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Laisvieji Vokiečiai Šau 
kia j Visuotiną Streikų 

Prieš Nacius

Sovietiniai kovotojai jau 
266 mylių ilgio ruožu pasie
kė Bulgarijos sieną. Blokš- 
dami nacius per Rumuniją į 
vakarus, raudonarmiečiai 
užėmė dar virš 200 miestų 
ir kitų gyvenamųjų punktų, 
tame skaičiuje Pitestį, ke
turių geležinkelių mazgą,

i Jugoslavais 
už 56 mylių į vakarus nuo 
Ploesti.

Vienoje vietoje raudon
armiečiai apsupo ir visiškai 
nušlavė likučius nacių dvie
jų pulkų. Įvairiose kitose 
vietose buvo taip pat atkir
stos ir sunaikintos bei su
imtos vokiečių grupės.

Bugo ir Narevo upių, į šiau
rius nuo Varšuvos, ir nublo
škė nacius iki 16 mylių at
gal. Sovietų kariai čia per 
dieną atėmė iš priešų dau
giau kaip 150 gyvenamųjų 
vietų.

Antroji Baltarusijos ar
mija, komanduojama gen. 
Mato Zacharovo, susijungė 
su maršalo Konstantino Ro- 
kossovskio Pirmąja Balta-

Francija. — Trečioji A- 
merikos armija, komanduo
jama gen. Pattono, iki šiol 
suėmė jau 76,000 vokiečių; 
nukovė ir palaidojo 19,000 
priešų ir sunkiai sužeidė 
64,000 nacių. *

Vėliau tie patys Hitlerio ge
nerolai padėjo Suomijos fašis
tams. Tie patys generolai pa
dėjo rumunams, vengrams, slo
vakams; tie patys generolai 
buvo atsukę visą Vokietijos 
karo mašiną, visos Europos ka
ro mašiną prieš vieną Raudo
nąją Armiją, bet matome, kas 
išėjo!

Vokiečiai, išmušti iš Rumu
nijos, neteko Ploesti, — milži
niškų aliejaus šaltinių, be ku
rių negalės ilgai suktis jų karo 
mašina.

Išmušti iš Suomijos, vokie
čiai neteks milžiniškų nikelio 
kasyklų — nikelio, labai rei
kalingo karo mašinerijai.

Kai Raudonoji Armija įeis 
į Sileziją, o talkininkų armijos 
—į Ruhr’ą,—naciai neteks an
glies!

Po to naciškieji vokiečiai ne
teks galvų!...

London. — Anglijos bom
banešiai, pakildami nuo sa
vo lėktuvlaivių, vėl puolė 
vokiečių karo didlaivį Tir
pitzą Norvegijos pakrantė
je ir, matomai, keliomis 
bombomis jį sužalojo.

Anglų lakūnai tuo pačiu 
laiku susprogdino vieną 
priešlėktuvinį vokiečių lai
vą, padegė vieną žibalinį jų 
laivą ir sužalojo vieną na
cių submariną, tris naikin
tuvus, 12 kitų priešų laivų 
ir sunaikino |9i jų lėktuvus.

Hitlerininkai torpedomis 
nuskandino, nedidelį 
laivą Bickertoną ir 
11 jų lėktuvų.

Naciai giriasi, būk 
griebę Audun 
nuo Moselles upės, Franci 
joje.

Amerikos valdžia 
$2,200,000 skelbimams, šau
kiantiems merginas į pagal
binę kariuomenes tarnybą 
— WACs pernai nuo liepos 
iki lapkr. 1 d.

Amerikos Karių Žygiai 
Pietinėj Francijoj 

Roma, rugs
nėję Francijoje amerikie
čiai, komanduojami genero
lo Patcho, blokšdami nacius 
Saone upės kloniu į šiau
rius, užėmė pozicijas tik už 
65 mylių nuo tos vietos, kur 
generolo Pattono armija 
kovoja šiauriniai-vidurinėje 
Francijoje.

50,000. iki 100 Tūkst.' Naciu 
Apsupta Šiaur. Francijoj 
London. — Skaičiuojama 

jog kanadiečiai ir anglai ap
siautę 50,000 iki 100,000 vo
kiečių pajūriniame Franci- 
jos ruože nuo Le Havre iki 
Calais.

dažnai tenka būti pajuokos 
objektu: Singaporas buvo la
bai {stiprinta tvirtuma, deja, 
jos kanuolės buvo atkreiptos 
ne j tą pusę, iš kurios atėjo 
priešas. . .

WASHINGTON. — Valdinė Amerikos Susisiekimų 
Komisija paskelbė Maskvos radijo pranešimą, jog So
vietų Sąjunga rugs. 5 d. sutraukė diplomatijos ryšius 
su Bulgarija ir paskelbė jai karą. Tai todėl, kad Bul 
garija tebetarnauja Hitleriui, nors jinai ir pasiskelbė, 
kad pasitraukus iš nacių karo.

Sovietų užsienio reikalų komisaras Viačeslavas Mo
lotovas praeitą antradienį vakare įteikė Bulgarijos at
stovui I. Stamenoffui sekamą pareiškimą, kuris išdės
to, kodėl Sovietų Sąjunga turi paskelbt ir paskelbia ka
rą Bulgarijai:

Tekstas Sovietų Karo Paskelbimo Bulgarijai
Daugiau kaip trejus metus Bulgarija padėjo Vokie

tijai kariauti prieš Sovietų Sąjungą. Sovietų vyriausy
bė atsižvelgė į faktą, kad Bulgarija negalėjo pasiprie
šint galingoms Vokietijos jėgoms tuo laiku, kai Vokie
tija savo rankose turėjo beveik visą 'Eluropą. Sovietų 
valdžia toleravo (pakentė) tokią padėtį. Sovietų vy
riausybė pakentė ją ir tada, kai viešpataujantieji Bul
garijos sluoksniai padėjo vokiečiams išsikraustyti iš 
Krymo pussalio ir išgelbėti likučius sumuštų vokiečių 
kariuomenės iš pietinės Sovietų Sąjungos dalies.

Bet šiemet vasarą kilo krizis ginkluotose Vokietijos 
jėgose. Sovietų kariuomenė iš rytų, o įsiveržusi Fran
ci j on talkininkų kariuomenė iš vakarų laikė Vokietiją 
kaip replėse, ir jinai atsidūrė katastrofiškoje (pra
gaištingoje) padėtyje. Vokietijos kariuomenė, smar
kiai pliekiama, buvo priversta trauktis atgal visuose 
frontuose.

Vokietija, pagaliaus, nustojo Italijos. Vokietija nete
ko Franci jos. Po. to, Rumunija atsimetė nuo Vokieti
jos. Tokia maža šalis, kaip Suomija, atsimeta nuo Vo
kietijos, nes ji mato, jog tolesnis draugiškų ryšių pa
laikymas su Vokietija vestų Suomiją į sunaikinimą. Vo
kietijos likimas nulemtas. Vokietija galutinai prakišo 
karą.

