS
VIRŠLAIKIAI

PUIKIAUSIOS ALGOS
GENERAL BRONZE

CORPORATION

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

VIETOS.

(206)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKES

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

56 WEST 23RD ST., N. Y.
ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

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

VAKACIJOS ŠVENTES SU ALGA.

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

(205)

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)

(205)

MERGINOS ABELNAM DARBUI 
Lengvas 'fabriko darbas. $22, pridedant 

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

WALKER 5-9170.
(?Q8)

MERGINOS — MOTERYS 
KARINIS DARBAS

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

Užkandžiams patogumai.
HENRY HEIDE, INC.

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

iki fipring)
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

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

5 DIENOS
$22424 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 ccrtifikatas.

CONTINENTAL
CAN COMPANY, INC.

I6TH IR COLES STS.,
JERSEY CITY 2, N. J.

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

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)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

56 WEST 23RD ST., N. Y.
(«)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA AIŽIA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

ABELNAS FABRIKO DARBAS TIEMS, KU
RIE NORI PASTOVAUS DARBO. DIDELIS 
MAISTO PRODUKCIJOS FABRIKAS. UŽ 
VIRŠLAIKIUS MOKAMA LAIKAS IR PUSĖ.

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

(205)

VALYTOJOS
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI

SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Vallnd. 12:30 P.M. iki 9 P.M. 
šeštadieniais: 8 A.M.—12 Pietų

SEKMADIENIAIS 'NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(211)

&&&«»

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

(206)

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. 
Kuričs jaunesnės kaip 21 turi 

atsinešti įrodymus savo amžiaus.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(211)

ra
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Jaunuolis Kubilius Vis 
Dar Turi Ilsėtis

žmonės tankiai pasigenda 
savo buvusių veikėjų. Ne sykį 
girdėta toliau nuo centrų esan
čius asmenis klausiant, kur da
bar randasi, ką veikia Walter 
Kubilius. Walteris seniau yra 
dirbęs Laisvės spaustuvėj ir re
dagavęs Laisvės anglišką jau
nimo skyrių, taipgi abelnai 
daug darbavęsis lietuvių jau
nime. O dabar jo nematyti.

Gal bus geriausia visiems 
priminti, jog jo nematome ne 
dėl išdykimo. Walteris pasta
raisiais metais dirbo ameriki
nės spaudos įstaigoje, vaka
rais mokinosi. Prie to, vis dar 
atlikinėjo kai kurias organiza
cines pareigas. Be kitų, jis re
dagavo LDS organo Tiesos an
glišką jaunimo skyrių po Ma
to šolomsko išėjimo kariškon 
tarnybon. Visko to buvo per
daug Walterio jėgoms, gydy
tojas įsakė atsigulti visuotinam 
pasilsiui. Po keletos savaičių 
tokio pasilsio gydytojas sako, 
kad jo padėtis žymiai pasu
kus gerojon pusėn, tačiau iš lo
vos keltis dar neleidžia. Dėl to 
Walteris pas mus dar ne greit 
ateis, nors yra visų pasiilgęs. 
Tad būtų gerai, kad jo drau
gai, kuriems galima asmeniš
kai, ar nors laiškučiu ar atvi
rute pas jį nueitų.

Walter Kubilius randasi 
Kingston Ave. Hospital, Ward 
4, Kingston Ave. ir Fenimore 
St., Brooklyne. Įėjimas iš 660 
Albany Ave. Lankymo valan
dos nuo 1 :30 iki 3 po piet an
tradieniais, ketvirtadieniais ir 
sekmadieniais. D-ė.

Cibuls UgT|ZO

Draugas Petras Cibulskis 
parvežtas namo iš ligoninės. 
Ten jisai išbuvo 17 savaičių. 
Dar ir dabar nėra visiškai su- 
gijęs po baisaus apdeginimo 
darbe. Parvežtas namo dėl to, 
kad ligoninėse stoka vietų 
esantiems dar blogesnėje pa
dėtyje ligoniams. Jis ir namie 
dar bus po gydytojo priežiūra.

Apie Cibulskio sugrįžimą 
mums pranešė Jonas Kalvaitis, 
LDS 14 kuopos pirmininkas, 
Maspethe.

Cibulskiai gyvena 286 So. 
2nd St., Apt. 33, Brooklyne.

Majoras LaGuardia atsišau
kė į visus šventėmis ir po 
švenčių surankioti kožną gali
mą sutaupyti sklypelį popie
ros karui.

PRAŠOME ATSIŠAUKTI!
Sekmadienj, rugp. 27 d. mirė An

tanas Langelis (buvo žinomas ir 
kaipo Laugelis). Jo kūnas pašarvo
tas graboriaus Charles J. Roman 
(Ramanauskas) koplyčioj, 1113 Mt. 
Vemon St., Philadelphia, Pa.

