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KRISLAI
Ir Trumpai ir Drūtai. 
Besarmačiai.
Džiaugsmas ant Džiaugsmo.
Ponia Rooseveltienė.
LDS Vajus.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių
JpfenraŠtis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Aną dieną šioje vietoje 
smarkiai pabariau sobostonie- 
čius. Gal vienas kitas draugų 
ir įsižeidė. Montellos piknike 
su jais turėjome pasitarimą ir 
nesusipratimus išlyginome.

O štai dabar nuo jų laiškas:
Lietuvai Pagelbės Teikimo 
Komitetui.

Gerbiamieji:
Malonėkite priimti $822.50 

čekį nuo Bostono Apylinkės 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
miteto. Nors mūsų kvota buvo 
$500, tačiau jūs gaunate ją su 
dideliu kaupu, ir prašome mus 
paliuosuoti iŠ neveiklumo są
rašo.

Mes esame visi linksmi, kad 
bėgyje vieno mėnesio galėjo
me suteikti šią nedidelę pagel- 
bą Lietuvai.

Su aukšta pagarba:
B. F. Kubilius,
A. J. Kupstis,
J. Musteika. A

Brooklyno kriaučių susirin
kime, o paskui ir kliubo susi
rinkime tūli besarmačiai šau
kė: Jie renka ir siunčia pašal
pą rusams. Lietuviai jos ne
gauna !

Su tokiais žmonėmis ginčy
tis neapsimoka. Jie gyvena ne 
savo protu. Jie yra užsuktos 
šeina-katarinkos. Jie yra au
ka Vienybės, Amerikos, Kelei
vio ir visos tos geltonosios 
spaudos. Jiems reikia dovano
ti.

Kai jie iš to svaigulio atsi
peikės, sarmatysis patys savęs, 
bijos su švariais žmonėmis su
sitikti.

Tuo tarpu ant rankų turime 
daugybę laiškų, gautų iš Tary
bų Sąjungos nuo lietuvių/ dė- 
kojančių už dovanas. Turime 
paveikslų, kaip tenykščiai lie
tuviai veikėjai gautas mūsų 
trečio siuntinio dovanas per
žiūrinėja.

Džiaugsmas ant džiaugsmo 
plaukia pasaulin iš įvairių ka
ro frontų. Mirtinasis priešas 
visur mušamas, iš visur grū
damas, Raudonoji Armija jau 
prie Bulgarijos. Amerikos ar
mija jau prie Belgijos!

Šiuos krislus rašau šeštadie
nio ryte. Kai jie pasieks skai
tytojus, jau daug kas bus vėl 
pasikeitę.

Hitlerizmui galas jau atei
na. Dabar taip galima tikrai 
sakyti.

“Mes skaitome ponią Roose- 
veltienę šiame atsitikime pavo
jingiausia moteriške visose 
Jungtinėse Valstijose,” sako 
New York “Daily News” (rug
pjūčio 28 d.). Ir todėl, kad ji 
būk padedanti komunistams!

Tai irgi didelė naujiena.

“Daily News” yra fašistinės 
dvasios šlamštas. Tik toks 
šlamštas ir gali Rooseveltienę 
vadinti “pavojingiausia mote
riške.” Ta moteriške įdek daug 
darbuojasi dėl progrefyL ir at
eities, jog jai lygią/butą sun
ku rasti visame pasaulyje.

Skaitau Tiesoje, kad Lietu
vių Darbininkų Susivienijimas 
pradeda naujų narių gavimo 
vajų. Tai bus 15-kos metų su
kakties atžymėjimo vajus.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas užsitarnauja paramos 
visų lietuvių . Savo penkiolikos 
metų gyvavimu Susivienijimas 
įrodė savo pastovumą.

Yra tūkstančiai Laisvės skai
tytojų, kurie nepriklauso prie 
LDS. Rimtai pagalvokite. Ku
riems sąlygos leidžia, įstokite.

Vajaus metu įstojimas pa
lengvintas.

Berlynas pranešė, kad 
Sovietai pradėjo naują 
smarkų ofensyvą linkui 
Varšavos.
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ANGLAI UŽĖMĖ ANTWERPA
JANKIAI TRIJOSE VIETOSE VOKIETIJOJE PUOLA NACIUS

Raud. Armija Prasiveržė per 
Transylvanijos Kalnus; Pliekia 

Nacius Linkui Varšavos

Amerikiečiai Atakuoja Na
cius Saarbrueckene, Aachene 

Ir Vokiškoj Rheino Pusėj
Franci j a, rugs. 5. —Tre

čioji Jungtinių Valstijų ar
mija pasiekė Strasbourgo 
didmiestį, stovintį vakarinė
je, francūziškoje Rheino u- 
pės pakrantėje, kaip kad 
neoficialiai pranešama iš 
fronto. Tas pranešimas tei
gia, jog amerikiečiai Stras
bourgo apylinkėje jau Vo
kietijos žemėje kertasi su 
hitlerininkais. Kita fronto 
žinia sako, jog Amerikos 
kariuomenė puola nacius 
ties . Saarbrueckenu, kuris 
stovi Vokietijos pusėje prie 
rubežiaus su Francija.

Viena Amerikos Ar
mija Suėmė Daugiau 
Kaip 120,000 Naciu

Francija.— Pirmoji Ame
rikos armija šiauriniame 
Franci jos - Belgijos fronte 
sekmadienį suėmė dar 9,000 
vokiečių. Viso gi ši1 ameri
kiečių armija paėmė nelais
vėn jau 120,324 nacių karei
vius ir oficierius.

Pietiniame F r a n c i jos 
fronte jankiai Lyon srity
je per dieną suėmė 2,400 
priešų. Viso tie amerikie
čiai, komanduojami genero
lo Patcho, iki šiol paėmė ne
laisvėn virš 65,000 hitleri
ninkų pietinėje Francijoje.

Bullitt Nubankrutavęs 
Šnipas, Sako Pravdą
Maskva. — Pravda rašo, 

kad buvęs Amerikos amba
sadorius Francijai, Wm. 
Bullitt yra tik nubankruta
vęs fašistų agentas. Prav
da suskaitė 30 melų, ku
riuos Bullitt paskutinėmis 
dienomis paskleidė per ame
rikinį Life žurnalą prieš 
Sovietų Sąjungą.

(Žymėtina, kad Bullittas 
du kartu stengėsi įstot į 
Jungtinių Valstijų armiją, 
bet karo sekretorius Stim- 
sonas atmetė jį. Dabar Bu
llittas įsiprašė į francūzų 
armiją kaip majoras.)

Pravda pastebėjo, kad 
Bullittas, matomai, nori A- 
merikos - Anglijos karo 
prieš Sovietų Sąjungą. Ro
moje būdamas, jis bičiulia
vo su to pageidaujančiais 
Italijos fašistais.

Luksemburgo premjeras 
pranešė, kad amerikiečiai 
per jo šalį sparčiai šluoja 
nacius į rytus, atgal Vokie
tijon.

Kiti jankiai įsiveržė į ma
žiukę Luksemburgo kuni
gaikštiją, esančią tarp Bel
gijos, Franci jos ir Vokieti
jos. Alžyro radijas prane
šė, kad amerikiečiai plačiu 
frontu prasiveržė per vidu
riniai - pietinę Belgiją ir 
pasiekė Aacheną, istorinį 
Vokietijos miestą ir geležin
kelių centrą, stovintį už 
pusketvirtos mylios nuo 
Belgijos sienos ir arti Ho- 
landijos rubežiaus. Taigi 
jau trijose vietose 100 my
lių fronte jankiai atakuoją 
nacius pačioj jų žemėj. V

RAUDONARMIEČIAI 
SUĖMĖ DAR 9,500 

HITLERININKŲ
Washington. — Valdinė 

Amerikos Susisiekimų Ko
misija paskelbė Maskvos 
radijo pranešimą, kad Rau
donoji Armija suėmė dar 
tūkstančius nacių:

Per mūšius rugs. 1 ir 2 d. 
ties Calarasi miestu, Duno
jaus pakrantėse, Trečioji 
Ukrainos armija suėmė apie 
6,000 vokiečių kareivių ir 
oficierių. Tarp suimtų yra 
18 nacių pulkininkų ir virš 
100 kitų oficierių.

Antroji Ukrainos armija 
rugs. 2 ir 3 d. į pietus nuo 
Bacau paėmė nelaisvėn 3,- 
500 vokiečių ir užmušė apie 
3,000 nacių iš tų, kurie bu
vo ten apsiausti ir mėgino 
prasiveržt' iš apsupimo. 
Tarp suimtųjų yra genero
las Grielson, komandierius 
370-tos vokiečių pėstininkų

ANGLAI ARTINASI 
PRIE ROTTER©AMO

Francija, rugs. 5. —Ant
roji Anglijos armija, įsiver
žus per Belgiją į Holandiją, 
užėmė punktus jau arti Ro
tterdam©, didžio Holandijos 
uostamiesčio.

ATKASTI KAPAI, KUR NACIAI PALAIDOJO DESETKUS 
TŪKSTANČIŲ NUŽUDYTŲ LIETUVIŲ, RUSŲ IR KT.

Washington. — Valdinė 
Amerikos Karo Žinių Įstai
ga paduoda sekamą žinią 
apie tai, kaip vokiečiai iš
žudė desėtkus tūkstančių 
lietuvių, rusų, lenkų ir kitų 
tautų žmonių ir palaidojo 
juos Paneriuose, Vilniaus 
apylinkėje. Paskui naciai, 
matydami, kad bus išvyti, 
stengėsi sunaikint pėdsakus 
tos masinės civilių žmonių 
skerdyklos; atkasinėjo lavo
nus ir degino juos.

London, rugs. 5. — So
vietų artilerija, bombane- 
šiai ir pėstininkai sulaužė 
galingą vokiečių apsigyni
mo liniją 35 mylių ilgio, į 
šiaurių rytus nuo Varša
vos; perkirto geležinkelį 
tarp nacių tvirtovių Vyško- 
vo ir Ostrolenkos; prasi
veržė 4 mylias į vakarus 
nuo to geležinkelio ir pasie
kė Narevo upę, paskutinę 
vokiečių apsigynimo liniją į 
šiaurius nuo Varšavos. — 
Vyškovas stovi už 28 mylių 
į šiaurių rytus nuo Varša
vos.

Toje srityje Raudonoji 
Armija per dieną atėmė iš 
vokiečių daugiau kaip 100 
gyvenamųjų vietų ir užmu
šė 3,400 priešų.

Rumunijoj Sovietų ka-. 
riuomenė per dieną numar- 
šavo 47 mylias į šiaurius 
per Transylvanijos kalnus, 
pietinę dalį Karpatų kalny
no, ir drauge su rumunais 
kariais užėmė Brasovą, 62,- 
000 gyventojų miestą, dide
lį geležinkelių ir plentų

Sutraukyti Ryšiai Tarp 
Rumuną ir Vengrą

Berlynas pranešė, jog ta
po sutraukyti diplomatijos 
ryšiai tarp Vengrijos ir Ru
munijos.

Tai žingsnis į pilną karą 
tarp tųdviejų kraštų. Ven
grija dar tebekariauja iš
vien su naciais prieš Jungti
nes Tautas.

Bėgdami Naciai Vakaruose, 
Jau Neklausą Komandos 
Francija.—Rytinėj Fran

ci j oje ir Belgijoje bėgdama 
atgal, vokiečių kariuomenė 
jau neklauso savo koman- 
dierių. Generolas Miles 
Dempsey, vadas Antrosios 
anglų armijos, sako, jog su
imti dokumentai rodo, kad 
naciai sumišime nešdinasi 
atgal, nepaisydami savo ko
mandos įshkymų.

Amerikinės Karo Žinių Į- 
staigos pranešimas sako:

Paneriuose atkasta milži
niškos kapų duobes, kur 
hitlerininkai per trejus me
tus sayo viešpatavimo pa
laidojo desetkus tūkstančių 
vyrų, moterų ir vaikų— ru
sų, lietuvių, lenkų, estų ir 
latvių. Tuos kapus dabar 
stebės darbininkų atstovai 
iš įvairių Vilniaus darbavie
čių ir kariuomenes delega
tai, kuriuos Tarybines Lie- 

mazgą, kuris yra jau lygu
moje, vedančioje į Vengriją. 
Oficialis Maskvos praneši
mas dar pirmą kartą pažy
mi, kad Rumunijos armija 
jau bendradarbiauja su so
vietine kariuomene prieš 
vokiečius.

Brasovas stovi už 45 my
lių į pietų vakarus nuo 
Bretcu miesto, kurį Rau
donoji Armija pirmiau atė
mė iš nacių ir vengrų. Bret
cu yra Transylvanijoj, ven
grų užgrobtoj Rumunijos 
provincijoj. Šiame fronte 
raudonarmiečiai per dieną 
užėmė 22 geležinkelių stotis 
ir virš 130 kitų gyvenamųjų 
vietų.

Amerikietis Associated 
Press korespondentas, skri- 
.sdąmas lėktuvu, pastebėjo, 
kad Sovietų kariuomenė 
veikia jau į vakarus rtuo 
Krajovos geležinkelių cent
ro, vakarinėje Rumunijoje, 
ir tiktai už 60 mylių nuo 
vadinamų Dunojaus Geleži
nių Vartų tarp Jugoslavijos 
ir Rumunijos.

Sovietų Kariai Perėjo 
Narevą, Link Varšavos

Berlyno radijas paskelbė, 
jog Sovietų kariuomenė, 
grumdamasi linkui Varša
vos, prasiveržė per Narevo 
upę, palei kurią ėjo pasku
tinė tvirtoviška vokiečių li
nija, ginanti Varšavą. Na
ciai kalba apie galingas 
gaudonarmiečių atakas.

Maskva oficialiai pranešė, 
jog dabar niekur, jokiame 
fronte neina tokie žiaurūs 
mūšiai, kaip Narevo upės 
ruože linkui Varšavos.

Maskva. — Sovietų lakū
nai nuskandino Baltijos Jū
roj dar vieną vokiečių tran
sporto laivą, 6,000 tonų.

Rugs. 3 d. sovietiniame 
fronte buvo nušauta 13 vo
kiečių lėktuvų.

tuvos vyriausybe sušaukė į 
susirinkimą Paneriuose.

Sovietų radijas pranešė, 
kad vokiečiai daugiau kaip 
ištisus paskutinius metus 
atkasinėjo nužudytųjų lavo
nus ir degino juos. Bet pa
laikai žmonių kaulų ir pele
nų užsiliko smėlyje. Nepa
vyko hitlerininkams paslėpt 
jų žmogžudystės pėdsakus.

“Per trejus metus su vir
šum vokiečiai įsiveržėliai 
mūsų žeme j e vykdė savo po-

Anglų Armija Permaršavo 
Per Belgiją ir Užėmė 

Bredą, Holandijoje
Francija, rugs. 5.— An

troji anglų armija užėmė 
Antwerpą, didįjį Belgijos 
uostą, virš 300,000 gyvento
jų miestą. Motorizuota ang
lų kariuomenė paskui pra
siveržė skersai visos šiauri
nės Belgijos ir atėmė iš na
cių Bredą, Holandijos mies
tą, 7 mylios į šiaurius nuo 
Belgijos rubežiaus.

Ši- anglų - kanadiečių ar
mija, šiauriniuose Franci jos 
ir Belgijos pajūriuose, per 
puspenktos dienos nubloškė 
hitlerininkus 225 mylias at
gal, daugmeniškai naudo-

ROOSEVELTAS IR C 
HULL SVEIKINA 

BELGUS

sakė:

kietą 
niek-

sek-

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas sveikino Belgi
jos žmones, kad tapo atva
duotas Brusselis, jų krašto 
sostamiestis, “po ketverių 
metų baisios nacių tironi
jos.” Prezidentas 
“Amerikiečiai pilni 
pagarbos belgams už 
jų nusiteikimą prieš 
šiškus įsiveržėlius.”