Susidarius tokioms sąlygoms, galima buvo tikėtis, 
kad Bulgarija nuspręs pasinaudoti proga ir palankiu 
jai momentu; kad Bulgarija, sekdama Rumuniją ir 
Suomiją, atmes savo pro-vokiškąją politiką, sutraukys 
ryšius su Vokietija ir įstos į demokratinių kraštų prieš- 
hitlerinę santarvę; Nežiūrint to, Bulgarijos valdžia net 
dabar atsisako sutraukyti ryšius su Vokietija ir seka 
vadinamąją bepusiškumo (neutralumo) politiką, kur 
jinai tebeduoda tiesioginės paramos Vokietijai prieš 
Sovietų Sąjungą, nes Bulgarija gelbėja (priglaudžia) 
besitraukiančią atgal vokiečių kariuomenę nuo besive
jančios Raudonosios Armijos ir duoda jiems bazes Bul
garijos žemėj, kaipo panaujintus centrus vokiečių jė
goms veikti sausumoje ir jūroje prieš Vokietijos prie
šų santarvę.

Sovietų vyriausybė tegali laikyti šitokią Bulgarijos 
politiką tiktai faktinu karo vedimu vokiečių stovykloje 
prieš Sovietų Sąjungą, ir tai nepaisant to, jog karinė 
Vokietijos padėtis pamatiniai pablogėjo; nepaisant fak
to, jog dabar Bulgarija turi visas galimybes, nieko ne
bijant iš Vokietijos pusės, sutraukyti ryšius su Vokie
tija ir apsaugoti savo kraštą nuo visiškos nelaimės.

Sovietų vyriausybė, visus tuos dalykus turėdama gal
voje, atranda, kad jinai ilgiau nebegali palaikyti san
tykių su Bulgarija; todėl sutrauko visus ryšius su Bul
garija ir paskelbia, jog ne tik Bulgarija yra karo sto
vyje prieš Sovietų Sąjungą, kaip kad jinai jau nuo pir
miau buvo kare prieš Sovietų Sąjungą, bet kad nuo 
šiol ir Sovietų Sąjunga bus karo stovyje prieš Bulga
riją.

Maskva, 1944 m. rugs. 5 d.

Londone lemia, jog Raudo
noji Armija netrukus susi
sieks su jugoslavų partiza
nais ir drauge su jais ka
riaus prieš vokiečius Jugo
slavijoj. Per Krajovą eina 
geležinkelis ir iš Buchares- 
to Į Jugoslavijos sostamies- 
tį Belgradą.

Rašydami apie 19.39-1940 
m., Suomijos-Tarybų Sąjungos 
karą, Antanas Smetona su ku
nigu Noremu (“Timeless Li
thuania’’) šitaip posmuoja: 
Stalinas prašė iš “savo draugo 
Hitlerio. . . būrio karininkų, 
kurie galėtų pravesti rusus per 
Suomių tvirtumų liniją. Nors 
apie 100-150 vokiečių karinin
kų nusižudė, užuot ėję bolše
vikams pagalbon, tačiau atsi
rado užtenkamai vokiečių ka
rininkų, padariusių ofensyvą 
pasekmingu*’ (p. 163).

Šitaip rašoma knygoje, ku
riai praeitasis SLA seimas pa
aukojo $500!

Ne tik Smetona su Noremu 
šitaip rašė, — rašė visa eilė 
kitų politinių ablavukų, teig
dami, būk 1939-1940 m. Rau
donoji Armija nebūtų sumušu
si suomių fašistų, jei jai nebū
tų padėję “Hitlerio genero-

Sovietai Sparčiai Maršuoja Susijungi
London, rugs. 6. — Ru

munijos fronte Sovietų ka
riuomenė paėmė Krajova 
miestą, trijų geležinkelių 
mazgą, 112 mylių į vakarus 
nuo rumunų sostamiesčio 
Bucharesto ir tiktai 52 my
lios nuo Jugoslavijos rube- 
žiaus. Kariniai stebėtojai

Per su virš trejus karo me
tus Suomija pražudė arti 100,- 
OOO vyrų, sunaikino daugybę 
turto, paskandindama Suomi
jos liaudį baisaus vargo jūron.

Suomija turės sumokėti Ta-

štabą arti Sofijos, Bulgari
jos sostinės. Naciai atsiuntę 
gana daug vokiečių kariuo
menės į Sofiją.

Bulgarija, be kitko, yra 
priglaudusi savo uostuose 
karinius vokiečių laivus, pa
sprukusius iš Juodosios Jū
ros bei Dunojaus.

. Tūkstančiai hitlerininkų 
kariuomenės ištrūko nuo 
Raudonosios Armijos Ru
munijoje tik todėl, kad Bul
garija priėmė perbėgančius 
jos rubežių vokiečius.

Po trejų metų, trijų mėne
sių ir devynių dienų Suomija 
išsitraukė iš karo.

Vokiečių divizijos iš Suomi
jos, sakoma, jau gabenamos 
namon. Neužilgo Helsinkio 
valdovai oficialiai nutrauksią 
diplomatinius su Vokietija ry
šius. šiuos žodžius rašant, 
Mannerheimas siunčia savo de
legaciją į Maskvą pasirašyti 
po taikos paliaubų dokumen-

KRISLAI
Suomija Pasidavė.
Aliejus, Nikelis ir Anglis 
Smetonos Išminties Krislel 
Mažino Linija.

Rašo R. MIZARA

Maskva.— Laisvosios Vo
kietijos Komitetas per ra
diją šaukė Vokietijos dar
bininkus išeit į visuotiną 
streiką karinėje pramonėje 
ir taip paralyžiuot nacių 
karo mašiną. Sako, tatai 
tarnautų greitesniam karo 
baigimui.

rusijos armija 21-nos mylios 
ilgio linijoj į šiaurius nuo 
Varšavos.

Beruošiant raudonarmie
čiams apsupimo veiksmus 
prieš vokiečius Varšavoj iš 
arčiau, kiti Sovietų pulkai 
prisiartino prie hitlerininkų 
tvirtovės Ostrolenkos, vary
dami kylį linkui Prūsijos 
pietinio rubežiaus. Tuom 
kyliu raudonarmiečiai grę- 
sia atskelt vokiečių armiją 
Varšavos srityje nuo nacių 
kariuomenės, esamos ties 
Lomža, lenkų gubernijos

(Tąsa 5-me pusi.)

London. — Radijai neofi
cialiai pranešė, kad Sovietų 
kariuomenė perėjus per 
sieną iš Rumunijos į Bul
gariją.

Vienas radijo pranešimas 
be patvirtinimo sakė, 
Bulgarija jau prašius 
vietų paliaubų.

Bulgarijos Talkavimas 
Hitlerininkams

Maskvos radijas paskelbė 
žinią iš Turkijos, kad vokie
čiai palaiko savo karininkų

lų ir amunicijos varšavie- 
čiams, negu iki šiol nunešė. 
Jis tvirtino, būk vokiečiai * 
sunaikinę tik 15 procentų tų 
Anglijos lėktuvų, kurie ga
beno pagelbą Varšavos len- ' 
kams. Tikrumoje gi naciai 
nušovė kur kas didesnį nuo- ‘ 
šimtį Anglijos lėktuvų ties 
Varšava ir virš jos.

Anglijos vyriausybė labai 
nepatenkinta tuom Sosn- 
kovskio išsišokimu; jinai 
abelnai z džiaugtųsi, kad 
Sosnkovskis pasitrauktų ar 
būtų pašalintas iš londoniš- 
kės lenkų valdžios. Anglai 
supranta, kad gen. Sosn
kovskis yra didžiausia 
skerspainė skersai kelio į 
geresnius santykius tarp e- 
migracinės lenkų valdžios ir 
Sovietų Sąjungos.