Velionis paliko seselę Brooklyn, 
N. Y. Nežinia ar ji vedusi ar ne, 
tad žinoma kaipo Langelytė, 
bet yra svarbu, kad tuojau susisiek
tų su grab. Ramanausku. Telefo- 
nuokite Poplar 4110 — praneškite 
tel. operatorei “Reverse Charges." 
Jeigu kas žino kur Langelytė randa
si, tuoj jai praneškite. (204-205)

PARDAVIMAI
Parsiduoda kriaučiškos žirklės. 

Mažai naudotos. 8 ir 7 saizo. Galite 
matyt nuo 6 iki 8 vai. vakaro po 
numeriu: 61-34 Grand Ave., Mas- 
peth, N. Y. 2-ros lubos.

REIKALAVIMAI
REIKIA PARTNERIO

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

(203-205)

as- 
al-

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)

Valstijos Ligoninių Darbinin
kai Reikalauja Didesnių Algų

Unijistai New Yorko valsti
jos proto ligoniams įstaigų 
darbininkai sako, kad guber
natoriaus Dewey globoje esan
čiose tose įstaigose padėtis yra 
stačiai nežmoniška. Nežmoniš
ka dėl per mažų paskyrų tų 
Įstaigų reikalams, dėl nepa
kankamos priežiūros, dėl per 
menkų algų tų įstaigų darbi
ninkams.

Dėl nedamokėjimo, sako jie, 
sunku išlaikyti gerus darbi
ninkus. Nuo to kenčia visi: li
kusieji darbininkai ir turimie
ji gydyti į tas įstaigas patekę 
vargšai.

Proto ligoninių darbininkai 
priklauso Association of State

Civil Service Employees. To
ji organizacija pareikalavo al
gų pakėlimo, o CIO Valstijos, 
Apskričių ir Miestų Darbinin
kų Unija pasižadėjo jų tuos 
reikalavimus paremti.

Mrs. Dorothy Allen, CIO 
unijos organizatorė Mental 
Hygiene Divizijai, sako, kad 
dėl permažų algų trūksta dar
bininkų visur. Skalbyklose dėl 
to nespėja palaikyti švaros. 
Kepyklos ir virtuvės negali pa
gaminti laiku, tinkamai ir pa
kankamai maisto. Dėl to dau
gelyje ligoninių, sako ji, mais
tas išeina nepakenčiamai blo
gas.

Tarp Lietuvių MIRE

Pakalniškis Atostogose 
Brooklyne

Laisvietis .Nikodemas Pakal
niškis šią savaitę parvyko iš 
laivyno atostogų pas žmoną 
Frances. Kad abiem sykiu pa
buvoti ir atlankyti savo gimi
nes ir draugus, Frances taipgi 
pasiėmė savo atostogų iš Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo Centro raštinės.

New Yorko apylinkėj pasta
ruoju laiku kelios popierinės 
turinčios užsidaryti po dieną 
ar porą savaitėje. Ir tame, 
kaip sako tų šapų vedėjai, kal
tos esančios New Yorko mies
to šeimininkės. Kokiu būdu?

1. Karščių sezone apsileidu- 
sios surinkti ir išnešti atlieka
mą popiera.

2. Daug atliekamos popieros 
suveliančios su šiukšlėmis. O 
suteršta popiera yra pražuvu
si popiera.

Reikalingiausia Kraujo 
Rūšis

Be Reikalo Išgązdino

Sekmadienį, rugsėjo 3 d. 
susiveda Agota Obelienė su 
Vincu Smolensku, abu brook- 
lyniečiai. Vedybinis pokilis 
įvyks Liet. Am. Piliečių Kliu
be, 280 Union Avė., 5 vai. va
karo. V. Smolenskas ir A. Obe
lienė gailisi, kad negalėjo vi
sų draugų-pažįstamų asmeniš
kai pakviesti, tad prašo užeiti 
į vestuves, sekmadienio vaka
re.

Ona Yakštienė, plačiai žino
moji East New Yorko organi
zacijų talkininkė, džiaugiasi 
gražiai ir smagiai praleidusi 
savo atostogų White Sulphur 
Springs srityje. Ten jai pasi
taikė apsilenkti su buvusiais 
mieste karščiais.

Katrina ir Juozas Malinaus
kai, bronxieciai, minėjo savo 
vedybinio gyvenimo 30 metų 
sukaktį. Ta proga jų draugai- 
giminės ir kaimynai suruošė 
šaunią puotą, taipgi apdova
nojo. Puota įvyko Bronx Lie
tuvių Demokratų Kliube.

Be vietinių daugelio svečių, 
iš Detroito buvo atvykus marti 
Augustina su dukrele-anūke 
Lydia.

Linkim Malinauskams 
laimingų metų poroje ir 
eilėse.