Amerikos valstybės 
retorius Cordell Hull parei
škė:

“Du sykiu vienos kartos 
amžiuje Belgijos sostamies
tis turėjo kentėti karinį vo
kiečių režimą. Bet, nežiū
rint, kaip Belgijos žmonės 
buvo spaudžiami, jie nie
kuomet nesusvyravo savo 
pasišventime dėsniams lais
vės ir demokratijos.”

AMERIKOS LĖKTUVAI PLEŠ
KINA VOKIETIJĄ

• London, rugs. 5. — Paki
lę iš Anglijos, 750 ameriki
nių bombanešių ir kovos 
lėktuvų viesuliškai pleškino 
karinius Vokietijos įrengi
mus Rheino upės srityje, 
Karlsruhe,' Ludwigshavene, 
Štuttgarte ir kitur.

litiką, siekiančią išnaikinti 
vietinius gyventojus,” sakė 
vienas iš lietuvių atstovų, 
Gedvilas, Tarybinės Lietu
vos premjeras: “Hitleri
niams banditams bus pilnai 
atsiteista už jų piktadarys
tes. Jau netoli valanda, kad 
jiems bus atkeršyta, ir prie
šai taps visiškai sunaikin
ti.” , •

Tarp kalbėtojų buvo ir 
profesorius Beliukas, Vil
niaus Universit. rektorius. 

dama tankus ir šarvuotus 
trokus. Tuo būdu anglai at
kirto apie 100,000 nacių ka
rių pajūriniame ruože.

Į vakarus nuo atvaduoto 
Belgijos sostamiečio Brus- 
selio anglai, tarp kitko, pa
ėmė Armentieres, Bethune 
ir Lillers. Kanadiečiai užė
mė Abbeville uostamiestį ir 
kelis kitus miestus toj sri
ty j. Tuo būdu jie visiškai 
atkirto tūkstančius vokie
čių, likusių Le Havre uoste 
ir pajūrio srityje iki Abbe
ville ir toliau į šiaurių ry
tus.

Amerikos Lakūnai
Nuskandino dar 30

Japonijos Laivų
Perlų Uostas. — Jungti

nių Valstijų bombanešiai 
per tris dienas nuskandino 
13 Japonijos laivų ties Bo
nin ir Volcano salomis, apie 
650 mylių į pietus nuo Ja
ponijos sostamiesčio Tokio.

Tuo tarpu kiti Amerikos 
bombanešiai nugramzdino 
17 japonų laivų Filipinų 
srityje ir ties Celebes sala.

Abiejose srityse ameri
kiečiai lakūnai sunaikino 44 
japonų lėktuvus ore bei ant 
žemės. Kartu jie sužalojo 
apie 40 kitų Japonijos lėk
tuvų ir eilę jos laivų.

Žygyje ties Volcano ir 
Bonin salomis amerikiečiai 
nustojo penkių lėktuvų ir 
keturių lakūnų.

Amerikos lakūnai vėl 
smogė priešams Kurilų sa
lyne, pačios Japonijos salo
se. • '

Jungi Valstiją Kariai 
Šveicarijos Pasienyj
Roma, rugs. 5. — Ameri

kiečiai pietinėje Franci joje 
užėmė Pontarlier miestelį 
prie pat francūzų rubežiaus 
su Šveicarija, 110 mylių į 
šiaurių rytus* nuo savo at
vaduoto Lyon didmiesčio.

Amerikiečiai gręsia už- 
daryt vadinamąją Belforto 
Spragą naciams ištrūkti į 
pietiniai - vakarinę Vokieti
ją

Talkininkų lėktuvai, pa
remdami Sovietų ofensyvą 
prieš nacius Rumunijos 
fronte, bombardavo kari- 
nius fašistų punktus Ven
grijoj.

Anglai šonu apėjo Fran
ci jos didmiestį Lille.
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Kanados Francūzai ir Paryžiaus 
Išlaisvinimas 

I

Kanados lietuvių savaitraštis Liaudies 
Balsas rašo:

“Kada Paryžius buvo išlaisvintas, Ka
nados francūzų tarpe pasireiškė nepa
prastas džiaugsmas. Kvebeko mieste su
sirinko 75,000 žmonių ir šaukė “Vive la 
France!” Vive de Gaulle!” Nemažos de
monstracijos įvyko kituose Kvebeko pro
vincijos miestuose su tokiu pat entuziaz
mu. ,

“Kanados francūzai giliai jautė, kokį 
skausmą ir vargą kentė jų broliai ir se
serys Francijoj po nacių okupacija. Jie 
troško, kad kaip galint greičiau būtų iš
laisvinta jų senoji tėvynė. Jie taip pat 
gerai žinojo, kad Franci jos išlaisvinimas 
glūdi Kanados, Britanijos, Amerikos ir 
kitų Jungtinių Tautų bendrose pastan
gose.

“Bet ką darė dauguma Kvebeko fran
cūzų vadų? Jie visą laiką priešinosi Ka
nados dalyvavimui šiame kare. Jie grū
mojo revoliucija, jeigu Kanados valdžia 
įves konskripciją ir siųs paimtus karei
vius į užjūrį, kad pagreitinus pavergtų 
tautų išlaisvinimą.

“Paryžiaus išlaisvinimu džiaugiasi vi
si žmonės. Bet kreditas už jo išlaisvini- 
iną tenka tiems, kurie rėmė Jungtinių 
Tautų karo pastangas, kurie ėjo savano
riais į armiją. Tie, kurie šaukė, kad 
Kanada kovoja už Britanijos išgelbėji
mą, negali girtis. Britų imperija buvo 
dar laisva. Išvadavimo laukė Francija ir 
kitos pavergtos tautos, visai nieko ben- 
•dra neturinčios su britų imperija.

“Paryžiaus išlaisvinimas priartins lais
vę ir kitoms tautoihs ,kurios dar kenčia 
po nacių jungu, ir pagreitins Hitlerio 
karo mašinos sutriuškinimą.”

Sunku Išeiti Iš Fašistinės 
Klampynės

Balkanų kraštai, — Bulgarija, Rumu
nija ir Vengrija — įsimaknoję iki kaklo 
į fašistinę klampynę, dabar bando kaip 
nors iš jos išbristi, bet nėra jau taip 
lengva. 
< * t

Rumunijos valdovai, baisiai nualinę 
šalį, priversti buvo atmegzti neatmežga- 
mą mazgą jo perkirtimu. Bėgyj poros 
dienų jie perėjo iš Hitlerio talkininkų į 
jo priešų eiles. Netenka nei aiškinti,, kad 
dėl to Rumunija sunkiai nukentėjo ir dar 
nukentės, nes hitlerininkai, Raudonosios 
Armijos vejami, drasko šalį, kaip įmany
dami.

Bulgarija norėjo iš tos klampynės iš
eiti sausa. Visokiais manevrais jos val
džia siekėsi padaryti taip, kad ir vilkas 
būtų sotus ir ožka čiela. Deja, tokios 
“šutkos” nėra jau taip lengva padaryti.

Laisve-—Liberty, Lithuanian Daily Trečiadienis, Rugsėjo 6, 1944

Kelione į Washingtoną

Naminis Frontas

Smetonos sūneliu, kaipo le
galiu Lietuvai prezidentu, 
nukraustytų Lietuvon, mes 
tuoj aus įsteigtume savo val-

DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUČ1US

Talkinirikai sako Bulgarijai, jog tik ši
taip, o ne kitaip ji gali iš karo išeiti, —iš
eiti ne pagal savo pagamintą planą, bet 
pagal talkininkų. Ir dėl to Bagrianovo 
valdžia buvo paleista.

Šiuos žodžius rašant, Raudonoji Ar
mija dar neįėjo į Bulgarijos teritoriją, 
tačiau niekas negarantuoja, kad ji to ne
darys. Atrodo, kad viskas vyriausiai 
priklausys nuo to, kaip elgsis Sofijos val
dovai.

Tuo pačiu sykiu Sofijoje ir kituose 
Bulgarijos miestuose žmonės reikalauja 
ne tik karo paliaubų su talkininkais (su 
Tarybų Sąjunga Bulgarija nėra kare), 
bet ir paskelbimo vokiečiams karo. At
rodo, kad liaudis laimės.

Dar sunkiau bus išsimaknoti iš fašisti
nės klampynės Vengrijai. Neužilgo į jos 
teritoriją įžygiuos pergalingoji Raudo
noji Armija ir, gal būt, maršalo Tito ar
mija. Jau dabar Vengrijos valdovams 
blusos apmirė, tad galima įsivaizduoti, 
kas bus tuomet, kai ten pradės veiks
mus raudonarmiečiai. Vengrijos liaudis, 
kaip ir Bulgarijos liaudis, kariauti prieš 
Jungt. Tautas nenorėjo ir nenori, — ji 
nori kariauti prieš vokiečius/ Na, tai 
anksčiau ar vėliau toji liaudis ir tars sa
vo žodį tiems, kurie įklampino Vengri
ją į fašistinę klampynę.

Visi ženklai rodo, kad ne toli toji die
na, kurią Balkanų pussalio tautos, išsi
laisvinusios iš vokiškųjų fašistų pries
paudos, pradės žmoniškai tvarkyti sa
vo reikalus — tvarkytis pagal teisėtumo 
principus, kurie iki šiol buvo paneigti, 
pamiršti.

Jau tik tas faktas, kad' Balkanuose 
veikia Raudonoji Armija, rodo, jog po 
ilgų vargų ir kančių Balkanų tautos pa
galiau bus laisvos.

Šių Metų Darbo Diena
Praėjusi šių metų Darbo Diena dar

bininkų klasę pastatė kur kas aukščiau, 
negu kada nors pirmiau. Kodėl? Ne tik 
todėl, kad daugybė karinių fabrikų pil
nais “šiftais” dirbo, ne tik todėl, kad, už
uot ruošus pramogas, paradus, , kaip 
prieš karą, milijonai darbininkų irjfar- 
merių lindo į overals ir ėjo į darbavie
tes, bet ir todėl, kad šią Darbo Dieną 
karo frontuose mūsų kariai atliko to
kius didelius laimėjimus Francijoje ir 
Belgijoje, apie kokius mes neseniai nei 
nesapnavome/

Ką gi tas turi bendro su darbininkais, 
su farmeriais? Frontuose laimėjimai tu
ri bendro tą, kad mūsų kovūnai yra pil
niausiai aprūpinti tankais, lėktuvais, vė
liausio išradimo ginklais, amunicija, mai
stu ir viskuo, kas tik jiems reikalinga!

Tai grupė amerikiečių lakūnų Italijoj. Iš kairės j de
šinę: George T. Kellett, iš Chicagos; Herbert L. Fabry, 
iš Chicagos, ir Everett W. Strunk, iš Springfield, Ore. 
Jie dainuoja ir jiems. padeda jųjų ištikimas draugas 
“Big Foot,1’ kurio adresas nežinomas!
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Be to visko mūsų kariai negalėtų ka
riauti. Tuo viskuo juos aprūpino darbi
ninkai, farmeriai ir visi darbo žmonės.

Prezidentas Rooseveltas pasakę:
“Amerikos darbininkai gali minėti šią 

Darbo Dieną pasididžiuodami, kad ga
mybos mūšy j jų laisvas darbas trium
fuoja, palyginti su vergų darbu...”

Vice-prezidentas Wallace pasakė:
“1944 m. Darbo Diena yra reikšmin

gesnė tiek lauko, tiek miestų darbinin
kams negu buvusios Darbo Dienos. 
Karas eina taip gerai, jog milijonai ka
rinės pramonės darbininkų mato rimtą 
1945 m. nedarbo galimybę...”

Donald M. Nelsonas sakė:
“Darbininkai atliko puikų darbą po 

Perlų Uosto įvykių...”
Tokių ir panašių išsireiškimu buvo 

padaryta šių metų Darbo Dieną dauge
lio visuomenininkų, darbo unijų vadų — 
jų skaičiuje ADF prez. Greeno ir CIO 
prezid. Murray—politikų ir kitų žymių 
mūsų krašto asmenybių.

Pav., padaręs trumpą pasaulinę bėga
mųjų reikalų analyzę, Politinės Komuni
stų Sąjungos prezidentas Browderis sa
kė:

“Nežiūrint viso skurdo ir kančių, at
neštų karo, nepaisant visų dar neišspręs
tų problemų ir stovinčiųjų kliūčių, kliu
dančiųjų progresui, 1944 m. Darbo Dieną 
darbininkų ir visos liaudies eilėse nebe
lieka pagrindo ir nelieka vietos niekam 
kitam, kaip tik sveikam ir kovingam op
timizmui.”

Taip; 50-toji Darbo Diena, įvykusi pra
eitą pirmadienį buvo viena iš smagiau
siųjų ne tik patiems darbininkams, bet 
visam mūsų kraštui ir pasauliui!

(RAPORTAS)
Baisioje pasaulinėje kata

strofoje, į kurią pakliuvo 
mūsų tėvynės Lietuvos iš
laisvintojas brangusis Adol
fas, mes, tikrieji Smetonos 
dvasios sūnūs, jausdami sa
vo sąžinės krimtimą, nuta
rėme keliauti į Washingto- 
ną ir ten kam nors įteikti 
istorinį memorandumą Lie
tuvos gelbėjimo klausimu?

Mūsų misiją sudarė gar
bingi vyrai, ne kokie ten 
mužikai - nemokšos. Čia bu
vo advokatų, daktarų, filo
sofų ir kitokių tituluotų 

asabų. Kai kurie turėjo net 
smetoninius Gedemino me
dalius prisisegiį prie krūti
nės, o ne kur kitur!

Pasiekę Washingtoną, iš
sirikiavę į glitas,; patraukė
me linkui Baltojo Namo.

Vos spėjome 'prisiartinti 
prie Baltojo Namo, mus 
tuojaus pasitiko ponas su 
šluota. Kai kurie nusigando, 
nes manė, kad tas ponas 
pradės mus šluota šventin
ti. Bet Gedemino kavalie
riai, sumišimo valandoj, pa
rodė nepaprastą drąsą —iš
pūtė į priekį savo krūtines 
ir tiesiai prisiartino prie to 
pono.

Pirmiausiai atidavėm tam 
ponui prideramą garbę, pa
skui persistatėme, kad mes 
atvykome išgelbėti Lietuvą 
iš bolševikų nelaisvės ir tuo 
klausimu atvežėme memo
randumą.

Ponas keistai į mus pa
žiūrėjo, pasirėmė ant šluo
tos ir prabilo:

— Aš suprantu, kad jūs, 
ponai, norite Sovietų Są
jungai karą paskelbti? Ar 
taip?

Mūsų misijos vadas 
taisė:

— Ne, gerbiamasis,
norime, kad Jungtinės Val
stijos paskelbtų karą So
vietų Sąjungai.

Ponas dar keisčiau į mus 
pasižiūrėjo, kaip kad gydy
tojas psichiatras pažiūri į 
savo pacijentus, ir tarė:
. — Ponai, kas su jumis 
darosi. Mes bendrai su So
vietų Sąjunga kariaujame 
prieš nacius, o jūs norite, 
kad mes skelbtume karą So
vietų Sąjungai? Juk 
juokingas dalykas.