KRIMINALĖ ponų 
PROVOKACIJA

Gen. Rola Zmierinskis, 
komandierius lęnkų divizijų 
kovojančių išvien su Rau
donąja Armija, apgailesta
vo, kad bergždžiai žuvo tiek 
Anglijos lėktuvų ir lakūnų, 
mėginusių įgabent varša- 
viečiam reikmenų. Anglų 
nuleistus reikmenis vokie
čiai sau pasiėmė, kaip sakė 
gen. Rola - Zmierinskis. 
Nes lenkai sukilėliai Varša
voj teturi tiktai keletą tro
besių savo rankose. Jis 
smerkė londoniškę lenkų 
ponų valdžią, kad jie, be 
susižinojimo su Raudonąja 
Armija, visai ne laiku ir tik 
pagal savo užgaidą pašaukė 
nelaimingus varšaviečius 
sukilti.

London. — Generolas K. 
Sosnkovskis, emigracinės 
lenkų valdžios komandie
rius, viešame pareiškime 
kaltino ne tik Sovietų Są
jungą, bet ir Angliją, kad 
jos, girdi, “apleidžia” suki
lusius ' Varšavoj lenkus 
prieš vokiečius. Gen. Sosn
kovskis, beje, net nacius 
piešė kaip “džentelmanus,” 
lyginti su Sovietais.

Gen. Sosnkovskis 
jo, kad anglai lėktuvais ga 
lėtų nunešti daugiau gink-

Oradour - Sur - Glane, 
Franci ja. — Hitlerininkai 
pirm 12 savaičių sudegino 
ir su žeme sulygino šį Fran
ci jos miestelį. Kai kuriuos 
gyventojus jie sušaudė, bet 
daugumą suvarė į bažnyčią, 
užrakino ir taip gyvus su
degino 1,200 iki 1,500 žmo
nių, daugiausia moterų ir 
vaikų, kaip praneša Asso
ciated Press.

Tiktai 17 asmenų teištrū- 
ko iš Oradouro. Taip pra
gariniai naciai keršijo žmo
nėms už patrijotų veiklą 
prieš vokiečius toje apylin-

Francija, rugs. 6. — Ka
nadiečiai pasiekė jūrą a- 
biem pusėm Calais, svar
baus uosto ir miesto, šiauri
niai rytiniame Franci jos 
pajūryje. Reiškia, vokiečiai 
Calais visai apsupti iš sau
sumos pusės ir prispirti 
prie jūros. Kanadiečiai taip
gi dasigrūmė iki Boulogne 
uostamiesčio pakraščių, į 
pietus nuo Calais. Kartu 
su kanadiečiais veikia ir 
lenkų kariuomenės jungi
niai.

Amerikos kariuomenė at
ėmė iš vokiečių Namur mie-

Kanadiečiai Apsupo Galais; 
Amerikiečiai Paėmė Namuro

Tvirtumą Belgijoje
stą - tvirtumą, 
Belgijoje.

Besiartinant 
prie Vokietijos 
Linijos, kitaip 
Vakarų Sienos, naciai jau 
kietai priešinasi. Amerikos 
ir Anglijos bombanešiai 
audringai bombarduoja tą 
vokiečių tvirtumų liniją.

Nepasitvirtino pirmesnie- 
ji spaudos ir radijo prane
šimai, kad jankiai užėmę 
pasieninius Vokietijos mies
tus Aacheną ir Saarbrueck- 
eną.

Vienas . didžiųjų pasaulio 
“blofų” buvo Mažino tvirtu
mų linija Francijoj. Kiek apie 
ją buvo rašyta, kiek ja fran- 
cūzai didžiavosi!

Visa nelaimė su ta linija 
1940 metais buvo tame, kad 
į Vakarus nuo jos nebuvo 
francūzų tautoje vieningos 
tvirtumos, vieningos linijos. 
Tauta nebuvo apvienyta ir ‘Kp- 
ginkluota priešui atmušti.

šiandien Mažino linija nie
ko nereiškia dėl to, kad į ry
tus nuo jos vokiečiai neturi* 
užtenkamai ginklų ir kariuo
menės.

Išgarsintoms tvirtu moms
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London, rugs. 6. — Per 
įtūžusius mūšius Raudonoji 
Armija sudaužė tvirtovišką 
vokiečių gynimosi liniją 63 

rybų Sąjungai nemažai pinigų mylių ilgio, tarp Vakarinio 
už atliktus banditiškus nuosto
lius tarybinėje Suomių-Karelų 
respublikoje.

Suomija nustojo draugų de
mokratiniame pasaulyje.

štai, ką Suomijos fašistai su 
socijal-demokratais atnešė to 
krašto žmonėms, stodami Hit
leriui talkon!

įdomu, kaip ilgai liaudis to
leruos Mannerheimus ir kitus 
budelius, įtraukusius Suomiją į 
tokią negarbę ir skurdą ?

Lenkijos fronte, Ostro- 
vakarus lenkos apylinkėje Sovietai 

užėmė pozicijas už 311 my
lių nuo Berlyno.
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Po Trijų Mėnesių
Rugsėjo 6 dieną sukako-dygiai trys 

mėnesiai, kai Jungtinių Valstijų ir Di
džiosios Britanijos ginkluotosios pajė

gos išsikėlė Normandijoj, Franci jos pro
vincijoj. Vadinasi, rugsėjo 6 d. suėjo trys 
mėnesiai nuo D-Day.

Iš sykio daugeliui žmonių atrodė, kad 
mūsų pajėgos Francijoje nemokės išvys- 

' tyti blickrygo (žaibo karo), nes per virš 
nįėnesį jos, ginkluotosios pajėgos, buvo 
išlaikytos siaurame Normandijos pussa- 
lyj, bandydamos prasimušti per tirštai 
sukoncentruotą vokiečių kariuomenės 
sieną.

Šiandien ir tie žmonės jau kitaip ma
no.

Pasirodo, jog vokiečių kariuomenės 
vadovybė buvo tokia apuokiška, kad ji 
manė sugebėsianti nepraleisti mūsų pa
jėgoms per jos “sieną” prasilaužti. Užuot 
pasitraukti j Franci jos gilumą ir suda
ryti sąlydų frontą, kuriame galėtų šiek 
tiek laikytis, tai toji vokiečių vadovybė 
viską aukojo šiame mažame žemės skly
pelyje.

Bet mūsų ginklas buvo stipresnis kaip 
vokiečių. Jis prakirto per tą sieną vartus 
ir pradėjo iš šonų daužyti vokiečius, pra
dėjo jus apsupdinėti. Ir tuomet susmuko 
pati “siena” ir visi vokiečių planai. Mū
sų. kariuomenės pasileido po Franci jos 
plotus, retai kur sutikdami vokiečių 
stipresnį pasipriešinimą. Tuo pačiu sy
kiu naujos jėgos buvo iškeltos pietinėje 
‘Francijoje. Šimtai tūkstančių francūzų 
patrijotų — makių — pasileido žygin, 
kovoti dėl savo šalies išlaisvinimo. Ir va, 
bėgyj keletos savaičių, talkininkų armi
jos beveik išvadavo visą Franci ją, be
veik išlaisvino Belgiją, jau kariauja Ho- 
llandijoje ir kai kur pačios Vokietijos te
ritorijoje !
r Ši trijų mėnesių operacija Francijoje 
parodė du dalyku:
. (į). Mūsų karinęs vadovybes— vyriau
siai generolo Eisenbowerio — išmintį.

(2) Visišką vokiečių karines vadovy
bes susmukimą — negabumą ir neapdai
rumą.