Malinauskai yra seni
raščio Laisvės skaitytojai.

daug 
mūsų.

dien-

Jaunuolė Violet Mitchell, 
williamsburgiete, mokslo metų 
pertraukoj buvo nuvykusi į 
Central Valley, N. Y. Pabuvo
jo kempėj.

Karys Peter Pross šiuo tar
pu tarnybinę stotį turi Staten 
Islande. Jisai pirm to išbuvo 
apie 19 mėnesių užjūriuose ir 
buvo sužeistas.

Rugpjūčio 26-tą susituokė 
Emilija Tvaskaitė su Stanley 
Adomaičiu, abu williamsbur- 
giečiai. ž. R.

Mūšy Žentas Radio 
Programoje

Turintiem laiko ketvirtadie
nio vakarą pasiklausyti radio 
programų patartina lygiai 10 
vai. atsisukti stotį WEAF, 660 
ant jūsų radio. Ypatingai my
lintiems komediją bus įdomu, 
kadangi išgirsite žymų komi
ką Harry Savoy. Harry’s fak- 
tinai galima vadinti mūsų, lie
tuvių žentu. Jis — vedęs iš 
LaSalle lietuvaitę Helene Yan- 
causky ir priklauso tos kolo
nijos lietuvių draugijoje. Jo 
gražioji žmona jam taipgi pa
gelbsti radio programose.

Be Harry Savoy, toj progra- 
dalyvaus žymi aktorė Be- 
Venuta, Jimmy Walling- 
Paula Kelly ir Modernai- 
Peter Van Steeden orkes-

R.

moj 
nay 
.ton, 
res, 
tra.

5 m.George Vezevičius, 
amžiaus, gyvenęs 31-32 Green- 
point Avė., Blissville, L. L, mi
rė rugpj. 28 d., Šv. Katrinos 
ligoninėje. Laidotuvės įvyks 
rugsėjo 1 d., 10 vai. ryto; Kal
varijos kapinėse. Kūnas pašar
votas namuose, po virš minė
tu antrašu. Paliko nuliūdime 
tėvą Joną ir motina Stella — 
taipgi ir sesutę.

Barbara Gerdowsky, 7 m. 
amžiaus, 234 Kingsland Ave., 
Brooklyne, mirė rugpj. 28 d., 
Bellevue ligoninėje. Laidotuvės 
įvyks rugpj 31 d., Most Holy 
Trinity kapinėse.
šarvotas namuose, po virš mi
nėtu antrašu. Velionė paliko 
nuliūdime tėvą Frank ir moti
ną Helen.

Abiejų laidotuvių pareigo
mis rūpinasi graborius J. Garš
va.

Kūnas pa-

Prie Gelžkelio Rado 
Vyriškio Kūną

Sužalotas kūnas 33 metų 
vyriškio rastas pirmadienio 
rytą ant New York Central 
bėgių prie Harlem upės gelž
kelio tilto. Iš kišeniuose ras
tų dokumentų, manoma, kad 
užmuštasis yra Thomas Camp
bell iš Westport, Conn, 
jis ten pateko, kol kas 
buvo neišaiškinta.

Kaip 
tebe-

' Majoras LaGuardia perspė
jo krautuvininkus, kad jie ne
turi teisės imti po du centus 
už popierines dėžutes kiauši
niams, jeigu kostumeriai ne
reikalauja tų dėžučių.

$

w

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLeninore 5-6191.
B

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Kada mes pradėjome gru- j Exchange 
pėmis mobilizuotis eiti duoti u
kraujo Raudonajam Kryžiui ii’ 
davėjai gavo nuostatus duoto 
kraujo rūšies, kilo diskusijų. 
Retas kuris pirmiau paisė, ku
rios rūšies kraują turime, bile 
turime. Bet gavusieji su pir
mesne alfabeto raide tikrai 
jautėmės geriau. A visuomet 
eina pirmiau B. Bet kada pa
stebėjom, jog tūli gavo požy
mį O, tikrai pamanėm, kad 
bene bus nuo jų per klaidą 
kraujas be reikalo paimtas. 
Nulis visuomet reiškia nieko, 
o kada jau jis pridėtas krau
jui, tai tas kraujas turi būti 
“no-good.” Bet, pagaliau, kas 
čia žino tuos jų visokius nau
jus išmonius. Pajuokavom, nu
tilom ir užmiršom.

Šiomis dienomis Raudonojo 
Kryžiaus kraujo priėmimo cen
tras New Yorke specialiai at
sišaukė gauti kuo daugiausia 
O rūšies kraujo. Ir išaiškino. 
Sako, tokia rūšis tinka visiems 
kariškiams. Reiškia, yra beša
liška. Gi visos kitos rūšis turi 
būti pririnktos tik pagal rūšį 
kraujo paties sužeistojo.