Mūsų vadas atkirto:
— Bet, gerbiamasis,

taip mes neatvaduosime 
Lietuvą. O juk mes turime 
komitetą Lietuvai vaduoti 
ir tam tikslui fondą, nors ir 
tuščią, turime įsteigę. Jei
gu tik Jungtinės Valstijos 
paskelbtų Sovietų Sąjungai 
karą, išvytų iš Lietuvos 
bolševikus ir mus visus, šū 
mūsų w gerbiamo prezidento

pa-

mes

Ponas, išklausęs mūsų va
do rimtos ir protingos kai-. 
bos, susiraukė, pamislijo ir 
dar rimčiau pradėjo:

— Klausykite, ponai! 
Jungtinių Valstijų valdžia 
to niekad nepadarys. Aš 
matau, kad jūs, ponai, ne
paprastos kilmės ir protin
gi, todėl ve ką jums galiu 
patarti. Mūsų šalis Ramia
me Vandenyne turi labai 
daug salų - salelių. Tai ge
riausia kreipkitės pas mūsų 
valdžią prašant parduoti, 
žinoma, nebrangiai, vieną 
tų salų. Jūs tą salą apgy
vendinsite, įsisteigsite savo 
valdžią, savo armiją. Tal
kon galėsite pasikviesti to
kius pat nelaimingus, kaip 
ir jūs, Lenkijos ponus pa
bėgėlius, kurie dabar ran
dasi Londone, o gal ir Ju
goslavijos karaliuką Petru
ką ir tuomet, savo jėgomis, 
paskelbsite Sovietų Sąjun
gai ir išgelbėsite Lietuvą, 
gai karą ir išgelbėsite Lie
tuvą.

Mes dar norėjome dau
giau su tuo ponu pasikalbė
ti, bet jis, paėmęs mūsų me
morandumą, pridūrė:

— Ponai, negaišuokite 
patys ir negaišinkite mano 
laiko, nes turiu daug darbo. 
Keliaukite sveiki ir darbuo- 
kitės pagal mano patiektą 
planą, o pasėkos bus geros. 
Linkiu jums viso labo.

Ponas, palinkėjęs mums 
“viso labo”, dingo iš mūsų 
akių. Mes dar valandėlę sto
vėjome ir atsigrįžę žiūrėjo
me, kaip Adomas su Jieva, 
išdrėbti iš rojaus, ton 
sėn, kur ponas dingo, 
kui vėl pilnoj tvarkoj 
leidom Washingtoną.

Sugrįžę iš Washigtono, 
kupini vilčių, griebiamės 
darbo, kad Lietuvą išgelbė
jus. Kaip matote iš mano 
raporto, viskas eis, kaip 
sviestu tepta, jeigu tik jūs, 
smetoninės dvasios sūnūs, 
ateisite mums pagelbon su 
savo doleriais. Sudėkite 
mums nemažą krūvą pini
gų, o mes Lietuvą išgelbėsi- 
me iš bolševikų, kitaip sa
kant — gausim kokią nors 
salą ir ten perkraustysime 
visus nelaiminguosius, kaip 
ir mes.

Taigi, visi darban!
švenčioniškis.

STRĖNŲ PERTEMPIMAS
Beveik kiekvienam kar

tais suima skaudėt strėnas. 
Ir tų strėndieglių yra viso
kių, visokio paėjimo, nuo į- 
vairių priežasčių.

Viena gana paprasta 
strėndieglio rūšis yra strė
nų pertempimas (low back 
sprain), per patį kryžių. 
Toks strėnų nikstelėjimas 
dažniau patalan žmogaus 
nepaguldo. Skauda strėnas 
ir maudžia, kartais ir labai 
smarkiai nudiegia, bet žmo
gus vis sau kruta, juda—ir 
gerai daro. Atgulsi, apsilei- 
si, tai nugara da labiau tau 
sustings, ir paskui susilenkt 
mažai tegalėsi.

Strėnų pertempimas yra 
visų dažniausia pertempi
mas suneriamųjų raiščių 
tarpe apatinių nugarkaulio 
kaulų ir kryžkaulio (lumbo
sacral strain). Tų raiščių 
(ligaments) yra kelios rū
šys ir jos palaiko kryžkaulį 
savo vietoj, neleidžia jam 
perdaug priekin pasiduoti.

Kartais drauge su tais 
tarpkauliniais raiščiais, es
ti persitempusių ir raume
nų, bet tai netaip jau žen- 
klįnga. Raiščiai čia visą ką 
nusveria. Kai kada jie esti 
tik taip sau gerokai timp
telti, o kai kada jie vietomis 
net įtrūksta. Kartais ir vi
sai nutrūksta.

Pertempti raiščiai įsi jau
dina, įpyksta ir patinsta. 
Juose įvyksta savo rūšies 
įdegimas. Jausminių nervų 
galūnės tuose pažeistuose 
raiščiuose įsi jaudina, įpyk
sta ir skauda O tie nervai 
išeina iš apačios nugarkau
lio smagenų.

Iš tų erzinamų, jaudina
mų nervų skausmo pojūčiai 
pasklinda nervų šakomis ir 
sukibimais ir gali tęstis il
gokai, jei ne sutraukytum 
tų jų susisiekimų. 0 sutrau
kyti tuos nervų susisieki
mus galima anestetinių 
(skausmą atimančių) vais
tų įčirškimais į pažeistas 
vietas.

Gydytojas su adata, su 
švirkštu įleidžia tokių vai
stų bent keliose vietose, kur 
pereina per tuos raiščius 
nervai. Nuo tų įčirškimų 
nervų šakos tam tarpui 
kaip ir apmiršta, ir jų nebe
skauda. Tada atleidžia rau
menų sustingimą, ir žmogus 
gali po truputį pasilenkti, 
pasiraivyti, pasimuistyti, o 
tai visuomet išeina ant ge
ro.

Čia noriu storai pabrėžti 
gimnastikos gaivinamą ro
lę. Kad ir skauda, kad ir 
laiko strėnas sukabintas ir 
sustingusias, pradėk po tru
pučiuką lankstytis ir mos- 
taguot. Gimnastika išjudina 
visur geresnę ir gyvesnę 
kraujo apytaką. Kraujas 
greičiau ir geriau išnešioja 
statomąsias, medžiagas, kur 
jų labiau reikia, ir greičiau 
padeda užlopyt ir atgaivint 
pažeistus audinius. Visi au
diniai nuo gimnastikos gau
na daugiau ir deguonies — 
to nepavaduojamojo gyvy
bės nešėjo.

Ar sveikas ar ligotas, ju
dėk, gimnastikuok laikotar
piais. Tai yra fizinės lavy- 
bos pamatas (physical cul
ture) — ir pamatas labai 
tvirtas.
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Karo Medžiagų Trūkumo 
Įrodymai

Paul V. McNutt, WMC pir
mininko, teigimu, generolas 
Brehon B. Somervell, Ar
mijos Aptarnavimo Pajėgos 
komanduojantis generolas, yra 
padavęs Karo Darbo Jėgos 
Komisijai aiškų būtinų karo 
medžiagų trūkumo įrodymą.

Generolas Sommervell, pa
sikalbėjime su Karo Darbo 
Jėgos Vadyba — Darbo Ko
mitetu, citavo iš frontų atsiųs
tas generolų, telegramas, įro
dymui, jog karo medžiagų trū
kumas sukliudęs mūšio pla
nams.

“Šiais lemiančiais laikais 
yra daugiau priežasčių nei bet 
kada Karo Darbo Jėgos Ko
misijai pasirūpinti karinių pa
jėgų trūkumais,” pasakė P. V. 
McNutt.

“Nors Komisija iki šiol sten
gėsi, kiek galėdama, viską at
likti laiku, generolas Sommer
vell nurodė, kad dar didesnių 
pastangų yra laukiama. Kai
po pavyzdį, galima duoti tokį 
atsitikimą, kad vienas genero
las buvo priverstas atšaukti 
100 oro misijų dėl tinkamo ti
po bombų neturėjimo.”

“Kitas generolas pranešė te
legrama, kad jis buvęs pri
verktas palikti 3,500 sunkveži
mių, (trokų), nes jis toliau ne
begalėjęs jų tinkamai užlaiky
ti ir jie turėję būti pakeisti ki
tais.”

ir Normandijos krantuose, kad 
turėdami pakankamai artile
rijos ir bombų, mes galime su
taupyti daugelį mūsų karių 
gyvybių. Mūsų karininkai to 
reikalaują, ko jie turi pilną 
teisę reikalauti, padidinti sun
kiosios artilerijos, bombų ir šo
vinių pristatymo kiekį.

“Tas reikalauja padidintos 
bombų ir šovinių gamybos mū
sų fabrikuose. Padėtis ^reika
lauja greitos ir drąsios akcijos 
pagreitinti produkciją ir pa
rūpinti armijai bei laivynui 
sunkiosios artilerijos bei šovi
nių, bombų, radar ginklų, 
sunkvežimių (trokų), tankų, 
statybos įrankių, padangų, (ta- 
jerių), medžiagos palapinėms 
mūsų kareivių apgyvendini
mui, kurie greitai žygiuoja vi
suose pasaulio frontuose.

“Karo reikalavimai privalo 
užimti pirmąją vietą, — apie 
juos turi būtį galvojama pir
moje eilėje prieš bet kokią 
mintį padidinimo civilinės pro
dukcijos. Mūsų priešas kybo 
ant virvės, jis apsvaigęs ir jo 
kinkos dreba. Todėl dabar ne 
laikas mums švęsti ir leisti 
priešui atsigauti. Dabar lai
kas pabaigti uždavinį. Mes ne
galime apvilti savo karinių pa
jėgų.

“Visuomenė yra atsakomin- 
ga už tinkamą karo pramonės 
veikimą, ji privalo prisiimti tą 
atsakomybę, jei mes norime 
pabaigti šį karą, neįvedę Uni
versalinių Tarnybos įstatymų 
(Universal Service Law). Na
mie pasilikusieji privalo dirbti 
nemažiau už tuos, kurie iš
vyko į užjūrį kariauti.”
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Sov. lakūnai bombardavo 
nacius Kretingoj.

Sovietam užėmus Bucha- 
restą, tuoj aus atsidarė visos 
jo krautuvės ir miesto gy
venimas bendrai pradėjo ei
ti normale vaga. .
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Privalome Gaminti Iki Pasku
tinis Šūvis Bus Iššautas 

žemiau paduodame svar
biausią Karo Mobilizacijos di
rektoriaus, James F. Byrnes, 
pareiškimo dalį apie parūpini- 
mą darbininkų būtinai reika
lingai karo gamybai:

“Daugumas Mos šalies, gy
ventojų mano, kad karo pa
baiga jaū arti. Bet tikrovėje 
niekas nežino, kada karas pa
sibaigs. Mes privalome gaminti 
ginklus, iki paskutinis šūvis 
bus iššautas.

“Mes patyrėme ties CassinoĮ

Sukilę belgai ir holandai 
puola nacius.

10 tonų Vokietijos žemla- 
pių tapo iš lėktuvų numes
ta amerikiečiams palei Vo
kietijos rubežių.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom? t

■ ■ .. ■ , . .. ,i____ ____ . ... ...

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

rėjau galimybės eiti mokintis, 
eiti visokius kursus. Draugai, 
bet tas ne ilgai buvo.

Prasidėjus karui atvažiavau 
į Tarybų Sąjungą. Dirbau kol
choze, buvau pasižymėjus. Atė
jau į kariuomenę 1942 metų 
8-to mėnesio 13-tą dieną. Bu
vau pavyzdinga, tvarkinga ko
votoja. Mane priėmė į komjau-

šimtai Amerikos lietuvių 
siuntė individuališkus punde
lius dovanų lietuviams raudon
armiečiams ir vaikučiams Ta
rybų Sąjungoje. Siuntė juos 
per Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetą, kuris jau yra išsiun
tęs penkis siuntinius ir baigia 
ruošti šeštą.

Pirmieji trys siuntiniai buvo 
gauti dar pernai. Paskiausis išinimą 1942 metų 10 mėnesio 30 
tų buvo gautas galop metų ir dieną. Ir dabar visą laiką esu 
išdalintas žiemos švenčių pro-! karių eilėse. Esu pavyzdinga, 
ga. Desėtkai amerikiečių, suda-; Esu gavusi pagyrimų ir dova- 
riusių tuos pundelius, jau gavo ■ na už gerai atliekamus uždavi- 
asmeniškus padėkos laiškus nius... Ir toliau pasižadu būti 
nuo tų dovanų gavėjų. Desėt- ■ dar daugiau drausmingesnė 
kams kitų gavėjai negalėjo as- darbe ir moksle. Ko daugiau 
meniško padėkos laiškelio at-| kovosiu, dėsiu visas savo jėgas 
siųsti, nes jie neįdėjo savo an
trašo. Vieni per darbus gal ne
sustojo pagalvoti, 
jams laiškelis bus 
brangus už dovaną.
pundelius teikė vien tik savo j 
draugijos vardu, net nei. savo 
vardo neįdėję. Siunčiant šimtus 
pundų, komitetui nebuvo gali
mybės draugijos siunčiamą vie
ną laišką įdėti į desėtkus tos 
draugijos pundelių. Tad šim
tai raudonarmiečių ir vaikučių 
gavo dovanėles visai be laiškų.

Visi tie negalėjusieji parašy
ti asmeniškų padėkos laiškelių 
siunčia laiškus Lietuvai Pagel
bos Teikimo Komitetui. Komi
tetas gauna desėtkus tokių laiš
kų. štai pora tipiškų. Vienas; 
jaunuolės kovotojos. Kitas 
mergaitės mokinės.

jog gavė- 
ne mažiau 
Kiti savo

nuo

ir, jei prisieis, ir gyvybę.
Brangūs broliai ir 

Baigdama rašyti noriu 
tą padėkoti jums už 
nepamiršote mūsų. Be 

įšau jūsų, rašykite man.
* Su pagarba jums, 

Kovotoja Juknevičiūtė Valerija. 
Mano antrašas:

G. Balaxna,
Polevaja Počta 55238X 
Juknevičiūte V. J.
Šie laiškeliai, kaip minėjome, 

nerašyti kam nors asmeniškai, 
nes dovanos atsiuntėjai toms 
mergaitėms asmeniškai nežino
mi. Jų siuntinėliuose nebuvo 
dovanos siuntėjo laiškų ir an
trašų. Bet joms taip 
miela gauti laiškelis, 
te joms.

seserys, 
dar 
tai, 
to,

kar- 
kad 
pra-

pat būtų 
Parašyki-

Hartford, Conn.

Laiškas Mažametės Mokinės

vi- 
Ta

Laiškas Lietuvaitės 
Kovotojos

Didžiai Gerbiami Draugai 
Lietuviai:

Gavusi aš jūsų dovaną iš 
sos širdies dėkoju už ją.
maža dovanėlė suteikė man šir
dyje daug, daug džiaugsmo, 
kad jūs lietuviai tolimoje Ame
rikoje kartu su mumis kovoja
te prieš bendrus priešus vokie
čius. Tas jausmas daugiau pa
kėlė mano pasiryžimą.

Dėl susipažinimo parašysiu 
trumpą savo biog*rafiją.

Aš, Juknevičiūtė Valia Julia, 
gimusi 1924 m., Biržų apskr., 
Pasvalio valsčiuje, Talačkanų 
dvare, paprastų darbin. du
ktė. Prieš tarybų valdžią visą 
laiką ganiau ir dirbau sunkiau
sius darbus. Atėjus tarybų val
džiai mūsų gyvenimas pasikei
tė. Pradėjau dirbti po 8 valan
das. Užmokestis pagerėjo. Tu-

Teen-Age Pattern

puošnios ir prak-

9159 
k SIZES 
k 10'8

Jaunuolei 
tiškos sukneles (džiumperiuko 
su bliuze) forma gaunama 10 
iki 18 dydžio.