Tiesa, Francijoje dar yra visa eilė uo
stinių miestų, kuriuos turi vokiečiai — 
Brestą, St. Nazaire, La Havre, ir kt., bet 
jie bus greit išlaisvinti. Ir be didžiulių 
uostų mūsų karo vadovybė moka savo 
karius aprūpinti karinėmis reikmenimis. 
Ir už tai jai priklauso djdęlis nuopelnas.

Vadinasi, bėgy j trijų lųęnesių karas 
dėl Francijos ir dėl Belgijos baigėsi. Pra
sidėjo karas dęl Vokietijos. Vokiškieji 
naciai atsidūrė desperacijoje. Jų šauksi
mai apie “slaptus ginklus,” jų Mažino li- 
*uija pasiliko tik vienu dideliu mytu.

Vokiečiai dar didžiuojasi Siegfriedo 
tvirtumų linija, bet neatrodo, kad ir tos 
tvirtumos bus didele kliūtimi mūsų ka
riuomenėms.

; Hitleris negali visuose frontuose pri
statyti užtenkamai kareivių ir ginklų — 
jis jų neturi. Jo didžiausios jėgos dar vis 
tebėra Rytų Fronte. Iš ten jis bijosi jų 
bent kiek ištraukti, nes tas palengvintų 
Raudonajai Armijai žygį į Berlyną.

Hitlerio frontas sugriuvo Balkanuose, 
įjo Gothic tvirtumų linija pliuška Itali
joje. Jo frontas susmuko Suomijoj. Jis 
negaji sudaryti sąlydėsnio fronto Vaka
ruose.

Žodžiu, hitlerinei Vokietijai artinasi 
kaput/ Jai artinasi sąskaitų suvedimo 
diena.

Tegu dūksta naciai, tegu dūkstą jų 
pasekėjai kituose kraštuose. Jungtinių 
/Tautų armijos artinasi prie galutinos, di
džiulės pergalės Europoje!

Mta Komunisti^am Judėji
mui 25-ki Metai
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. §į(ęųiet, rugsėjų mėnesį sukanka lygiai 
25-ri, nietai, kai Jungtinėse Valstijose 
prasidėjo organizuotas komunistinis ju- 
dėjimas, kai čia buvo įkurta komunistinė 
partija, paremta marksizmo-leninizmo 
principais.

Vieta neleidžia šiame straipsnyj pada
ryti plačią komunistinio judėjimo analy- 
zę bei istorinę apžvalgą. Užteks pasisa
kyti keliais bruožais.

Komunistinis judėjimas, kaip Jungti
nėse Valstijose, taip ir visame pasaulyj, 
gimė kovose su socijalistiniu oportuniz
mu, gimė kovose prieš praeitą pasaulinį 
karą. Organizuoto komunistinio judėji
mo iškilimą, be abejo, paskubino Di
džioji Spalio Revoliucija Rusijoje, sukrė
tusi viso pasaulio kapitalistinės san
tvarkos pagrindus. Amerikoj organizuo
to komunistinio judėjimo atsiradimą 
paskubino įsikūrimas Komunistų Inter
nacionalo (1919 m. kovo mėnesį), Lenino 
vadovybėje.

Komunistinis judėjimas mūsų krašte 
vystėsi vingių vingiais. Iš karto buvo į- 
sįkūrusios dvi partijos, kurios paskui ap- 
sivienijo. Žiaurūs valdžios puolimai, pa
valomas partijos palėpin, pačioje parti
joje frakcijų atsiradimas — kai kada su
darytas tam tikrų elementų dirbtinai, ar- 
tificiąliai, — per ilgą laiką neleido parti
jai atsistoti pilnai ant savo kojų, trukdė 
josios augimą, kenkė pačiam komunisti
niam vardui, jo prestyžui.

O vistik judėjimas plėtėsi, šakojosi, įsi- 
šaknėjo. Pradedant su 1930 metais par
tija atsistojo ant stipresnių pagrindų ir 
nuo to laiko, dėka naujai vadovybei su 
Earl Browderiu priešakyj, ši partija pra
dėjo iš tikrųjų suamerikonėti ir vaidinti 
didelį vaidmenį mūsų krašto gyvenime, 
nors pati partija niekad nebuvo labai 
skaitlinga nariais. 1930 metai, atsimin
kime, buvo didžiojo ekonominio krizio 
metai.

Vienas amerikoniško komunistinio ju
dėjimo vadų, .A. Landy, savo straipsnyje 
(The Worker, ši m. rugs. 3 d.), analizuo
jančiame didžiuosius komunistinio ju
dėjimo nuveiktus darbus, žymi:

“Komunistai išmokė milijonus ameri
kiečių, kaip organizuotis ir kovoti dėl 
pašaipus nedarbo metu ir del socijalio 
saugumo (Social Security).

“Komunistai pirmieji pradėjo traukti į 
darbo unijas milijonus neorganizuotų a- 
merikiečių darbininkų; jie darbavosi su
kūrime galingų pramoninių darbo unijų 
ir darbininkų judėjimo, turinčio šiandien 
14,000,000 narių, kuris sudaro vyriausią 
amerikoniškos demokratijos tvirtumą; 
ir, virš visko, komunistai padėjo darbi
ninkams suprasti nepriklausomą Ameri
kos darbininkų ekonominę ir politinę ga
lią pirmu sykiu Jungtinių Valstijų isto
rijoje:

“Komunistai suvaidino vadovaujančią 
ir sprendžiamą rolę, padėdami negrų 
liaudžiai išgauti paspirtį iš darbininkų 
judėjimo, jokios kovoje dėl lygybės, ir 
padėdami jai, negrų liaudžiai, iškilti kai
po galingam faktoriui mūsų tautos de
mokratinėje plėtotėje.

“Koiųunistaj pirmieji pradėjo kovoti 
ųž atidarymą pietinių vaįstij.ų moderni
niam ir demokratiųiąm judęjiųųii, kurie 
pągripdinįai įeięią tąją šajies didžiulę 
dalį pirmu sykių, mūsų tautos gyvenime 
ir istorijoje.

“Kųmųniątąi, savo įtaka darbininkų 
jųįęjiįię, ųegrų liaųdyj ir progręsyvėse 
pajėgose, bendrai, suvaidino didžiulį, 
sprendžiamąjį vaidmenį, įgalinime mūsų 
šalies, pasitikti didžiausįjį krizį savo is
torijoje, didžiausią dėl tautinės nepri
klausomybės įr laisvės karą.”

Netenka nei aiškinti, jog komunisti
niam judėjimui šioje šalyje niekad, ne
buvo kelias rožėmis klotas. Jis buvo per
sekiojamas, puolamas, šmeižiamas— vis
kas priešo daryta organizuotai. Tačiau 
komunistinis, marksistinis judėjimus au
ga įtaka, auga nariais.

Dar prieš Amerikos įėjimą į antrąjį 
pasaulinį karą USA Komunistų Partija 
buvo pasitraukusi iš Komunistų Interna
cionalo. Karo, metu buvo paleistas ir pats 
Komunistų Internacionalas. Kiekvienos 
šalies komunistams palikta patiems savo 
reikalus tvarkyti, išeinant iš pagrindinių 
savo tautos, interesų, Kai kuriose šalyse 
komunistinės partijos susijungė su kito
mis liaudiškomis partijomis, .kai kuriose 
— komunistai pasilaikė savo partijas.