Nulio rūšies kraujas pasiro
dė parankiausiu pirmajai 
pagelbai. Bet labai reikia ir vi
sų rūšių kraujo. Brooklyniečiai 
prašomi tai patrijotinei parei
gai užsiregistruoti Red Cross 
Blood Donor Centre, 57 Wil
loughby St., Brooklyne.

Pirmadienio vakarą 
nors atrado nerakintas 

1 Banko duris, 
banko, Washington ir“ Rector 
Sts., New Yorke, subėgo bū
riai policijos. Tikėtasi, kad 
banke gali būti ginkluotų plė
šikų. Bet plėšikų banke nebu
vo, o gal nebūt buvę ir per vi
są naktį. Pasirodo, kas nors 
paskutiniu išeidamas užmiršo 
tą mažą dalykėlį — užrakinti 
duris.

N.

Veikalas “Angel Street’’ 
pereitą pirmadienį vaidintas 
1,500-jį kartą.

t
DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
2?1 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

VALANDOS:

J. GARŠVA
GRABOROUS-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

i

t

i
i

kas
Corn
Prie

Karys Sugrįžo iš 
“Numirusią”

New Yorką šiomis dieno- 
parvyko atostogų newyor-mis

kietis saržentas Werner Katz, 
kuris tūlas laikas atgal buvo 
apverktas ir apmaldautas, 
kaipo miręs. Jo broliui buvo 
pranešta, kad jis užmuštas ka
ro veiksmuose Burmoj. Pas
kiau, broliui dar tebeatbūnant 
gedulio laikotarpį, gauta kita 
žinia, kad jis tik sužeistas.

Komedija “Life With Fa
ther’’ vaidinama jau penkti 
metai ant New Yorko Broad
way.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALUS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Ventuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
•teičius *u naujausiai* įtaisymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

Savininkas
Kainos
Avenue

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, 

Prieinamos
306 Union

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

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINS)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame .darę regėji
mo pataisomus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų par 
ei j autams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS 

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

Brooklyno Darbiečiai 
Darbuosis Išrinkti

Rooseveltą
Amerikos Darbo (Labor) 

Partijos 14-to Assembly Dis- 
trikto susirinkimas įvyko tre
čiadienio vakare, rugpjūčio 
23-čią, dirstrikto centre, 219 
Havemeyer St. Susirinkimas 
buvo labai gyvas. Komisijos 
raportuose parodyta, kad žmo
nės nori dirbti laimėjimui ka
ro ir išrinkti Rooseveltą prezi
dentu ketvirtam terminui.

Nutarta aplankyti balsuoto
jus stubose ii’ pakalbinti kož
ną nepamiršti užsiregistruoti 
spalių mėnesį, kad galėtų bal
suoti prezidento rinkimuose 
lapkričio 7-tą.

Nutarta padidinti vajaus ko
misiją, į ją išrenkant daugiau 
moterų. Iki šiol komisijoj buvo 
daugiausia vyrai. Moterys ko
misijos narės raportavo, kad 
pereituose rinkimuose labai1 
mažai žmonių tebalsavo. Dar
bininkų organizacijų narių1 
balsavo tik 50 nuošimtis.

Nutarta turėti didelį masi
nį mitingą apie vidurį rugsėjo 
mėnesio, Grand Paradise sa
lėj. Kaimietis.

Dingęs Be Žinios, - 
Rastas Belaisvėj

Mortimer Warnow, 19 metų, 
orkestros vado Mark Warnow 
sūnus, patekęs vokiečių belais
vėm Prieš trejetą savaičių bu
vo pranešta, kad jis dingęs be 
žinios. Warnow tarnavo prie 
kanuolės ant 8-17.

Karščiams prasišalinus ir 
mirtingumas sumažėjo. Perei
tą savaitę mieste mirė 1,246 
asmenys. Tai buvo 356 ma
žiau, negu užpereitą savaitę. 
Pereitoji savaitė buvo pirmoji 
vėsi savaitė po ilgų karščių.

Gristedes Bros., grosernln- 
kai, nubausti ant $1,026 dėl 
prasižengimo lubinėm kainom. 
h-----------------------------------------n

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE
Ant Kampo 42nd St.

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

E------ --- ------------------------------- B

“SS* RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

••••••••••«•••••••••••••••••••••••••
PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE J

> LIETUVIŠKAS KABARETAS .
STANLEY MISIŪNAS •

SAVININKAS •
•

GERIAUSI GĖRIMAI IR •
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI • 

DAUG STALŲ KOMPANIJOM •

Iš kitur atvykusius svečius visuomet • 
širdingai pavaišiname. e 

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas *
Žvirblys ekstra gerai patarnauja. **

Todėl prašome visus dažnai ateiti j mūsų •

PARAMOUNT CABARET :
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. J
Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864 •

Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo A 
Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.