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

Brangi didžiai, gerbiama 
lietuvaite.

Sugalvojau Jums parašyti 
trumpai keletą žodžių apie sa
vo gyvenimą ir padekavoti už 
suteiktą taip brangią dovaną.

Aš esu iš Lietuvos. Buvau iš
važiavus į pionierių stovyklą 
atostogauti. Ten pabuvau tik 
dvi savaites. Prasidėjus karui 
teko evakuotis į Tarybų Sąjun
gą kur ir gyvenu respublikoje 
—Udmurtijoje.

Mokausi šeštoje klasėje. Mok
slas sekasi gerai. Nors gyvena
me ne Lietuvoj, bet mokomės 
lietuviškai. Turime savo atski
rą lietuvišką mokyklą. Šioje 
mokykloje yra aštuonios klasės. 
Mokytojai ir auklėtojai — lie
tuviai. Dažnai gauname laik
raščius lietuvių, kalba, kuriuo
se daug yra pasakyta apie vyk
stantį karą, užsienio 
ir tt.

Skaitome lietuviškas 
kurias mums atsiunčia 
kvos mūsų vyriausybė.

Aš esu čia viena. Apie 
liūs, sesutes ir brolį žinių
Gal būt liko Lietuvoje. Bet tai 
aš nenusimenu, nes daugelis 
vaikų yra likę be savųjų. Čia 
aš gyvenu .kartu su kitais vai
kais, kurie taip pat yra j iš Lie
tuvos. Visi gyvename kaip bro
liai ir sesutės. Iš viso mūsų na
muose yra apie 300 vaikų.

Labai širdingai dėkoju už do
vanėlę, kurią gavau už gerą 
mokslą ir elgesį.

Baigiu rašyti savo 
laiškutį.

Manome, kad greitai 
karas ir mes grįšime 
mylimą tėvynę Lietuvą.

Siunčiu Jums ir visiems 
Amerikos lietuviams širdin
giausius linkėjimus.

Aš esu sveika ir linksma, to 
linkiu ir Jums.

Laukiu atsakymo.
'Marytė Matulytė.

Mano adresas:
UASSR
s. Debessy, Debesskij rajon 
Litovski detdom,

Maryte Matulyte. 
Tegyvuoja Amerikos lietuviai!

reikalus

knygas, 
Mas-iš

tėve- 
nėra.

trumpą

baigsis 
į savo

Rugp. 18-tos vakare įvyko 
Literatūros Moterų Kliubo su
sirinkimas. Nors .'buvo šauktas 
atvirutėmis, bet mažai narių 
susirinko. Vienoms draugėms 
neleidžia darbo sąlygos, kitos, 
turbūt, neįvertina svarbių rei
kalų.

Susirinkimus nutarėm laikyt 
4-tą penktadienį kas mėnesio, 
7:30 vai. vakare. Kai sekmadie
niais būdavo susirinkimai, pri
sieidavo dažnai perkelt dėlei 
parengimų. Draugutės, įsitėmy- 
kit: sekantis susirinkimas 
įvyks rugsėjo (Sept.) 29 die
ną, 7:30 vakare. Visos ateikit. 
Turėsim daug reikalų. Turim 
rengtis prie žieminio veikimo, 
nes vasarą mažai ką galėjom 
veikt.

Dėlei R.W.R. atstovė V. Kaz- 
lau raportavo, kad R.W.R. ko
mitetas rengiasi prie plataus 
rinkimo drabužių karo nuvar
gintiems žmonėms. Pranešė, 
kad gauta gražių vilnų iš R.W. 
R. mezginiams. Mes, numezgę, 
galim siųst savo broliams ir se
sutėms tiesiai Lietuvon. Taigi, 
draugutės, prašome talkon. Ku
rios norite megst, vilnų dabar 
galite gauti pas V. Kazlau ir 
M. Barnett. Turim paskubėt. 
žiema greit ateis. Bus reika
lingi šiltį megstiniai ir kojinės.

IŠPARDAVĖM VISAS 
BROŠIŪRAS.

Draugė V. Kazlau raportavo, 
kad d. O Silk pardavė visas 
knygutes, 50 kopijų “Moteris 
ir Karas.”

Nutarėm surengt pramogą 
kliubo naudai. Kliubietėms 
įžanga bus veltui. Į komisiją 
apsiėmė C. Miller, M. Mule- 
rankienė, M. Narbutienė. Drau
gė Mulerankienė apsiėmė į ko
misiją ruošimui spaudos paren
gimo, kurį rengs visos draugy
stės bendrai.

Per d. V. Kazlau aukavo vil
nų fondui šios draugės: E. Ma
linauskienė iš New Britain $5 
ir V. Vasil $1. Ačiū draugėms 
už aukas. Vilnas gaunam vel
tui iš R. W. R., kol kas. Tuos 
pinigus sunaudosim kitiems rei
kalingiems dalykams. Galėsim 
pirkt pamušalus dėl taisymo 
“kautų.” Dažnai gaunam “kau
tus” (sermėgas, ploščius) — 
viršus geras, o pamušalo nėra 
arba suplyšęs, turim dėt naują. 
Keletą draugių aukavo pamu
šalus: O. Giraitienė, C. Miller, 
M. Barnett. O Silk gavo iš ša- 
pos audeklą, bet draugės manė, 
,kad per storas pamušalams, su
dėjo audeklą į siuntinį. Gal 
kam sunaudos. Pasiuntė cen- 
tran, Lietuvai Pagelbos Teiki
mo Komitetui. '

Esu dėkinga draugėms, ku
rios man gelbėjo prie taisymo 
drabužių. Vienos mažiau, kitos 
daugiau prisidėjo su darbu V. 
Vasil, A. Ling, V. Kazlau, C. 
Miller, K. Naktinienė, L. Že
maitienė, L. Mankienė. Darbas 
eina M. Barnett namuose. No
risi sutaisyt ant rankų turi
mus drabužius, kad suspėtume 
pasiųst su 6-tu siuntiniu mūs 
tėvynėn Lietuvon. O kiti dra
bužiai reikės sugrąžint į R. W. 
R., iš ten buvau paėmus. Kiti 
reikia išdalyt išmazgot, o dar 
kiti sutaisyt.

Drabužius surenka Laisvės 
Choro svetainėj. Bet jeigu mes 
lauksim kol kas atneš, tai ma
žai jų gausim. Turim paklaust 
savo kaimynus arba krautuvėj 
nuėjus. Jeigu mes taip visos 
darysim, tai ištikro turėsime 
geras pasekmes. Aš gerai pa
tyriau tą būdą . ..

Mūs draugės kliubietės K. 
Naktinienės ir jos draugo M. 
Naktinio sūnus Jurgis žuvo ka
ro lauke Italijoj birželio 4 die
ną, būdamas ne pilnai 19-kos 
metų amžiaus. Gaila jauno vai
kinuko. Draugams Naktiniams

linkime ištvermės taip skau
džioje valandoje.

Draugai Naktiniai — labai 
draugiški žmonės. Priklauso 
prie darbininkiškų organizaci
jų. Yra mūsų judėjimo rėmė
jai. Skaito Laisvę nuo jos pir
mo numerio išėjimo.

Kliubo Koresp. M. B.
Buvusi vaikų idealu mergai

tė aktorė Shirley Temple su
grįžo į filmas jaunuolės rolė
se. Ji dabar matoma filmose 
“Since You Went Away” ir 
“I’ll Be Seeing You.” Pastaro
ji, regis, tik šiomis dienomis 
bus pradėta rodyti.

Žvilgis į Ateinančio 
Rudens Madas

- Skrybėlės šiemet, didžiumo
je, bus didėlesnės už buvu
sius blynukus ant viršugalvio. 
Bet tai nereiškia, kad jau išsi
žadėtume mažų. Bus dėvima 
visokios, kas kam geriausiai 
tinka.

Padabinimui skrybėlių tebe
vartojama viskas nuo papras
čiausio guziko iki viso paukš
čio.

Suknelėms, o taip pat kos
tiumams ir ploščiams • bus di
delis pasirinkimas spalvų. Leli- 
java (purple) vis tebebus va
dovaujanti spalva, pradedant 
nuo pilkšvai lelijavos, baigiant 
beveik vyšniava.

Tačiau laisvas pasirinkimas 
spalvų neturi išvesti į kraštu- 
tinybes.

Nuėjimui į svečius, jieškoti 
darbo, įstaigon mieste ar kad 
ir tankiai turint lankyti susi
rinkimus, sueigas, niekas ne
pavaduos pastovios spalvos ir 
savo augmeniui ir liemeniui 
pritaikyto drabužio. Apytam
sis ploščius ar kostiumas. Juo
da ar apytamsės spalvos suk
nelė, retkarčiais pamainant 
prie jos dėvimus pridėčkus, 
tarnaus kur kas daugiau už 
kelias eiles vaivorykštės spal
vų drabužių. Ypatingai tas tie
sa kalbant apie rudeninius ir 
žieminius drabužius.

Parėdų Smulkmenos
. Stambios figūros esant rei
kia vengti šviesių, skersai juos
tuotų, stambiai languotų ar 
kvietkuotų drabužių. Išilginės 
juostelės duoda laibesnę, aukš
tesnę išvaizdą.

Perdaug vingiuotos figuroą, 
o taip pat ir per laibos, vien
tisos figūros moterys geriau 
laimės vengdamos labai ankš
tų, apsitempusių. , drabužių. 
Vingių aštrumus sušvelnina 
kokios nors minkštos, nuo pe
ties žemyn švelniai krintančios 
liuoso drabužio vilnys. Laiba
jai tokios vilnys suteikia pil
numo, apvalumo.

Ilgesnė suknelė perstato mo
terį laibesne ir aukštesne.

Numatant didesnį išteklių 
audimo, vakarinių išeiginių 
suknelių bus daugiau ilgų, ne
gu pernai.

N. M-tė.

10,000 Nuotaky iš 
Australijos

Iš ' Australijos pranešama, 
kad 10,000 amerikiečių vedė 
australietes merginas. Tūks
tantis jų su 200 kūdikių jau 
išvykusios į Jungtines Valsti
jas.

Ponias Baus už Pirkimą 
Juodajame Turguje

Connecticut Kainų Adminis
tracija patraukė atsakomybėn 
tris Stamfordo ponias už pirki
mą sviesto juodajame turguje. 
Jas įkaitino tiksliam visuome
nės skriaudime. Sviesto lubinės 
kainos buvo 51c. Jos mokėjo 
po 79c ir gavo, kiek norėjo.

Detroit, Mich.
APIE MOTERŲ VEIKIMĄ.
Nors šiemet pas mus buvo 

retkarčiais labai šilta, bet lie
tuvės moterys, Pažangos Kliu- 

\bo narės nė maž neatbojo di
delių karščių. Jos su dideliu 
pasišventimu dirbo visuomeni
nį svarbų darbą. Tiesa, kai 
kurios liuosai šildėsi kur nors 
prie vandenų, leido laiką be 
vargo, bet tikimės, kad orui at
vėsus ateis bendrai dirbti su 
mumis.

Rugp. mėnesio susirinkime 
buvo išduota keletas gerų ra
portų iš abelno veikimo. Ir pa
daryta pora naujų tarimų. Į 
Moterų Pažangos Kliubą įstojo 
5 naujos narės. Kitos 5 atsitei
sė savo senus mokesčius, kurie 
buvo pasilikę dėl tūlų valdybos 
neparaginimų. Kadangi Org. 
Sąryšis rengėsi duoti didelį pik
niką rugs. 17 d. dėl visų orga
nizacijų naudos, tad išrinktos 
4 draugės darbuotis. Taipgi pa- 
žangietės jau rūpinasi dpi žie
minio sezono pramogų. Nutarė 
rengti koncertą lapkričio 26 d., 
Lietuvių svetainėj.

Pažangietės nuolatos rūpina
si su kuo nors paremti karo 
pastangas. Todėl vėl organi
zuoja skaitlingą grupę moterų 
ir vyrų dėl aukavimo kraujo 
per A? R. Kryžių, šį sykį bus 
pritaikintos geresnės sąlygos, 
kad galės' eiti ne tik dienos lai
ke, bet ir vakare rugs. (Sept.) 
8 d. Kas manote prisidėti prie 
to naudingo darbo, kreipkitės 
pas d. M. Ginaitienę. Telefonas 
UN. 2-9216. Arba tą dieną ga
lite kreiptis į Raudonojo Kry
žiaus įstaigą 450 W. Fort St. 
Telefonas iCH. 1200. Tik pasi
sakykite, kad esate nuo lietu
vių.

Platų ir gerą reportą išdavė 
d. Jurkevičienė ir d. Andriulie
nė. Jos dirba per ištisą laiką 
Sovietų Karo Pagelbos (RWR) 
drabužių taisymo ir siuntimo 
centre. Todėl mokėjo tinkamai 
raportą išduoti link tai. Pereitą 
mėnesį, rugpj. (Aug.) 11 d., 
drabužių ir čeverykų buvo iš
siųsta Sovietų karo nukentėju- 
siems 621 maišas, arba sulig 
svorio 35,700 svarų siuntinys. 
Tai vis pasidarbavimas mūsų 
geros valios draugių pažangie
čių. Tam darbe daug dirba d. 
Z Dantienė, bet ji šį sykį buvo 
ant vakacijos, todėl už ją ra
portą išdavė kitos draugės, 
čion kalbame tik apie tarptau
tinį skyrių. Lietuvai Pagelbos 
Teikimo skyriui irgi gausiai su- 
aukauta drabužių ir čeverykų, 
bet vienos tautos, tai esti daug 
mažiau.

Mezgimo darbas per vasarą 
biskį sumažėjo, bet visai nesu
stojo. Tikimės, kad orui atvė
sus mezginiai taipgi padaugės. 
Draugės baigdamos savo rapor
tą pažymėjo,-kad tą naudingą 
darbą dirba tik apie tuzinas 
lietuvių moterų. Bet, kur kitos 
draugės? Ar jom nerūpi tas vi
suomeninis darbas? Kreditas 
eina' varde kliubo, bet tik maža 
grupelė darbuojasi. Todėl kvie
tė, kad ketvirtadieniais atvyk
tų į drabužių centrą, 1318 Cass 
Avė. ir padėtų tą svarbų darbą 
dirbti. Kviečiamos ne tik kliu
bietės, bet bile kuri lietuvė mo
teris gali ten nuėjus padėti 
dirbti.

Buvo pranešta, kad serga d. 
M. Johnsonienė ir M. Geral- 
tauskienė. Kliubietės išreiškė 
draugišką paguodą sergančiom 
draugėm ir linkėjo gerai su- 
sveikti.

Kiek yra žinoma, d. Geral- 
tauskienė darbuojasi per eilę 
metų liętuvių ir tarptautiškam 
veikime. Veikia ir dabar, kiek 
jai gyvenimo sąlygos leidžia. 
Tik ji turi amatą-profesiją pa- 
gelbinės slaugės, jai prisieina 
skirtingas valandas dirbti, tad

Namie Kenuoti Vaisiai 
Ateinančiai Žiemai

Vienų vaisių kenavimo sezo
nas jau prasidėjo, kitų artina
si. šiemet, kaip ir pernai, svar
bu sukenuoti kožną savo darže 
ar sodelyje Užaugintą vaisių 
ar daržovę. Svarbu ir dasipirk- 
ti, jeigu gauname prieinama 
kaina ir turime kur išlaikyti.

štai keli pamatiniai kenavi
mo receptai, kaip juos reko
menduoja vyriausybės eksper
tai.

Kenuoti Su Cukrum 
Ar Be Cukraus?