Pas mus, Jungtinėse Valstijose, š. m. 
gegužės 20 dieną Komunistų' Partija bu
vo paleista. Įsikūrė nauja organizacija— 
Politinė Komunistų Sąjunga (Commu

KAIP TĖVYNE DŽMIOSI HITLERIO 
LAIMĖJIMAIS IR KAIP DABAR RAUDA

. “Tėvynę” yra leidžiama 
SLA narių pinigais. Ji tu
rėtų tarnauti organizaci
jai, nariams, bendrai demo
kratijai, bet taip nėra. Ka
da Lietuvos liaudis pasirin
ko tarybinę tvarką, tai. ji 
prakeikė Lietuvos žmones 
ir jos veikėjus.

Kada biržely j, 1941 me
tais Hitleris su savo šaika 
užpuolė Lietuvą, degino jos 
miestus, žudė žmones, tai 
Tėvynė džiaugėsi Hitlerio 
laimėjimais ir sveikino, kai
po Lietuvos “išlaisvinimą.”

Net tada, kada Hitleris 
užpuolė Ameriką, paskelbė 
mums karą, Tėvynė No. 50, 
1941 metais, išspausdino na
cių propagandą, neva laiš
ką iš Lietuvos, kur štai 
kaip džiaugiasi Hitlerio 

Lietuvos pavergimu:
“Lietuviai melste meldė, 

prašyte prašė karo. Kitos 
išeities nebuvo. Jie pilnai 
pasitikėjo vokiečių ginklu ir 
numanė, kad susirėmus, 
bolševikai išdulkės iš mūsų 
krašto. Todėl laukė tik karo 
pradžios. Ir kokis džiaugs
mas buvo, kaip birželio 22 
dieną, švintant, sugriaudė 
parųbežyję, pakilo dūmai ir 
ugnis bolševikų aerodro
muose ir jų ‘velnio darže
liuose” — susitvirtinimuo- 
se.”

Sako, “kokis džiaugsmas”, 
kad hitlerininkai užpuolė 
Lietuvą! Ir po to Tėvynės 
redaktorius visaip teisino 
hitlerininkus, užtylėjo apie 
baisųjį jų terorą Lietuvoj, 
skelbė Goebbelso propagan
dą prieš Sovietų Sąjungą.

Lietuviai partizanai svei
kino Amerikos Lietuvių 
Demokratinį suvažiavimą. 
Ars Tėvynė painformavo a- 
pie tai SLA narius? Nieko 
panašaus?

Lietuviai partizanai vertė 
nacių traukinius, kovojo. 
Ar Tėvynė įtalpino tas ži
nias? Nieko panašaus! Na
ciai sunaikino Lietuvoj My- 
liunų, Šimaičių, Rąžeknes, 
Audrelių ir Mardukės so
džius. Ar Tėvynės redakto
rius pasmerkė už tai hitle
rininkus? Nieko panašaus!

Bet štai, Hitleris organi
zavo pro-nacių neva lietu
viškus pulkus ir pradėjo 
grūmoti, kad tas Plechavi
čiaus “vaiskas” sumuš Rau
donąją Armiją, tai ir Tėvy
nė, pagauta goebbeliško ū- 
po, sušuko:

“Bolševikai neįžengs į 
Lietuvą!”

Dar to negana, jau šį pa
vasarį, gegužės 19 d., 194,4 
ipetaiš Tėvynės rędąjsto- 
rius, kaip apsvaigęs, rėkė: 
“Sugrius Paleckio Sostas... 
Ęaleckio. ‘sostas’, kaip sur 
PŪVęs gnybąs, ąųyirs Palec
kiui dar l?ęsčdint Maskvą j, 
o Liętųvą, po išlaisviniiųo, 
bus perduota tiems...” (su
prask, smetonininkąms.).

Bet štai, Raudonoji Ar
mija ir jos Lietuviškieji 
Pulkai kirto Hitleriui smū-

gį, ištrenkė nacius veik iš 
visos Lietuvos, apsupę Vil
niuj, Kaune, Alytuj naikino 
tųoSį nevidonus tūkstan
čiais.

Justas Paleckis, Tarybų 
Lietuvos prezidetas ir kiti 
liaudies išrinkti žmonės, 
grįžo į Lietuvą. Tėvynės re
daktorius Bajoras vėl ant 
goebbeliško smuiko užtrau
kė, gąsdindamas lietuvius. 
Jis rugp. 4 d. rašo:

“Šiandien veik visa Ame
rikos lietuvių spauda ne- 
dvejojamai rašo, kad rusai 
bandys lietuviams atkeršyti 
už sukilimą prieš juos pra
sidėjus rusų - nacių karui. 
Mums jau teko girdėti, kad 
Lietuvos užimtose vietose 
vietiniai raudonieji kvislin- 
gai įteikinėja rusų komisa
rams surašus, ‘įrodydami’ 
kai kur lietuvių elgėsęną 
laike sukilimo 1941 metų 
birželio mėnesyje ir laiky
seną prieš dabartinį jų. Į 
Lietuvą atėjimą. Aišku, vi
si tie, kurių vardai pateks į 
tuos raudonuosius surašus, 
turės nukentėti.”

Matote, kaip goebbeliškai 
vėl užtraukė ponas Bajo
ras! Kada Hitleris pavergė 
Lietuvą, tai jam buvo 
džiaugsmas! Kada Raudo
noji Armija ir Lietuvos Ta
rybų Respublikos vyriausy
bė sugrįžo, tai vėl gąsdini
mai, vėl naciški bauginimai 
ir niekinimas tų didvyrių, 
kurie savo krauju ir gyva
stimi visą pasaulį išgelbėjo 
nuo hitlerizmo!

Šitaip Tėvynė paversta 
tarnauti hitlerizmui, nie
kinti Amerikos talkininkę— 
Sovietų Sąjungą, purvinti 
Lietuvos žmones, jų išrink
tą vyriausybę. Tokis Tėvy
nės nusistatymas daro gė
dą visai Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj organizaci
jai ir jos nariams.

SLA Narys.

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

tei-
mo-

Tai Talkininkų tankas, apie kurj civiliniai žmones 
tik dabar sužino, nes šis yra pirmutinis paveikslas. Jis 

x, sveria 4,1 toną, gali šaudyti iš kampy, paleista iš jo 
liepsna pasiekia apie 450 pėdų ir pats tankas gabenasi 
kurą. Tai nepaprastos galybės karo pabūklas.

DARBININKU SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

TABOKOS RŪKYMAS IR 
KRAUJO SLĖGIMAS

Tabokos rūkymo įtaka į 
sveiko žmogaus kraujo apy
taką perėjo per visą eilę 
nuodugnių tyrinėjimų — 
farmakologinių, fiziologinių 
ir biologinių.

Jau 1907 m. Dr. Bruce ir 
jojo padėjėjai, laboratorijos 
tyrinėjimų eilėj, prirodė, 
jog nuo tabokos susitraukia 
smulkiosios arterijos. Jos 
pasidaro siauresnės ir nelei
džia taip greit kraujui per 
jas bėgiot. Tais pat 1907 m. 
Dr. Hesse ir Dr. Lee suse
kė, jog rūkymas pakelia 
kraujo slėgimą ir pagreiti
na pulsą ir širdies mušimą.

Truputį paskiau visa eilė 
mokslininkų, savo moksli
niais tyrimais remdamies, 
pripažino, jog rūkymas pa
daro kraujagyslių susigny- 
bimą, ir nuo to gyslelių su
sitraukimo kojų ir rankų o- 
dos temperatūra lieka že
mesnė, ir lėčiau ir sunkiau 
per jas pereina kraujas, 
taipgi pakyla kraujo slėgi-

JIE BUS JUMS DĖKINGI
Amerikos ir jos talkininkų artėjančios pergalės 

džiaugsmo proga ir Lietuvos išlaisvinimo proga 
užrašykite dienrajstį Laisvę kaipo dovaną savo pa
žystamiems ar giųiinęms, kurie dar nėra jos už
sisakę.

Laisvės kaina metams $6.50. Pusei metų $3.50.
Brooklyne, kur reikią lipdyti štampas Laisvės 

kainą $7 ir $3.75 pųsęi metų.
Išplikykite žemiau, tuščias vietas, iškirpkite ir 

kartu su mokesčiu už naują prenumeratą prisiųs- 
kite Laisvei šią formą.

Čia randate $______ už Laisvės prenumeratą
naujam skaitytojui ię prašau siuntinėti dienraštį 
po šiuo vardu ir antrašu:

Vardas

Antrašas.

Miestas

nist Political Association). Tai politinės 
-marksistinės apšvietos organizacija, pa
aukota rėmimui, stiprinimui demokrati
nio Amerikos liaudies judėjimo dėl per
galės kare ir pastoviosios taikos užtikri
nimo po karo.

Nemažai dar yra komunistų veteranų, 
kurie 1919 metais buvo pijonieriai komu
nistinio judėjimo kūrime, partijos stei
gime. Bėgy j 25-rių mętų kovų, bėgy j. 25- 
rių metų marksistinės aplietos nešimo į 
žmones, į liaudį, jie, patys, be abejo, daug 
išmoko, pątąpo visą galva aukštesni ųe- 
gu buvo ‘tuomet.

Netenką čia aiškiptį, Ipdj bėgyje tyi, 
25-rių mėtų Amerikos lietuviuose komu
nistai suvaidink mįlžinįšką vaidmenį, tiek 
bendruose reikaluose, tiek lietuviškame

gyvenime. Ne vienam darbščiųjų komu
nistų teko dėl to judėjimo nukentėti. Ne 
vienas peranksti mirė tik dėl to^ kad jis 
arba ji daug dirbo Markso mokslą, ap- 
švietą skleisdamas liaudyje atliekamu 
nuo kasdieninio darbo laiku.

Jie mirė, bet jų darbai, jų idėjos, dėl 
kurių jie pasišventusiai veikė, gyvuoją iję 
gyvuos. Jų tėvynė, Ameriką, šiandįęn 
kovojanti, prieš; žmonijos bąisiaūsį prie
šą, iš šio karę išeis dar stipresnė, gra
žesnė, malonesnė kiekvienam padoriam 
josios sūnui ir; dukrai.

Tik reikia nenuleisti rankų, daugiau 
dirbti, geriau įdirbti stiprinant mūsų de
mokratiją, kovojant prieš josios neprie
telius, visokiūs viešus ir slaptus demo
kratijai pagrindų rausė jus!

mas ir pasidaro greitesnis 
pulsas ir širdis.

Laipsniškai tapo susek
ta, jog tabokos vartojimas 
pagadina kūno galūnių 
(rankų, kojų) kraujagysles, 
išvysto jose chronišką įde
gimą, subrinkimą ir net vie
tomis užsikimšimą (endar
teritis obliterans with 
thrombosis), ir nuo to kar
tais pasidaro net ir gangre
na.

Daktarai Maddock, Col- 
ler ir Malcolm prirodė ir 
moksliškai užrekordavo, jog 
rūkymas siaurina ir sutrau
kia kraujagysles (vasocon
striction) ypatingai toli
mesnių nuo širdies kūno pa
viršiaus dalių, pakelia jose 
kraujo slėgimą, pagreitina, 
pulsą ne tik ligotų žmonių, 
sergančių paviršutinių ar
terijų gedimu (peripheral 
vascular disease), bet ir vi
sai sveikų normalių žmonių.

Kaip tik tokias pat pa
kaitas padaro ir nikotino 
su adata įleidimas į krau
ją.

1933 m. D r. Barker patė- 
mijo, jog nuo rūkymo ypač 
žymiai susitraukia pirštų 
kraujagyslės. Pirštai nu
blanksta, pasidaro šalti, lyg 
apmirę, ypač kojų pirštai. 
Tas daktaras prirodė, jog 
šitokios pakaitos paeina 
nuo tabokos dūmų susigėri
mo į kraują, o ne nuo popie- 
rosų popieriaus dūmų.

1934 m. Dr. Wright ir 
Moffat patėmijo panašias 
atmainas naguosę ir pana
giuose nuo rūkymp papras
tų papierosų ir dęnikoti- 
nuotų (denicotinized ciga
rettes), iš kurių žymi nikor 
tino dalis prašalinta. Tokie 
“išromyti” papierosai turi 
mažiau tų žalingųjų įtakų. 
Vadinas, nikotinas yra tas 
nuodas, ką gyslas gadina ir 
organizmą dusina ir troški
na.

Daktarai ir laboratorijų 
mokslininkai taipgi prirodė, 
jog rūkymas pagreitiną pa
matinę medžiagų apykaitą 
(basal metabolism), o tai 
reiškia, kad organizmo au
diniai greičiau sudylą ir su
genda nuo rūkymo.

Elęktrokordiogrąfų pa
galba gydytojai širdies ligų 
žinovai (kardiologai) priro
dė, jog rūkymas greitina 
širdies mušimą, bet silpnina 
širdies jėgą.

Yrą daugybė labai, labai 
jautrių tabokai žmonių (hy
persensitive), kurie * stačiai 
suserga, gavę kur pakvė
puot tabokos prirūkyto oro, 
— savo rūšies alergija (ak 
lergy).
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Brangioji lietuvaite!
Sveikinu jus ir linkiu ge

riausių pasisekimų 1944-se 
metuose. Visų pirma širdin
giausiai dėkojame jums už 
suteiktas mums tokias 
brangias dovanėles, kurias 
mes gavę pasiryžtam dar 
geriau mokytis, dirbti ir 
klausyti vyresniųjų. Dabar 
aš noriu aprašyti, kaip aš 
palikau savo gimtinę Lietu
vą.

Prieš karą. 1941 m. birže
lio mėn. 8 dieną aš su savo 
broliuku išvažiavau į Pa
langos stovyklą. Ten gyve
nome labai gerai ir links
mai. Bet birželio 22 d. ank
stų sekmadienio rytą 4 vai. 
mus užpuolė žvėrys fašis
tai. Jie beširdiškai paleido 
ugnį į stovyklos namus, 
kur ramiai miegojo vaiku
čiai. Mes iššokome iš love
lių ir nesuprasdami, kas 
mus nutiko, pradėjome 
šauktis mamyčių. Išgąsčio 
paimti mes nieko nespėjo
me apsirengti ir su vienais 
baltinukais bėgiojome po 
gatvę. Daug mažų vaikučių 
amžinai krito nuo granatų 
ir bombų sprogimų, o su
žeistiems nebuvo jokios pa
gelbos. Ir tas gražusis Pa
langos miestelis virto niū
riu ir baisiu.

Aš pasileidau bėgti į sto
tį. Stotyj prie autobusų pa
sidarė labai didelis susigrū
dimas. Šiaip, taip patekau į 
autobusą. Pavažiavom ke
letą km. nuo Palangos ir 
autobusas sustojo. Tada ė- 
jome pėsti. Bet vėl pradėjo 
važiuoti autobusai iš Pa
langos ir mes paprašėm, 
kad mus pavežtų. Ir taip 
mes važiavom per Lietuvą. 
Nors ir daug buvo kliūčių, 
bet mes pervažiavom per 
Latviją, Estiją ir patekom į 
Tarybų Sąjungos miestą 
Pskovą. Čia įsėdome į trau
kinį ir atvažiavome į toli
mąją nuo Lietuvos Udmur- 
tiją, kur mes mokomės lie
tuviškoje vidurinėje mokyk
loje.