Ekspertai sako, kad galima 
kenuoti katraip nori ir išgali:

Jei turi cukraus ir mėgsti 
saldžiai, kenuok su cukrum.

O jei cukraus trūksta, ke
nuok be cukraus. Užsisaldinsi 
prieš vartojant.

Klaidingos Nuomonės 
Prašalinta

Šių dienų ekspertai moksliš
kai išaiškino, kad nei cukrus 
nei ilgas virinimas nėra reika
lingi išlaikymui daržovių ar 
vaisių nuo sugedimo. Taip pat 
nėra reikalinga nei druska, jei 
kas mėgsta be druskos.

Kas Išlaiko Vaisius 
Nuo Sugedimo?

Išlaiko neįleidimas į vaisius 
oro su gadinančiomis bakterijo
mis.

Išaiškinta, kad sveikus vai
sius jų<pačių žievelės apsaugo 
nuo bakterijų. Bet lupant, iš- 
iminėjanV kauliukus, pjaustant 
ir tt. įsigauna bakterijų. Be to, 
nelaikysi bonkoj sausus, nes 
tuštumoj bus oro, o su tuo oru 
bus įėjusių ir bakterijų. Taigi, 
reikia užpilti skysčiu. Tame 
skystyje taipgi gali būti bakte
rijų. Tad reikia tą skystį ir 
vaisius kiaurai“ visą vaisių per- 
kaitinti iki 190 laipsnių. O jei 
laipsnių atmieruoti neturime 
kuo, tad kaitiname iki užviri
mo. Vanduo užverda 203 laips
nių’ F karštyje.

Užkaitintiems vaisiams supil
ti tur būti taip pat karštos, iš 

tas ją sulaiko nuo platesnio 
veikimų.

Taipgi buvo duotas raportas 
Lietuvai pagelbos teikimo. Dra
bužių ir aukų rinkimas eina 
plačia vaga. Su aukomis, kaip 
matome, pralenkėme daug di
desnes kolonijas. Drabužių ir 
čeverykų aukavimas nebūna 
taip gausus, bet jau daug yra 
sudaryta maišų dėl siuntimo. 
Taipgi minėtam komitetui pa
žangietės aukavo $50.00. Ir 
apie šešios šio kliubo draugės 
visados pasišventusiai dirba 
drabužių siuntimo prirengimui. 
Susirinkimas įvyko skaitlingas 
ir draugiškas.

AUKAVO DRABUŽIŲ.
Vėlesniu laiku sekami drau- 

gąi ir draugės aukavo vienokių 
ar kitokių drabužių ir čevery
kų: K. ir B. Kraptaučiai, O. 
Maskelienė, d. Paužienė, D. 
Mockienė (ji surinko ne tik 
drabužių, bet ir kelis dolerius 
pinigų), G. Mikšis, V. Smals- 
tienė, D. Viliunai; per F. Gus
taitį: A. žilius, M. Ginaitienė, 
P. Tijūnas. Ir Kazys Nausėda 
iš Romeo, Mich., atvežė surin
kęs labai gerų drapanų nuo sa
vo kaimynų ir nuo savęs. Ko
mitetas dėkoja d. J. Aranaus- 
kui ir F. ęįistaičiui už jų pas
tangas, kad gauna drabužių ir 
nuveža į siuntimo centrą.

Lietuvių Komitetas kviečia 
visus lietuvius stoti į bendrą 
drabą šelpti Lietuvos karo nu
kentėjusius žmones. Neklausy
kite abejonių ir klaidingų agi
tatorių. Lietuvos liaudis, verk
dama, žiūri į mus mūsų pagel
bos. Todėl visi ir visos į darbą 
šelpti mūsų brolius ir sesutes 
Lietuvoj. M. Alvinienė.

verdančio vandens ką tik iš
trauktos stiklinės (jars) ar 
bonkos (jeigu ne stiklinėse 
kaitinta). Stiklinės turi būti ko 
greičiausia aklinai uždarinė
tos.

Ne Viskam Užtenka 
Užkaitinimo

Bendra užkaitinimo taisyklė 
liečia tik rūgšties turinčias 
daržoves, vaisius, uogas.

Kukurūzai (komai), pupelės 
ir daugelis kitų daug krakmolo 
turinčių daržovių reikia ilgai 
virti. Pirm pradedant kenuoti 
reikia gerai susižinoti visas to
kių daržovių kenavimo ypaty
bes. Ypatingai su kukuruzų 
kenavimu namie labai retas kas 
turi pasisekimo.
Syrupai Kenavimui su Cukrum

Syrupas daroma taip: van
duo ar vaisių syvai užkaitina
ma iki virimo. Sudeda cukrų ir 
kaitina iki cukrus ištirpsta ir 
syrupas užverda. Užvirusį pila 
ant vaisių ar uogų.

Rūgštesniems vaisiams var
tojama tirštesnis, saldesniems 
skystesnis syrupas.

SKYSTAS— 1 puodukas cu
kraus ant 4 puodukų vandens 
ar syvų.

VIDUTINIS — 1 puodukas 
cukraus ant 3 puodukų vandens 
ar syvų. •

TIRŠTESNIS — 1 puodukas 
cukraus ant 2 puodukų van
dens ar syvų.

TIRŠTAS — 1 puodukas cu
kraus ant 1 puoduko vandens
įir syvų.

Kriaušės-Grūšės
Kenavimui grūšės geriau ne 

perdaug nunokusios, apykietės. 
Galima dėti neluptas ar nulup
tas. Perpjaustyti išilgai pu
siau, išskobti šerdį. Tinka ir 
nepjaustytos. Užpilti verdan
čiu skystu syrupu. Užkaitinti 
iki virimo. Supilti į karštas 
stiklines. Užvožti; bet aklinai 
neuždaryti viršelius. Statyti 
stiklines verdančio vandens 
maudynėn ir laikyti-kaitinti 20 
minučių. Apie tiek rokuojama 
esant reikalinga laiko kiaurai 
perkaisti. Išimti iš maudynės 
ir skubiai aklinai uždarinėti.

Daugelis šeimininkių deda 
žalias grūšes stačiai į karštas 
stiklines ir užpylusios verdan
čiu syrupu stato į vandens 
maudynę be užvirinimo grūšių 
puode, pirm supylimo į stikli
nes. Sakosi turinčios lygiai ge
ras pasekmes.

Grūšių prieskoniui. dedama 
cinamono ar citrinos.

Persikai-Pyčios
Šie vaisiai jau prisieina lup

ti, nes virti jų kailiniukai re
tai kam malonūs ragauti.

Po apie tuziną persikų dėti 
į vielinę ar reto audeklo besku- 
tę. Merkti apie pusei minutos 
į verdantį vandenį, paskiau į 
šaltą ir skubiai lupti. Nunoku
sius mažiau reikia plikyti, ža
lius ilgiau.

Galima dėti stiklinėn peri 
skeltus pusiau ir išėmus kau
liukus. Galima pjaustyti ir 
smulkiau arba ir visai nepjaus
tyti. Užpilti vidutiniu verdan
čiu syrupu. Pridengti bonkas 
dangčiukais, statyti į verdan
čio vandens maudynę ir kai
tinti puskvortes 25 minutes, 
kvortas 30 minučių. Išėmus, 
skubiai ir stipriai uždaryti.

Verdančio vandens maudy
nei tinka bile koks švarus, gi
lus puodas, kuriame sustačius 
stiklines vanduo apsemtų.

Patikrinimui, ar stiklinės 
gerai užsidarė, jos paliekama 
ataušti apverstos, dangteliu i ant 
žemės, o dugneliu aukštyn.

. N. G.
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Pirmyn Į Vakarus!
Rašo JUSTAS PALECKIS

buvo lietuviams kaip vienas ištisas mū
šis., Po Žalgirio mūšio, tai buvo didžiau
sias lietuvių mūšis prieš vokiškuosius 
grobikus. Jokiame kitame mūšy lietuvių 
kariai nėra sunaikinę tokio skaičiaus vo
kiečių — 13,000. Toji garbingoji perga
lė pasidarė galima lietuviams tik dėka 
tam, kad jie tapo didžiosios Tarybų Są
jungos tautų šeimos nariais.

* * *
Prasidėjo Lietuviškosios divizijos ko

vų naujas etapas. Jis vyksta mūsų kai
myno — Bielorusijos — broliškoj žemėj. 
Ir čia atkakliose kovose Lietuviškosios 
divizijos kariai suduoda naujus smūgius 
vokiškiesiems grobikams. Sunkiai perei
namo j vietovėj, sunkiose sąlygose jie 
spalių mėnesį pralaužė vokiečių ginybą 
ir pasistūmė pirmyn. Lapkričio pradžioj 
vokiečiai bandė atkakliomis atakomis 
pasiekti laimėjimo. Didele skaitline per
svara su daugelio tankų parama jiems 
pasisekė pastumti kai kurias dalis ir su
daryti pavojų pirmyn išsikišusiai grupi- 
ruotei. Lietuviškai divizijai buvo duotas 
uždavinys atremti priešą. Pulkininko Pe
tronio ir majoro Simonaičio vadovauja
mi lietuvių artileristai, o taip pat šau
liai išlaikė vokiečių tankų spaudimą. 
Mūšis iš abiejų pusių vyko atvirose pozi
cijose. Laimėjimas priklausė nuo šaudy
mo intensingumo ir taiklumo. Mūsų ka
riai pasirodė pranašesni už vokiečius. 
Per kelias pirmas minutes buvo padegti 
keli vokiečių tankai. Vyr. leitenanto Ka- 
gano ir leitenanto Bakanovo prieštanki
nių pabūklų tarnybos šiame mūšy pašo
vė ir padegė 10 vokiečių tankų. Vyr. lei
tenantas Kaganas didvyriškai žuvo pa- 
mušęs 4 tankus. Viso vokiečiai neteko 
šiame kautynių bare 39 tankų, iš kurių 
žymią dalį sunaikino Lietuviškosios divi
zijos kariai. Žymūs buvo ir vokiečių pės
tininkų nuostoliai. Vokiečių kontratakos 
buvo atremtos ir jie priversti pasitrauk
ti į pirmykščias pozicijas.

Naujų žygdarbių įvykdė Lietuviško
sios divizijos kariai.

(Bus daugiau)

(Tąsa)
“Orą drebino sviedinių ir minų spro

gimai, — rašė M. Vasaris apie vienos 
dalies vėliavos įteikimą laikrašty “Tėvy- 

Tratėjo kulkosvaidžiai. Į 
dangų kilo parako dūmų kamuoliai. 
Kaime, kuriame dar prieš keletą valan
dų virė kautynės, išsirikiavo kariai. Jų 
daliniui šiandieną įteikiama karinė vė
liava. Dalinys pasižymėjo kautynėse. Ne 
veltui šio dalinio vado krūtinę puošia 
Raudonosios Vėliavos ordenas, ne vel
tui daugelis kovotojų apdovanoti orde- 
nais ir medaliais. Karių gretos sustings
ta. Vadas priima iš vadovybės atstovų 
vėliavą. Jis susijaudinęs, bet tvirtai 
skamba jo žodžiai.

— Priimdami kovinę raudonąją vė
liavą, — sako vadas — prisiekiame savo 
krauju ją ginti. Nepaisydami jokių sun
kumų, nešime vėliavą per kautynių lau
kus, per aršiausią priešo ugnį į Tarybų 
Lietuvą.

Garsiai ir ryžtingai sušunka kovoto
jai tris kartus “Valio.” Vėliavą priima 
vėliavininkas leitenantas Lomanosovas. 
Vėliavos sargybiniai — drąsūs minuoto- 
jai Silickas ir Barštys. Raudonoji dali
nio vėliava plevėsuoja dešiniajame kovo
tojų sparne. Visų žvilgsniai atkreipti į 
ją. Karių veidai kupini ryžtingumo, 
garbingai įvykdyti duotąjį vado paža
dą.

/ne šaukia.” 
i

miją, kurioje randasi tūkstan
čiai Lietuvos karių, kuri išmu
šė Vokietijos fašistus iš Lietu
vos. 'J’ • i . ' <
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Pasirašo:
Susirinkimo Pirm.

Pr. Jočionis,
Sąryšio sekr.

J. K. Alvinas.
Tekstas šios rezoliucijos an

glų kalboje, nusiųstas telegra
ma į Lietuvą per prezidentą 
Justą Paleckį.

Alvinas.

Grove. Išrinko tris darbinin
kus ir tūli pasižadėjo pagel
bėti gauti reikmenų dėl minė
to pikniko. Susirinkimas bus 
perkeltas į kitą dieną dėl prie
žasties minėto pikniko. Teko 
nugirsti, kad serga d. Marė 
Gerald, šios kuopos narė, 8361 
Navy. Linkime gerai susveikti 
mūsų draugei.

Alvinas.

1
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* * *
Lietuva! Lietuva!... Mūsiškiai užė

mė Lietuvą!... Išvaduota Lietuva!...
Taip kalbėjo džiugiai susijaudinę Lie

tuviškosios divizijos kariai.
Tiesa, tai buvo tiktai kaimas “Litva” 

—Lietuva. Jis buvo kaip ir pirmoji 
kregždutė, atskridusi į Oriolo žemę pa
sveikinti iš Lietuvos, iš Nemuno, iš Bal
tijos jūros krantų. Jis buvo kaip simbo
lis būtino Lietuvos išvadavimo.

♦ Kaimo Litva užėmimu baigėsi Lietu
viškosios divizijos kovų etapas Oriolo že
mėj. Tos kautynės įrašė šlovingus pusla
pius į lietuvių tautos istoriją. Kovos 
Oriolo srity prieš vokiškuosius grobikus

DETROITO ŽINIOS
Draugiška Vakarienė

Kaip daugeliui yra žinoma, 
kad rugpj. 13 d. įvyko pra
kalbos Lietuvių Svetainėje; 
prakalbų svarba, tai džiaugs
mas Lietuvos išlaisvinimo iš 
vokiškų banditų vergijoš. Bu
vo keletas gerų kalbėtojų, vie
tinių ir svetys iš New Yorko, 
Povilas Rotomskis, Sovietų 
konsulato narys. Prakalboms 
užsibaigus buvo surengta drau
giška vakarienė pas draugus 
Kraptaučius pagerbimui mūsų 
svečio. Kadangi prakalbas ren
gė Dėt. Org. Sąryšis, tai ir 
vakarienę surengė vardu Są
ryšio, per pastangas gerų 
draugių; daugiausia prisiėjo 
dirbti draugei J. Butėnienei, 
K. Kraptavičienei, M. Andriu
lienei, U. Jurkevičienei, P. 
Jakštienei ir A. Valavičienei. 
Draugai Kraptaučiai veltui da
vė vietą ir jai prisiėjo daug 
darbuotis. Daug prisidėjo dr. 
Palevičius prie 
maisto, atvežimo 
tų reikmenų. Tai 
valios draugams
kad taip trumpu laiku viską 
puikiai surengė ir labai pui
kiai visus svečius pavaišino. 
Po vakarienės tęsėsi draugiški 
pasikalbėjimai įvairiais klau
simais, bet daugiausia žmonės 
susidomėję Lietuvos žmonių li
kimu ir kitais karo įvykių nuo
takiais. Tai buvo gera proga 
pasikalbėti su mūsų svečiu d. 
P. Rotomskiu, kuris yra labai 
mandagus žmogus.

M. Alvinienė.

surengimo 
daiktų ir ki- 
garbė geros 
ir moterims,

Drg. Rotomskio Prakalbų 
Įspūdžiai

Nors jau buvo trumpai ra
šyta, bet dar . noriu šį bei tą 
nuo savęs parašyti apie įspū
džius iŠ Rotomskio prakalbos. 
Nežiūrint, kad ir diena buvo 
labai šilta, bet žmonių prisirin
ko pilna Lietuvių Svetainė ir 
jdomu tas, kad prakalbos bai
gėsi apie pusė po penkių, bet 
žmonės ramiai laukė pabaigos, 
atydžiai klausėsi kalbėtojų.