Sulaukę Naujuosius Me
tus mes gavome už gerą 
mokslą ir darbą nuo jūsų 
atsiųstas dovanėles. Mes ir 
toliau stengsimės dar ge
riau mokytis ir dirbti, kad 
greičiau būtų sutriuškintas 
priešas ir galėtume vėl link
smai grįžti į savo gimtinę 
Lietuvą.

VI-os klasės mokinė
Danute šimkevičiūtė

Brangūs Tautiečiai/
Aš, kovotojas lietuvių di

vizijos, Juozas Šernas, sūn. 
Andriaus, siunčiu linkėji
mus ir nuoširdžiai 
dėkoju už jūsų gausias do
vanas, kurias šiandieną ga
vau ir kurios dar daugiau 
pakėlė man ūpą triuškinti 
hitlerininkų gaujas, kurios 
su savo kruvinomis leteno
mis prispaudė mūsų tėvus, 
motinas, brolius, seseris ir 
gimines.

Brangūs Tautiečiai! Jūs 
turbūt negalite įsivaizduo
ti tą, kiek džiaugsmo atne
šė tai, kad mūsų tautiečiai 
mūs neužmiršo ir kiek ga
lėdami padeda tų pačių hit
lerininkų gaujas triuškinti, 
ir išlaisvinti mūsų tautie
čius, patekusius Hitlerio 
vergi j on.

Pirmyn už Staliną, už Tė
vynę Lietuvą!

J. šernas. 
26. 12. 43.

UŽ LIETUVOS LAISVE
Padėkos Laiškai Amerikiečiams
------- a__________________ m_____________________________

Visi šitie laiškai rašyti Pundelių Vajaus Komitetui, kuris gy
vavo prieš jsisteigimą Lietuvai Pagelbos Teikimo Komiteto. 
Laiškai rašyti dar pradžioje mėty, kuomet Tarybų Sąjungos 
gilumoje lietuvius pasiekė pirmosios amerikiečių dovanos.
Sveiki, Nežinomieji 
Draugai!

Gavęs nuo jūsų dovanas 
su laiškučiu, tuojau rašau 
jums mažą laiškutį, ir dė
koju jums, kad jūs taip toli 
būdami nepamirštat ir mū
sų, o mes Raudonosios Ar
mijos kariai kaunamės 
fronte su vokiečiais fašis
tais ir mušam juos diena iš 
dienos ir einam prie savo 
tėvynės Lietuvos.

Mes lietuviai, sėdėdami 
apkasuos, sueiname ir kal
bamės, kad mūsų broliai lie
tuviai net būdami toli už 
vandenų nepamiršta ir mū
sų. O mūsų broliai taip 
drąsiai kovoja, kad užsitar
navo tos garbės nešioti me
dalius arba ordenus. Aš 
pats taip pat užsitarnavau 
medalius už drąsą tėvynės 
karo lauke su piktuoju 
priešu.

Dabar baigiu rašyti, lin
kiu viso gero,

Stasys Gudaitis.

Brangieji broliai ir 
sesutės lietuviai!

Priimkite mano ir visų 
draugų ir draugių karštus 
raudonarmietiškus fronto 
linkėjimus, ir daugybę ge
riausių pasisekimų jūsų 
darbe ir poilsyje.

Brangieji! Labai dėkojam 
jums už kuklias jūsų dova
nėles ir sveikinimus, ku
riuos jūs mums atsiuntėte, 
gavome jas ugningoje kovo
je karo lauke prieš vienin
telį pasaulio priešą — vo
kiečiu banditus. 

t

Jūsų dovanėlės mums dar 
daugiau įkvėpė kariško oro, 
dar žiauriai kovoti ir nuga
lėti iki pat pergalės, kuri 
artinas.

Esu pasižadėjęs karštai 
kovoti nepaleisdamas gink
lo iš savo rankų, be gailes
čio triuškinti kartu su_ vi
sais draugais prakeiktą 
priešą, ir išlaisvinti savo 
brangius gimdytojus, bro
lius, sesutes, artimus ir 
draugus, kurie laikinai yra 
likę pavergtoje Tarybinėje 
Lietuvoje.t

Jau sukako vieneri metai, 
kaip randuosi Tėvynės karo 
fronte, ir už karinius nuo
pelnus esu pristatytas apdo
vanojimui vyriausybės me
dalių “už drąsą.”

Brangieji! Aš manau, 
kad jūs daugel skaitėte apie 
mūsų karinius žygius, ku
riuos ir toliau tęsiame.

Jeigu aš jūsų neužsun- 
kinsiu savo trumpu laišku
čiu, tai prašyčiau atsakyti 
nors keletą draugiškų žode
lių.

Su pagarba lieku:
Antanas St. Arbutavičius

1944-1-4. Debiosai.
Brangūs lietuviai/

Naujų m e tų proga 
gavau brangią dovanėlę, 
kurią atsiuntėt Jūs, Ameri
kos lietuviai. Aš esu labai 
dėkinga už Jūsų dovanas.

Aš gyvenu lietuvių vaikų 
namuose. Mano tėveliai, bro
liukai ir sesutė liko Lietu
voje, apie juos aš nieko ne
bežinau.

Čia gyvendami, lietuvių 
vaikų namuose, mokomės ir 
rengiamės kuo greičiau 

grįžti į mūsų mylimą tėvy
nę Lietuvą.

Nors gyvename ne Lietu
voje, bet mokomės lietuviš
kai. Mokausi VI klasėje. 
Mokslas sekasi gerai. Auk
lėtojos ir mokytojos taip 
pat lietuviai.

Vasarą ėjome dirbti į sa
vo daržus. Mažesni vaikai 
ėjo į miškus grybauti ir uo
gauti. Atliekamu laiku ir 
didesni vaikai ėjo grybauti, 
uogauti ir maudytis. Vienu 
žodžiu, laiką praleidžiame 
linksmai.

Laukiu iš jūsų atsakymo. 
Jūsų nepažįstama lietuvaitė

Antanina Gehimbauskaitė
Mano adresas:
SSSR., Udmurt. ASSR, 

selo Debessi, litovskij diet- 
dom. A. Gelumbauskaitė.

Brangus Tautieti/
Aš Jonas Lauruška, sū

nus Tomo, gimęs 1905 m. 
Pagirio miestely, Ukmergės 
apskrity. Iki 1|941 m. karo 
pradžios gyvenau Tarybų 
Lietuvoj. Dabar randuosi 
lietuviškame junginy j. Da
lyvavau kautynėse su vo
kiškųjų slibinu, buvau su
žeistas. Dabar vėl rengiuosi 
stoti į kautynes.

Vadovaujant mūsų di
džiajam strategui draugui 
Stalinui, tikiuos greit atva
duosime savo mylimą tėvy
nę brangią Tarybų Lietuvą.

Gavęs iš Tamstos šią 
brangią dovaną, nuoširdžiai 
Tamstai dėkoju ir pasižadu 
dar daugiau mušti piktą 
priešą, nesigailėdamas savo 
kraujo ir net gyvybės.

J. Lauruška. 
19-XII-43 m.

Mano adresas: SSSR., 
Polevaja počta 55238N. I. 
T. Lauruška. , 

1944-1-7 d.
Brangioji Užjūrio Sese!