Wayne Universiteto prof. 
McFarland pasakė įžanginę 
prakalbą apie RWR teikimą 
pagelbos Sovietų žmonėms ir 
kaip svarbią rolę lošia Raudo
noji Armija, apgindama savo 
šalį ir viso pasaulio demokra
tiją.

Dr. Palevičius trumpai, bet 
aiškiai pabrėžė mūsų, vietinių, 
pastangas dėl Lietuvos žmonių 
šelpimo. Taipgi pabrėžė ir tą 
faktą, kad tūlos sriovės susi
tvėrė fondus “Lietuvai gelbė
ti,” bet ką jie šelpia ir ką jie 
daro ?

Toliau sekė kalba A. Kišo- 
no iš caro laikų, Smetonos 
viešpatavimo Lietuvoj ir kaip 
jie darbo žmones engė ir bai
gė kalbą apie vokiškų grobikų 
žmonių žudymą bei kankini
mą. Baigdamas kalbą kvietė 
ateiti į pagelbą Lietuvos žmo
nėms su finansine parama ir 
pirmas padėjo šimtinę dėl ko- 
lektos. Tai buvo įspūdinga 
pradžia kolektos.

Ketvirta iš kaleinos kalbė
jo M. Alvinienė apie reikalin
gumą teikti pagelbą Lietuvos 
liaudžiai ir kvietė, kad imtų 
pavyzdį iš Kišono. Ilgai netru
kus radosi net trys šeimynos, 
kurios sulygo su d. Kišonu, tai 
dr. Palevičius, F. Jočionis ir 
drg. Smalsčiai. Toliau sekė 
mažesnės aukos. Kolekta tęsė
si apie dešimts minučių, o jau 
ant stalo buvo surinkta $1,- 
103.75. Tas parodo, kad mū
sų geros valios draugai ir 
draugės nuoširdžiai atjaučia 
Lietuvos suvargusią liaudį ir su 
džiaugsmu, kad jau išvyti iš 
Lietuvos vokiški bestijos.

Muzikalė programa tos die
nos, nors buvo trumpa, bet 
jausminga. Pradžioj d. Pale
vičienė sudainavo Amerikos 
himną, atrodė silpnai, nes ne
pribuvo pijanistė paskambinti. 
Antras ant programos dalyva
vo Mike Tarašiuk, operos dai
nininkas. Jis sudainavo ketu
rias dainas ir jo dainos klau
sytojams labai patiko. Antra

dainininkė d. Palevičienė su
dainavo dvi dainas labai gerai.

Vėliu pribuvo kviestas sen. 
Stanley Nowak, jo kalba bu
vo atkreipta link šių metų pre
zidentinių rinkimų, prilyginda
mas, kad ir Lietuvos išlaisvini
mas priklauso nuo demokrati
niai nusiteikusių žmonių ir 
kvietė visus lietuvius balsuoti 
už Rooseveltą ir jam prielan
kius žmones.

Publika su nekantrumu lau
kė prakalbos d. Rotomskio. 
Štai pirmininkas perstato d. 
Rotomskį kalbėti. Svetainėje 
buvo tyla, kad ir prie durų 
buvo galima girdėti kiekvienas 
kalbėtojo žodis. Jis pasakė 
daug įdomių ir šiurpulingų 
nuotikių, kaip vokiečiai elgia
si su žmonėmis Lietuvoj ir ką 
žmonės pergyveno laike trijų 
metų. Paėmė už pavyzdį par
tizanės Melnikaitės kankini
mus, kaip žmones suvarė į te
atrą, užrakino duris, gazolinu 
apipylė namą ir uždegė Vil
niaus mieste. Kaip žmones me
tė iš traukinio ir daug kitų 
apverktinų dalykų pabrėžė. 
Pabaigoje savo kalbos skaitė 
sveikinimą nuo Lietuvos masi
nio susirinkimo Vilniuje Ame
rikos lietuviams. Sveikinimas 
ir jo prakalba priimta su gar
siu delnų, plojimu. Pirmininkas 
P. Jočionis pasiūlė priimti svei
kinimo rezoliuciją Lietuvos 
liaudžiai. Rezoliucija skamba 
sekamai:

Mes, Detroito ir apylinkės 
lietuviai, susirinkę Lietuvių 
Svetainėje, rugpj. 13 d., į ma
sines prakalbas, paminėjimui 
Lietuvos išlaisvinimo, kurias 
surengė Detroito Draugijų Są
ryšis. Išklausę to susirinkimo 
kalbėtojų, siunčiame džiaugs
mingą pasveikinimą Lietuvai, 
per Lietuvos sovietinę vyriau
sybę. Mes kuo širdingiausiai 
sveikiname išlaisvinta, bet su
vargintą Lietuvos liaudį, kuri 
per tris metus nešė Vokietijos 
fašistų, jungą. Mes pasižadame 
kuo gausingiausiai remti jus, 
brangūs Lietuvos broliai ir se
sutės! '

Džiaugsmingai sveikiname 
karžygiškąją Raudonąją Ar-

Tariniai LLD 52 Kp.
Rugpj. 20 d. įvyko skaitlin

gas susirinkimas narių ir pa
daryta keletas gerų tarimų. Iš 
raportų, pasirodė, kad kuopa 
aukavo dėl Lietuvos pagelbos 
reikalų $10, taipgi turi savo 
atstovybę į komitetą iš trijų 
narių ir gerai veikia sykiu. 
Kuopos finansinis stovis ir val
dybos veikimas randasi geram 
stovyje ir valdyba sutartinai 
veikia. Naujų-narių nebuvo, 
bet persikėle į šią kuopą Juo
zas ir Anna Latožai iš LLD 
188 kp. Narių stovis geras, 
jau yra virš 200 narių užsimo
kėję ir tikimės, kad gausime 
naujų narių, iki pabaigos me
tų.

Svarstyta kaip pasekmin- 
giau pravesti Vilnies dienraš
čio vajus šiais metais ir jau 
iš anksto turime rūpintis, kad 
visų organizacijų nariai kreip
tų domę į tai. Išrinkta d. M. 
Smitrevičienė pradėti tą dar
bą ir kiti pasižadėjo bendrai 
dirbti su ja.

Prezidentinių rinkimų klau
simą svarstėme, kaip pasiekti 
plačią lietuvių visuomenę, kad 
laike rinkimų nebūtų suvilti su 
republikonų pažadais, o bal
suotų už Rooseveltą ir jo pro
gramos rėmėjus. Jau daug na
rių pasiėmė naują knygą “Lie
tuva Ugnyje.” Aš tikiuosi, kad 
nariai, atydžiai perskaitę šią 
knygą, galės rasti labai daug 
įdomios medžiagos ir šiurpu
lingų įvykių aprašymus.

Kuopa nuoširdžiai priėmė 
Sąryšio spaudos pikniko rapor
tą ir nutarė su visais galimais 
būdais remti būsimą bendrą 
pikniką, rugs. 17 d., Beechnut

Aukos Lietuvai Pagelbos Tei
kimui, Surinktos P. Rotomskio 

Prakalbose
čionai telpa vardai draugų 

ir draugių, kurie aukavo su di
deliu nuoširdumu dėl Lietuvos 
žmonių pagelbos. Tai yra, tikri 
Lietuvos patrijotai, kurie taip 
gausiai aukavo su džiaugsmu, 
kad Lietuva jau laisva nuo vo
kiškų banditų jungo.

Aukavo Po $100: aptieko- 
rius A. Kišonas, dr. Palevi- 
čiaus šeima, Vera ir Petras 
Smalsčiai ir Pr. ir Elzbieta Jo- 
čioniai.

Mikas Prakevičius $50.
Antanas M. Metelionis $30.
Po $25 : Dėt. (Jrg. Sąryšis iš 

iždo, LDS 21 kuopa, Detroit.
Po $20: Jonas ir Marė Smi- 

treviciai, A. Aidžius, Jonas 
Bubliauskas.

Po $10 aukavo: Kastas Ra
manauskas, Jonas Kurauskas, 
Dearborn, J. Kurauskas, Pon
tiac, Jurgis Janonis, J. Šid
lauskas, Kazys ir Anna Litvi
nai, Jonas ir Marė Ginaičiai, 
Mikas- Padolskis, Juozas ir Te- 
od. Gugai, J. Sakalauskas, Jo
nas Butėnas, J. Lenta, J. Nor
kas, J. Tatoris, J. Staras, Jo
nas Rudzevičius, Joseph York, 
Magdė Šumskienė, Antanas 
Vegela, Antanas Žilinskas, F. 
D. Stakvil, Jonas Aldonas; 
Juozas Saifrtvlionis, Antanas 
Adomaitis, Darniu. Rugienius, 
Kazys Juodaitis, Anna Kvede- 
ralienė.

Po $5 aukavo: A. Osilienė, 
Mr. Beliukas, J. ir M. Alvinai, 
A. Andriulis, St. Tvarijonas, 
Ursula Kimbirauskienė, An
tanina šabienė, Antanas ir Ci- 
cilia Mačiai, J. čipauskas, 
Marcelia Povilaičiutė, Jonas 
Valavičius, Pranas Ulinskas, J.

Tušauskas, Uršu.lia Jurkevičie
nė, Vincas Kirvela, Mrs. M. 
Marshall,. L. Vaišvila, Antanas 
Mitrikas, Jurgis Broknis, Pon
tiac, A. Pauža, G. Stanelis, Mr. 
Petrušonis, A. Maželis, Vincas 
Steponkevičius; Jurgis Nausė
da, Juozas Galinskas, Wm. 
Ūdras, Juozas Markūnas, Mr. 
Putman, Juozas Aranauskas, 
Juozas žemantauskas, Jonas 
Luobikis, Antanas Malinaus
kas, Martinas Kvederas, Jonas 
Klimavičius, Kazys Beliunas, 
Jonas Milleris, Adomas Lika- 
šiunas, Antanas Kirlis, Ado
mas žilius, F. Mitauskas, Pet
ras Žilinskas ir Vincas And
riuškevičius.

A. Razeta $3.
S. Narutavičius $2.
Po $1 aukavo: J. Kuraitis, 

J. Vilkelis, Vincas Kuklis, Mrs. 
jE. Jesky, Mr. Jesky, Martinas 
Tatoris, Mr. Yomantas, Mrs. 
Badonienė, V. Sitkauskas, Mr. 
Brazevičius, Juozas Savickas, 
J. Vigon, K. Andriušienė, Au
gustas Sutkus, D. Raisonienė 
Mr. Kašėta, Franas Gustaitis 
ir Anna Vasiliauskienė.

Po 50c: J. Bružas ir Anna 
Baronienė.

Viso aukų surinkta $1,153.- 
75. Pasirodė, kad pinigų ran
dasi daugiau negb užrašyta 
ant lakštų. Tas rodo, kad yra 
aplenkta pavardės neužrašy
tos. Todėl malonėkite pranešti 
man, kurių pavardės nėra įra
šytos ar suma neteisinga. Ga
lite pašaukti ant telefono NO. 
1994 ar parašykite atvirutę.

Komiteto Iždininkė, 
M. Alvinienė.

Galutinas Spaudos Pikniko 
Raportas

Aš manau, bus kiekvienam 
įdomu žinoti, kaip viskas pa
vyko spaudos piknike. Įeigas 
sudarė tikietų pardavėjai, to
dėl jas sutvarkė draugės Z. 
Dantienė, N. Astrauskienė, V. 
Smalstienė, Z. Ramanauskas,

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- • 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET >•< BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

matThew p. ballas
, < . (BIELIAUSKAS)

LA1SNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. + BROOKLYN, N. Y.

A. Mitrikas, A. Demskienė ir
A. Vasiliauskienė.

Viso pikniko įeigų $2,268.- >
83. ' *

Išmokėjimai:
Už gėrimus $326.97. Val

giai, saldainiai, trūktai ir ci- 
garetai *$178.54. Nepelningos 
bilos, daržas, muzika ir gar
siakalbis $101.75. Įvairios ki
tos bilos, vežimas, taksai už 
tikietus, permitas, garsinimas, 
telefonas ir gazas, ledas ir t.t. 
$104.64. Įžangos praizai, do
vanos pardavėjams ir kitos iš
eigos $116,26. Abelnai išeigų 
$829.16.

Abelnų įeigų $2,268.83. 
Abelnų išeigų $829.16. Liko 
pelno $1,439.67.

$1,400 išdalinta laikraš
čiams ir Lietuvos pagelbai 
$100. Sąryšio ižde lieka dar 
$39.67. Visas bilas peržiūrėjo 
Sąryšio valdyba ir viskas su
rasta gerai. Pikniko gaspado- 
rius buvo dr. Palevičius ir jam 
prisiėjo labai daug triūso įdė
ti. Pįkmke pagelbėjo J. Butė
nienė ir U. Palevičienė.

Tikietų pardavime iš anksto 
ir darže didelis skaičius drau
gų ir draugių pasidarbavo ir 
visiems tariame širdingai čaiu. v

Pikniko gaspadorius,
Dr. Palevičius,

Sąryšio sekr.,
J. K. Alvinas.

Philadelphia, Pa.
Vėl Galima Gauti

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

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

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

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
• — Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS |2.

DR. ZINS (Isist. 28 m.)

110 East 16th 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 
•t

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

IIWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWA

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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
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VOKIEČIŲ GENEROLAI SA
BOTAŽAI HITLERĮ

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

HELP WANTED—FEMALE' 
REIKALINGOS MOTERYS

London. — Sakoma, kad 
tūli vokiečių generolai Ru
munijoj tyčia išsiuntė ke
lias divizijas aršiausių hit
lerinių karių, vadinamos 
rinktinės SS gvardijos, į 
Varšavos frontų. Tuo būdu 
jie, girdi, tiksliai silpnino 
nacių gynimąsi Rumunijoj 
ir keršijo Hitleriui už tai, 
kad jis pakorė eilę senųjų 
Vokietijos generolų.

Urmu Naikina Vokiečių 
Tankus ir Trokus

Francija. — Talkininkų 
lėktuvai sekmadienį sunai
kino 919 vokiečių trokų, 757 
vežimų su kariniais krovi
niais ir 59 nacių tankus, 
bebėgant vokiečiam nuo 
Mons linkui Brusselio, Bei- 
gijoj.

Sutelkti Oro Smūgiai Japo
nam Mindanao, Filipinuose
Amerikos lakūnai jau 130 

kartų bombardavo japonų 
orlaivių aikštes ir uostų į- 
rengimus pietin. Mindano 
salos kampe. Tatai, paga- 
liaus, privertė japonus iš
traukt savo lėktuvus iš tos 
vietos.

Prancūzų Makfai Suėmė Dar 
2,000 Vokiečių

London. — Anglų radijas 
pranešė, jog francūzų par
tizanai - makiai paėmė ne- 
laisvėn dar 2,000 vokiečių 

* Ardeche ir Loire depart- 
mentuose (gubernijose). 
Kartu jie pagrobė didelius 
kiekius priešų ginklų ir a- 
municijos.

Bulgarija Turi Kariauti Prieš 
Nacius, Sako Maskva

Maskva, rugs. 5. — So
vietų spauda ir radijas pa
kartojo, kad neužteks to, 
kad Bulgarija pasitraukė iš 
karo prieš nacius ir pasi
skelbė būsianti bepusiška 
/neutrali).

Sovietai reikalauja, kad 
Bulgarija paskelbtų karą 
Vokietijai.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Bulgarija sutraukė visus 

ryšius su Vokietija, bet ne
skelbia karo prieš nacius.

Už 22 mylių į pietus nuo 
Rytinės Prūsijos rubežiaus 
Raudonoji Armija prasiver
žė per Narevo upęs.

Pranešama, kad anglai 
Belgijoj užėmė Waterloo, 
Louvain ir Melchen.

Jankiai suėmė 9,000 iš tų 
nacių, kurie buvo apsupti 
ties Mons, Belgijoj.

’I Kas tai iš Brusselio pa
skleidė gandą, būk Vokieti
ja pasiduodanti.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Penktadieni, rugsėjo 8 d., Laisvės 

Choras turės išleistuves— ruošiamos 
Al. Puidukui, kuris išeina tarnauti 
Dėdės Šamo tarnybon. Pradžia 7:30 
v. v. Kviečiame narius ir garbės na
rius dalyvauti. — Choristas.

(209-210)

WORCESTER, MASS.
Laisvės piknikas įvyks 10 d. rug

sėjo, Olympia Parke. Programoje 
dalyvaus Aido Choras, Norwoodo 
Vyrų Choras, solistas , Ig. Kubiliū
nas. Kalbės R. Mizara. Piknike bus 
duodama dovanos prie įžangos tikie- 
tų. 1-ma dovana $25 Karo Bonas;
2- ra — dienraštis Laisvė ant metų,
3- čia $5 pinigais ir penki laimėjimui
po $2 pinigais. Kviečiame visus da
lyvauti. (209-210)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

(X)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRŲ
ir

MOTERŲ REIKIA 
(Amžiaus 16 iki 50) 
Būtinas Karo Darbas 

PILNAM LAIKUI 
DALIAI LAIKO

Gera Alga. Viršlaikiai.
Nuolatinis Darbas 
Pokarines Progos

Whitlock Cordage Co. 
Ft. of Lafayette St. 

JERSEY CITY, N. J.
Reikalingas atliekamumo paliudijimas.

(211)

KALNIERIŲ
IR

■KAMPUKŲ APSIUVIMAS
PAMUŠŲ BEISTYTO JAI

Prie Oficieriams Uniformų

SIUVĖJAI
Mokanti Visa Darbą

OPERATORIAI
PRIE VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ 

Mūsų Darbininkai Uždirba 

$50 IKI $100 
IR DAUGIAU!

NUOLATINIS DARBAS 
APSKRITŲ METŲ 

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

14th St. Canarsie Line 
Iki Morgan Avenue Stoties.

(212)

STALŲ PATARNAUTOJOS 
MERGINOS PRIE BUFETO

INDŲ MAZGOTOJAI
(Vyrai ar Moterys)

Pilnam Laikui ar Daliai Laiko. 
Nuolatiniai Darbai 

Su Gerais Uždarbiais
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

MES JUS IŠMOKINSIME.

NYSTROM’S RESTAURANT
ROUTE 4, 

NO. HACKENSACK, N. J.
HACK. 2-4690

(209)

OPERATORIAI
Viena ir Dviem Adatom Mašinos.

Flat Bed and Off The Arm.
GALI UŽDIRBTI IKI

$75 J SAVAITĘ. .
KARINIS DARBAS.

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

(210)

HOWARD JOHNSON’S 
O. D. B. CAFETERIA

213 Washington St.
Newark, N. J.

BŪTINAS DARBAS
INDŲ ATĖMIMUI 

MERGINOS AR BERNIUKAI 
MOTERYS PRIE BUFETO 
SANDĖLIO RAŠTININKAI 

VIRĖJAI IR PAGELBININKA1
INDŲ IR PUODŲ 

MAZGOTOJAI 
APVALYMUI DARBININKAI 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
6 DIENŲ SAVAITE 

VALGIS IR UNIFORMAI 
DUODAMI 
Pasitarimai

10-12 A. M., 2-5 P. M., 7-8 P. M. 
Kasdien.

šeštadieniais 2-5 P. M. 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 

(212)

PIRKITE KARO BONUS!

NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

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

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

PA.
(215)

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.
SUBVĖS IKI QUEENS PLAZA STOTIES.

PRIE BRIDGE PLAZA, IMKITE
VAN ALST AVE. BUŠĄ IKI 35TH AVE.

Reikalingas įrodymas 
jūsų gimimo vietos.

(212)

SANDĖLIUI VYRAI AR BERNIUKAI 
PATIKRINTOJAI

INDŲ MAZGOTOJAI—APVALYTOJAI
APVILKĖJAI IR MOKINIAI 

STERN BROS.
42nd St.. & 6th Avė., N. Y. City.

Personnel Office, 8th Floor
• (43rd Street Įėjimas)

(213)

PROSYTOJAI
Iš vidaus prosijimui visus ištisai vyrams 

sport coats. Nuolatinis darbas.
ASTOR SPORTSWEAR

30 West 21st, 12-tos lubos.
(209)

VYRAI
FABRIKO DARBUI 

PILNAM LAIKUI DARBAS 
Su Pastoviu Pokariniu Darbu 

Prisilaikome WMC Taisyklių
STANDARD CHEMICAL 

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

HOboken 3-1200.
(209)

- VYRAI
ir

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO

• DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI
DIRBTUVĖS DARBAS.

NUOLATINIS DARBAS.

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

(212)

BALTIMORE & OHIO R.R.
TURI VIETŲ

Paprastiem Darbininkam
' Trokiukų' Vėžinė to j am

KREIPKITĖS Į ROOM 202, 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
TARPE 9:30 A. M. IR 12 PIETŲ.

(209)

REIKIA DARBININKŲ
THE

CHARLES PARKER 
COMPANY

MERIDEN, CONNECTICUT
PUIKIAUSIOS PROGOS 

ĮSIGYVENUSIAME FABRIKE
GEROS ALGOS

LAVINTIEMS IR NELAVIN
TIEMS DARBININKAMS 

. PUIKIAUSIOS PROGOS
TAIKOS METU 

KOMPANIJOS ATSTOVAI
PRIBUS Į

U.S. EMPLOYMENT 
SERVICE

87 MADISON AVENUE 
NEW YORK CITY,

Pirmadienį & Antradienį.
ARBA, JEI JŪS PASIRENKATE 

KREIPKITĖS PAS
THE CHARLES PARKER 

CO.,
MERIDEN, CONN.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

(209)
. .......... ........................ .„'JĮ

REIKIA VYRŲ
CURTISS WRIGHT CORP

Propeller Division
Caldwell & Clifton, N. J.

Patyrę ir be patyrimo vyrai 
reikalingi Steel Blade Dept, 

mūsų Caldwell fabrike.

Kulkų Tekintojai
Rupumų Tekintojai
Atomic Hydrogen Lydytojai
Misingiu Aptraukejai
Engine Lathe Operatoriai

Prisilaikoma WMC Taisyklių

Kreipkitės kasdien 8:15 A. M. iki 5 P. M. Emp. Dept.

143 Getty Ave., Clifton, N. J.

ar Kreipkitės

Kasdien 9 A. M. iki 5. P. M. į

United States Employment Service

29 Howe Ave., Passaic, N. J.

REIKIA VYRŲ
NUOLATINIS DARBAS. ' 
MALIAVŲ DIRBTUVĖ 

REIKMENŲ KRAUSTYMUI
2 ŠIFTAI;

REIKALINGAS PALIUOSAVIMAS.
VALENTINE & CO., INC., 

364 MANHATTAN AVE., BROOKLYN.
(210)

REIKALINGI
ELEKTRIKAI

Jei jūs turite bent kokį supratimą 
(

apie elektrą, kreipkitės tuojau, kad 
išvengti suvėlavimą greit reikalin
gų laivų.

Į

NEW YORK

SHIPBUILDING
V

CORP.
} f '■1 ’*

CAMDEN, N. J.

(213)

Milling Mašinos Operatoriai
Šonų Lydytojai
Heald Tekintojai
Gisholt Lathe Operatoriai
Užramtytojai ir Trimeriai

(210)

MAŠINISTAI
Pirmos ir antros klasės. Vietinis išdirbimų 
fabrikas su pokarine ateitimi, dabar atliekąs 

100 procentų karinius darbus. Linksmos 
aplinkybės. Patogu, viršlaikiai.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
J. & S. TOOL COMPANY 

477 MAIN STREET, 
EAST ORANGE, N. J.

(214)

JAUTIENOS KILNOTOJAI 
IR 

MĖSOS ŠALDYTUVUI 
VYRAI 

Puikiausia proga, nuolatinis 
darbas didelėje organizacijoje. 
ŠAUKITE MITCHELL 2-4780 

Personnel Dept, 
ar 

Kreipkitės 
American Stores Co., 

Central Avė. ir Second St., 
South Kearny, N„ J.

Važiuokite Public Service Buses No. 1 ar 
No. 108 iki Central Ave., So. Kearny. 

Tiktai vienas blokas iki fabriko.
Prisilaikoma WMC Taisyklių

(215)

AMERICAN AIRLINES
REIKALAUJA

SANDELIUI RAŠTININKŲ 
Dirbti LaGuardia Field 

Kreipkitės
AMERICAN AIRLINES, INC.

103 E. 41st- St., N.Y. City. 
Tarpe 9 A.M. ir 5 P.M.

šeštadieniais iki 12:30 P.M.
(213)

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.

(215)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS PRIE BUFETO 
ABELNAI APTARNAVIMAS 

VIRTUVĖJE PAGELBININKĖS 
INDŲ MAZGOTOJOS 

SANDĖLIO RAŠTININKĖS 
. VYNIOTOJOS—KASIERKOS 

- ŽYMETOJOS
PATIKRINTOJOS 

RAŠTININKĖS 
STERN BROS.

42nd St. & 6th Avė., N. Y. City.
Personnel Office, 8th Floor 

(43rd Street {ėjimas)- '•

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
? SCHRAFFT’S

56 WEST 23RD ST., N. Y.
- ’ (x)

MERGINOS & MOTERYS
DALIAI LAIKO & PILNAM 

LAIKUI DARBAS.
Mes turime įvairių darbų savo fa

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

atsinešti įrodymus savo amžiaus.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST. ' 

PHILADELPHIA, PA.
(211)

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.
 (X)

VIRĖJOS
MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILaVINIMAŠ GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(x)

STALŲ PATARNAUTOJOS 
Nuolat. Sekmadieniais Nedirbama. Geri Tipai. 

OLD OXFORD
8 East 41st Street. 

_____________________________________ (211) 

DIENINIS DARBAS
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

Lengvam, švariam patikrinimų Ir sustatymų 
darbui. Patyrimas nereikalinga*. Imkite Eric 
traukinį iki Forest Hills stoties ar No. 27 

busų, priveš prie durių.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

EMELOlD MFG. CO., 
946 LAKE ST., NEWARK, N. J.

__________________________ (210)

MERGINOS - MOTERYS
MERGINOS—MOTERYS 
16 iki 18 Pilnam Laikui 

Virš 18, Daliai Laiko 
TAIPGI OPERATORĖS 

ANT SINGER POWER MAŠINOS.
NEEDLECRAFT HEMMERS, INC. 

164-66 River Street, 
Arti Paterson St., 

Paterson, N. J.
(210)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Merginų Miegamiesiems.

Valandos 8:80 iki 3 »
GERA ALGA, NUOLATINIS DARBAS.

Kreipkitės
MISS CONDICT, BROOKS HALL, 

116th St. & Broadway, N.Y.C.
______________________________________ (210)

~ VALYTOJOS
MOTERYS

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(211)

ORLAIVIAM 
MOKINES 

GERA ALGA
LAIKE MOKINIMOSI
SU PROGRESYVIAIS 

PAKĖLIMAIS

GENERAL 
BRONZE 

n CORPORATION
43-02 38th St., 

Long Island City. 
Reikalingas įrodymas 
jūsų gimimo vietos.

(213)

MERGINOS-MOTERYS
BŪTINAS

KARINIS DARBAS DABAR
Pastovūs Taikos Metu Darbai

LENGVAS FABRIKO DARBAS
GEROS DARBO SĄLYGOS

PATOGITRANSPORTACUA
Kreipkitės Asmeniškai

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

Reikalinga atliekamumo pareiškimas Ir 
gimimo certifikatas.

CONTINENTAL
CAN COMPANY, INC. 

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

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

' (212)

MOTERYS 
ir 

MERGINOS
18 METŲ AR VIRŠAUS 

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS

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

(212)

MERGINOS
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.
81 Prospect St., Newark, N. J.

(210



■ # T

Sožtas puslapis

NewWto^fe^ZInloi
Ar Jau Pasiuntėt Savo 

Kariškiui Aplikaciją 
Gavimui Baloto?

Kariškiai iš New Yorko 
valstijos turės paprašyti savo 
baloto iš anksto arba negalės 
balsuoti šiuose prezidentiniuo
se rinkimuose. Galimas daik
tas, kad daugelis kariškių vy
rų ir moterų, būdami toli nuo 
namų, to nei nežino. Dėl to 
namiškių, draugų ir pažįsta
mų pareiga jiems pasiųsti ba
loto aplikacijos formas.

Baloto aplikacijos formų ga
lima gauti CIO unijų raštinė
se, Darbo Partijos raštinėse ir 
eilėj kitų įstaigų.

Reikia paskubėti, nes pas
kutiniai baloto prašymai nuo 
kariškių turi būti gauti ne vė
liau 16-os spalių. Siunčiant V- 
Mail didžiuma laiškų suvaikš- 
to greičiau. Tačiau karo sąly
gose galima daleisti, kad ka
riškis tuo laiku bus perkeltas 
kitur, bus kelyje, laiško gavi
mas užtruks. Kad užtikrinti 
gavimą baloto aplikacijos lai
šku ir jos sugrąžinimą New 
Yorko Rinkimų Tarybai pirm 
spalių 16-tos, gaukite ir išsiųs
kite baloto aplikacijos formą
tuojau.

Karių balsai bus priskaityti 
tik tie, kurių balotai sugrįš ne 
vėliau lapkričio 4-tos, trim 
dienom pirm civilinių balsavi
mo.

Didžiojo New Yorko Rinki
mų Taryba iki Labor Day bu
vo gavusi jau 285,000 aplika
cijų. Iš tų 150,000 ankstybųjų 
prašytojų balotai jau buvo pa
ruošti išsiuntimui. Kiti bus iš
siųsti taip greit, kaip tik ateis 
aplikacijos.

Specialis Rinkimų Tarybos 
reguliario štabo būrys su laiki- 

' nais pagelbininkais dirbo per 
visą dieną ir Labor Day, kad 
greičiaus išsiųsti balotus. Gau
tos aplikacijos pirmiausia iš- 
skirstomos pagal apskriČius ir 
pasiunčiamos to apskričio raš- 
tinėn įtraukti į speciales karo 
registracijos knygas. Paskui 
paruošiama atgal baloto grąži
nimui vokai ir balotai išsiun
čiami.

Susirgo Agota Klimienė

N. Y. Draugė Kli- 
Mato Klimo, Lais- 
Direktoriaus žmo-

ir pažįstami, norė-

Staiga apsirgo ir buvo nu
vežta į Queens- General ligoni
nę Agota Klimienė, kuri gyve
na 104-61 Lefferts Ave., Rich
mond Hill, 
mienė yra 
vės Board 
na.

Draugai
darni atlankyti draugę, rasite 
ją ant 2-rų lubų, North Side. 
Ligoninės antrašas: 164th St. 
ir Grand Central Parkway, 
Jamaica, N. Y. Galima priva
žiuoti su GG traukiniu ant 
Independent Line iki Parsons 
Boulevard ir iš ten paimti 
Orange spalvos busą iki ligo
ninės — apie 3 minutes.

Valandos yra nuo 2 iki 4 
seredoms ir sekmadieniais.

Linkime draugei greit pa
sveikti.

WARNER BROS, persta to 
ALEXIS SMITH 
JANE WYMAN 

RUGGLES

THE DOUGHGfc”

ANN SHERIDAN
JACK CARSON 
IRENE MANNING

EVE ARDEN veiki
CH.

Lin Jauniausia pašaipa apie 
susigrūdusius žmones Wasl/ingtone, 
įvyksta daug keistų ir juokingų nuotikių I

HOLLYWOOD
BROADWAY ir 46 STREET

Karo laiku 
kur

.............. 1... 7;......
WARNER BROS, perstoto 

CARY GRANT
šauniojoj komedijoj apie pusgalviSkai 

smagius vienos Brooklyno 
šeimos prietikius.

“ARSENIC and OLD LACE”
su RAYMOND- MASSEY, JACK CARSON, 

PETER LORRE. PRISCILLA LANE.
EDWARD EVERETT HORTON, JAMES 

GLEASON, JOSEPHINE HULL.
♦ ASMENIŠKAI SCENOS VAIDINIME 
žvalgždžiuoja CHARLIE BARNET ir JO 

ORK., DAINININKAI. KOMIŠKAS 
DUETAS *

STRAND “tay

Šešto Siuntinio Išsiuntimui 
Prašome Darbininkų

Šeštojo siuntinio dovanų iš
siuntimo Lietuvon paskutinė 
talka Įvyks šį šeštadieni, rug
sėjo 9-tą.

Nedirbantieji tą dieną pra
šomi pradėti darbą 10 vai. ry
to. Kiti pribūkite kad ir vėliau.

Norintieji važiuoti kartu su
sirinkite 9 vai. ryto, Lietuvos 
Žmonėms Drabužių Centre, 
417 Lorimer St., Brooklyne. 
Arba važiuokite tiesiai i san
dėlį, 401 Washington St., New 
Yorke.

Prašome talkos ir per visas 
likusias šios savaitės dienas. 
Dar yra privežtų iš seniau, ne
baigtų perrinkti, nesutaisytų 
drabužių. Ir šiomis dienomis 
vis atvežama, atnešama. Pas
kutiniai iš Drabužių Centro 
daiktai šeštam siuntiniui bus 
išvežti .ne vėliau rugsėjo 8-tos. 
Norintieji prisidėti, paskubėki
te.

Brooklyn© Laikinasis 
Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas.

Kraujo Priėmimo Centrai 
Nešventė Darbo Šventės

Daugelis karui gaminančių 
reikmenis fabrikų ir šapų ne
turėjo šventės pereitą pirma
dienį.

Darbo šventės nešventė nei 
Raudonojo Kryžiaus kraujo 
priėmimo centrai. Jie tikėjosi, 
kad pasinaudodami šventadie
nio proga nedirbantieji norės 
atlikti savo patrijotinę parei-

gą, aukoti kraujo. Ir neapsi
riko. Ne tik kad susirinko ti
kėtieji skaičiai, bet ir linijos 
laukiančių, netikėtų, kraujo 
aukotojų.

Vien tik New Yorko ofisas 
surinkęs 702 puskvortes krau
jo — tiek turėjo kraujo davė
jų per dieną.

Kubilius Dėkingas Jį 
Atlankiusiems

Jaunuolis Brooklyno lietu
vių veikėjas Walteris Kubi
lius prašė per dienraštį Laisvę 
pareikšti padėką visiems as
meniškai ar raštu jį atlankiu
siems. Taipgi dėkoja dienraš
čiui Laisvei, kuris suteikė dau
geliui jo draugų apie jį žinią.

Walterio sveikata, kaip sa
ko jo daktarai, gerėja, tačiau 
dar turi ilsėtis ir toliau. Ilgam 
laikui atskirtam nuo savųjų ir 
veikimo atlankymas asmeniš
kai ar laišku suteikia smagu
mo, įvairumo. Walteris randa
si Kirigston Hospital, Cottage 
4, Ward C, 660 Albany Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Times Aikštėj Vis Par 
davinėjami Bonai

Darbo Šventės proga garsio
joj Times aikštėj New Yorke 
vėl paradvinėta karo bonai. 
Pardavime bonų išleista var
žytinėms daug įvairių dalykė
lių, tarpe tų “laiminga pinigi
nė,” saržento John Mack ne
šiota 33-se bomberio misijose.

Tarpe pardavinėtojų buvo 
saržentas Ivan MacManway, 
Italijoj sužeistas veteranas. Jis 
atsišaukė į publiką pirkti bo
nus vardan mūsų kovotojų 
frontuose:

“Tie vaikinai,” sakė jis “ka
riauja ir miršta už $64 per mė
nesi, o vienok jie perka bo
nus.”

Trumpu laiku jis išpardavė 
$4,000 vertės bonų.

Navy Yarde Statyba 
Greit Nesumažės

Brooklyno Navy Yarde įvy
kusiose karo bonų išpirkimo 
ceremonijose Darbo Šventės 
dieną kalbėjo admirolas James 
M. Irish iš J. V. Laivyno se
kretoriaus raštinės. Admirolas 
užtikrino, kad greitos darbo 
pertraukos ar sulėtėjimo dar
bo nesitikima, sakydamas:

“...Jūs, be abejo, girdėjot 
kalbų apie tai, kas atsitiks, ka
da baigsis Europoje mūšiai. 
Laivynas neplanuoja uždaryti 
šapas, nežiūrint, kada Europos 
karas baigsis.

“Niekas negali užtikrinti, 
kaip ilgai karas tęsis su Japo
nija ir niekas negali įspėti pa
sekmes laivynų susirėmimo.

“Laivynas atsisako gemble- 
riuoti žmonių gyvastimis pla
navimu baigti karą nustatyto
mis dienomis ir sumažinimu 
karui reikalingų įrankių, ga
mybos.

“Iki priešas bus galutinai 
sumuštas, mes neturime pla
no mažinti laivų statybos pro
gramų nei gamybos įvairių ki
tų reikmenų, vartojamų pil
nam laivyno įrengimui.”

New Yorko 1,450 gvardie
čių praleido Darbo šventę 
kempėje Smith, Peekskill, mi- 
litariškuose pratimuose.

Pergalės Padidina 
Reikalą Popieros

Daugėjančios mūsų, perga
lės frontuose ne sumažina, bet 
padidina reikalą surinkti ir 
perdirbti atliekamą popierą. 
Taip pareiškė Julius A. Krug, 
veikiantysis Karinės Produkci
jos Tarybos pirmininkas.

Krug nurodė, kad mūsų ar
mijoms, žygiuojant pirmyn, il
gėja susisiekimų linijos. Dėl to 
karo reikmenų ir maisto turi 
būti daugiau kelyje. Tam vis
kam reikia ir kur kas daugiau 
popieros.

“Net karui pasibaigus Euro
poje popieros trūkumas greit 
nesumažės,” pareiškė p. Krug, 
ragindamas ir toliau labai rū
pestingai taupyti atliekamą 
popierą ir greičiausia atiduoti 
karui.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
■k naujus 
ĮHL lūs ir 

sudarau 
grikoniškais. 
Įkalui 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. GLenmore 5-6191.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

[F. W.ShalinsI
(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.

—■■■===--' --------

Bauginanti Nusižudyti 
Moteris Sutraukė 

Būrį Žiūrovų
Per tūlą laiką ant stogo 

aukštų bildingo 327 W. 27th 
St., New Yorke, ritosi, varžėsi 
viena spiegianti moteriškė ir 
du vyrai. O keli šimtai žmo
nių apylinkes gatvėse ir prie 
langų susitelkė tų varžytinių 
žiūrėti. Protarpiais atrodė, kad 
moteriškė jau nugali vyrus ir 
kad jinai ištrūkus nuo jų ners 
žemyn nuo stogo.

Moteriškė, Mrs. Angela Fer- 
reiro, 35 metų, žadėjusi šokti 
nuo stogo po apsibarimo su 
vyru. Išbėgančią iš apartmento 
ją pasekė jos vyras ir kaimy
nas, kad sulaikyti ir taip jie 
ėmėsi arti pusvalandį iki pri
buvo kaimynų pašaukta poli
cija. Dar ir policijai su gais- 
ragesiais buvo darbo iki ją vis 
dar spiegiančią suvaldė, sura
kino į “straight jacket.” Mote
riškę nuvežė į Bellevue ištyri
mui.

Policijai nepavyko iš jos nei 
iš kitų, namiškių dasiklausti 
priežasties. Jinai pati tik tiek 
pasakius, kad jinai nė su kuo 
nesibarusi, tik su ją suimti at
ėjusiais policistais. Vyras aiš
kinęs, kad ji gavus staigų ner
vų pakrikimą. Trylikos metų 
sūnus pasakęs, kad jis nega
li duoti jokių parodymų, nes 
tai esąs privatiškas šeimos da
lykas.

6

Martin W. Fields, 27 m., ci
vilinis jūrininkas, nuteistas 4 
mėnesius kalėti už apsukinėji- 
mą viešbučių nemokėjimu už 
kambarius. Jis taipgi paliki
nėjęs beverčius čekius.

KADA BŪSITE 
NEW YORKE 

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. 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

Išvežta Tonai Šery į 
Popieros Virtuvę

New York Central raštinė 
apžiūrėjo savo šėpas. Toji ab- 
lava palengvinus tas šėpas ant 
33,000 svarų seniau buvusių 
svarbių rekordų, dokumentų, 
šėrų, bet dabar nebereikalin
gų. Ir davė popieros perdir
bimo fabrikams darbo.

Kad kas nepageidaujamas 
nešniukštinėtų tų senų, rekor
dų, jais nepasinaudotų, popie- 
ra sukrauta į trokus firmos 
prižiūrėtojo akyvaizdoje. Su 
ginkluotu palydovu jis nuly
dėjo tą turtą į Philadelphia ir 
ten prie jo buvę dokumentai 
išvirta į paprastą papierinę ko
šę, iš kurios gamins naują po
pierą.

Tarpe išlydėtųjų po ginklu 
buvę ■ šimto milionų dolerių 
vertės senų Šerų, kurie, pa
kliuvę į sukčių rankas, ga
lėtų ant tiek apsukti žmones.

Apdaužęs Policistą
Brooklyne areštuotas Reidar 

Hareide, 28 m., norvegas jū
rininkas. Atvestas į teismabu- 
tį areštantas stovėjo, kaip ir 
nieko neatsitikę. Bet policistas 
turėjo apraišiotą ranką ir 
skundėsi esąs kitur dikčiai ap- 
spardytu. Teisėjas Surpless dėl 
to kritikavo arešto įstatymą. 
Jis sakė, kad reikią duoti po- 
licistams teises aštriau elgtis 
su areštuojamais. Kitais žo
džiais tariant, kad galima bū
tų apkulti areštantą.

Juozą Stanaitį Laidos 
Penktadienį

Juozas Stanaitis mirė rugsė
jo 3 d., Kings County ligoni
nėje, sulaukęs 56 m. amžiaus. 
Gyveno 393 Lorimer St., 
Brooklyne. Bus pašarvotas lai
dotuvių direktoriaus Aromis- 
kio šermeninėj, 423 Metropoli
tan Avė. Laidos rugsėjo 8-tą 
dieną, 2 vai. po pietų, Alyvų 
kalnelio kapinėse.

Liko sūnus Juozas, duktė 
Antanina, brolis Pranas ir se
suo Ona Brooklyne ir brolis 
Gustavas Bostone.

Sulaikyti už Falsifikavi
mą Gaso Kuponą

Federalis prokuroro padėjė
jas Thomas J. Murphy skelbia, 
kad sulaikyti keturi vyrai, ku
rie bandę daryti falšyvus ga- 
zolinos kuponus. Sakoma, kad 
pas juos radę įrankius gami
nimui kuponų ir jau pagamin
tų 4,860,000 kuponų. Už juos 
būt galėję pirkti 24,300,000 
galionų gazolinos.

Tą turtingą lizdelį radę šeš
tadienio vakarą skiepe 61-07 
Broadway, Woodside.

Areštuotieji, visi iš New 
Yorko ir Bronx, esą: William

Taylor, 56 m., 403 W. 125th’ 
St.; Edward Ahner, 56 m., 
612 E. 158th St.; Louis t>i 
Napoli, 32 m., 411 Pleasant 
Ave., ir Ralph Fucelli, 32 tti.» 
121 E. 219th St.

SUSIRINKIMAI
/BROOKLYN, N. Y.

šv/ Jurgio Draugystės susirinki
mas j įvyks rugsėjo 6 d. Kliubo salė
je, 280 Union Avė. Nariai dalyvau
kite.! — Ch. NeČiunskas.

I BROOKLYN, N. Y.
LDR 1 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 7 d. Laisvės salėje, 419 Lo
rimer St. Pradžia 7:30 v. v. Kviečia
me visus dalyvauti. Atsiveskite ir 
naujų narių į kuopą prirašyti. — M. 
Stakovas, prot. rašt. (209-210)

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kuopos mitingas įvyks 

trečiadienį rugsėjo (September) 6 
d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių Ne- 
prigulmingo Kliubo name, 269 Front 
St. Visi nariai būkite laiku. — Val
dyba. (208-210)

EAST NEW YORK- 
RICHMOND HILL.

LDS 13 kp. ir'LDLD 185 kp. na
riams. Abiejų kuopų sujungtas susi
rinkimas įvyks 7 d. September, 8 
vai. vakare, Buzelio svetainėje.- Ma
lonėkite kiekvienas atsilankyti, nes 
turime labai svarbių reikalų aptar
ti. , Svarbiausias tai mūsų metinis 
bankietas, turime galutinai aptarti, 
vėliaus nebūtų kokių nesmagumų 
bei išmetinėjimų. Taip pat yra ir 
daugiau labai svarbių dalykų, ku
rie bus paaiškinti ant susirinkimo. 
Taipgi LDLD nariai malonėsite pa
siimti knygą Lietuva Ugnyje, kuri 
jau yra prisiųsta mūsų kuopai. — 
Kuopų Valdybos. <(208-210)

REIKALAVIMAI
Reikalinga dviem vyram gyveni

mo vieta. Pageidaujama, kad būtų 
2 atskiri kambariai miegojimui. 
Taipgi, jei kas turėtų nebrangiai 
rakandus, mes galėtume nupirkti. 
Prašome pranešti raštu. — G. G., 
1024 Greene Ave., Brooklyn, N. Y.

(208-210)

Reikalinga kriaučių — lainikam 
beistavot. Taipgi Finish Presser ir 
2-jų 
(Bush ling 
pas:

merginų beistams
Girls). Prašome

traukti 
kreiptis

S. KARVELIS,
45 Roebling Street, Brooklyn, N. Y. 

Tel. EV. 7-2494.
(209-214)

< CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) •

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planas.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE i
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

. -------- 4
282 UNION AVE. BROOKLYN

’ ' * j
Tel. EVergreen 4-9612

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS IjROOKLYNE

LIETUVIŠKAS KABARETAS
CM STANLEY MISIŪNAS
H SAVIMINKASSAVININKAS

F GERIAUSI GRRIMAI IR •
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI •

DAUG STALŲ KOMPANIJOM •

Iš. kitur atvykusius svečius visuomet •
širdingai pavaišiname. J

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 1 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašome visus dažnai ateiti j mūsų •

PARAMOUNT CABARET •
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. J
Prlo R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-8884 •

$50.00

eoDPtsj į*'**4*
14950

$20.00

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.

'■ ■- - fit '•