Laišką rašo 11 metų pio
nierė, Fruma Dalfonaitė. 
Aš gyvenau Lietuvoje su tė
veliais, buvau pionierių sto
vykloje. Sekmadienį mus 
užpuolė vokiškieji grobikai, 
pradėjo smarkiai mūsų sto
vyklą bombarduoti, daug 
žuvo vaikų. Daugelis vaikų 
traukėmės į Tarybų Są
jungos gilumą. Kelyje mus 
taipogi bombardavo.

Dabar « gyvename vaikų 
namuose. Gyvename labai 
gerai. Naujus metus sutiko
me linksmai. Buvo eglutė, 
pašokome, padainavome, 
pavaidinome ir gavome , jū
sų dovanų. Aš mokausi ge
rai. Elgiuosi irgi gerai.

Kur tėveliai, nežinau — 
liko Lietuvoje. Aš jums dė
koju už dovanas ir už tai, 
kad ir jūs mumis rūpina
tės. Aš stengsiuos dar la
biau mokytis ir elgtis, kad 
greičiau galėčiau grįžti į 
gražiąją Lietuvą.

Pionierė F. Dalfonaitė.
Ten, kur žaidžia Nemunėlis, 
Kur Šešupė mūs miela, 
Ten laukai mūs tėviškėlės, 
Ten garbinga Lietuva!

Mano antrašas: Gorkovs- 
kaja obl., Perevozskij r-on, 
Ičalki. Dietdom. Dalfonai
tė F. ■ > . , - •

1943. XII. 19. 
Gerbiamieji broliai 
lietuviai amerikiečiai!

Reiškiu jums širdingą pa
dėką už jūsų dovanas, su
teiktas man mūsų junginio 
dviejų metų sukaktuvių 
šventės proga. Man miela ir 
smagu, kad ir jūs kartu su 
mumis rodote savo neapy
kantą bendram priešui, pri
sideda! prie jo galutinio su
naikinimo ir tuo mes priar- 
tinsim mūsų grįžimo į Tė
vynė dieną.

Tad priimkit širdingą 
mano padėką ir puikiausius 
mano linkėjimus jums.

Vyresnis seržantas
A. Skesterius.

P. S. Paskutiniu laiku gy
venau Lietuvoje Ukmergės 
mieste, kur dirbau mūrinin
ku.

Brangūs Amerikos 
lietuviai/

Aš karys, kariaudamas 
su vokiečių grobikais fron
te, rašau jums laišką, svei
kinu ir dėkoju jums už at
siųstas dovanas. Mums 
daug linksmiau pasidarė, 
kai gavome dovanų, nes ži
nome, kad ir jūs toli gyven
dami nuo mūs irgi mus ne
pamirštate. Mes kasdien žy
giuojam pirmyn ir pirmyn, 
arčiau prie Lietuvos ir grei
tu laiku galėsime laišką ra
šyti iš Lietuvos.

Aš esu gimęs Lietuvoje 
Utenos apskrityje, Skiemo
nių valsčiuje, Palukniu kai
me. Antanas Žekonis. 
1943 XII-26.

Didžiai gerbiamas 
brangus lietuvi!

Šiandieną turiu progą 
širdingai padėkoti už su
teiktą brangią dovanėlę, 
kurią man suteikė už gerą 
mokslą ir už darbą. Noriu 
aprašyti savo gyvenimą.

Esu iš Lietuvos, lietuvė, 
mokausi VI-j e klasėje. Gy
venau Lietuvoje, buvau iš
važiavus į poilsio namus. 
Tenai pradėjom gražų savo 
gyvenimą. Bet mūsų gra
žiajam gyvenimui pamaišė 
žiaurus karas. Iš mūsų my
limos gimtinės teko trauk
tis į didžiąją Tarybų Sąjun
gą.

Čia gyvenu su sesute, be 
tėvelių ir nežinau, kur jie. 
Ir todėl trokštu susirašinėti 
su Tamsta.' Mes dabar gy
venam tolimam krašte nuo 
mūsų mylimos tėvynės. Čia 
mokomės savo gimtąją kal
bą. Dėka mūsų Vyriausybei 
ir jums, Amerikos lietuviai, 
mus moko ir auklėja geres
niam gyvenimui ir apsišvie
timui ir moko visą tai, kad 
grįžę į brangią tėvynę ga
lėtume ją atstatyti, kad ji 
laisva žydėtų tarp seserų 
tautų. x

Aš labai norėčiau sužino
ti apie jūsų gyvenimą Ame
rikoje. Tai labai prašau ap
rašyti viską plačiau.

Likit sveiki. Laukiu at
sakymo. \

VI-os klasės mokinė
Janina Janušonyte.

Mano adresas: SSSR. Ud- 
mur. ASSR. selo Debesi, li
tovskij dietdom. J. Janušo
nytei.,

1
10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATER!

MWa WAR. BONDS'

Iš Laiškų
Gerbiamas Komitetas:

Prisiunčiu 58 dolerius. 
Tai auka Torringtono ge
ros valios lietuvių. Už tuos 
pinigus nupirkite Lietuvos 
žmonėms daiktus, kurie, jū
sų supratimu, yra reikalin
giausi. Toliau, jeigu jūs ma
note, kad bus dar kitas 
siuntinys, tai aš manau, kad 
padirbsime daug geriau. 
Taip man atrodo.

V. Kelmelis 
Torrington, Conn.

Drg. A. Bimba
Čionai prisiunčiu čekį 

$418.00 vertės. Tai Law
rence lietuvių auka Lietu
vos žmonėms. Atskirai ra
site surašą aukotojų, ku
riuos įdėkite Laisvėn prie 
pirmos progos. Vadinasi, ir 
mes savo kvotą išpildėme su 
didžiuliu kaupu.

Jeigu turite blankų dėl 
rinkimo Lietuvos žmonėm 
paramos, tai malonėkit pri
siųsti, nes ant blankų daug 
parankiau rinkti.

Draugiškai,
S. Pekauskas 

Lawrence, Mass.

L. P. T. Komitetui.
Draugai
Šiuomi siunčiu čekį sumo

je $257. Sykiu siunčiu ir 
pranešimą, tai yra, apyskai
tą, kiek kas aukojo. Malo
nėkite patalpinti Laisvėje 
prie pirmo progos. Prisiųs- 
kite Kliubui pakvitavimą, 
kad priėmėt aukas.

Draugiškai,
J. širvinskas, 

Kliubo ižd.
Detroit, Mich.

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetui
Gerb. Draugai:

Čia prisiunčiu money or
derį vertės $81.00, kuriuos 
surinkome ant blankų var
du abiejų kuopų. Tai bus 
prie Lewiston - Auburn 
kvotos. Ir yra jau pasiųsti 
3 dideli baksai drapanų. 
Manau, gal būsite, aplaikę. 
Aukavusių vardai ir kores
pondencija bus pasiųsta vė
liau.

A. Apšegiene. 
Auburn, Me.

Philadelphia, Pa.
Ir Vėl Šmeižia Mūsų 

Talkininkę
Skaitau Dirvoj, No. 34, — 

Saugokitės Maskvos Sląstų.” 
Taip rašo Smetonos berneliai. 
Kada razbaininko Hitlerio 
gaujos užpuolė Lietuvą ir bu
vo pavergę per tris metus, 
tūkstančiais žudė ten lietuvius, 
tai Dirva vis rašė apie “bolše
vikų žvėriškumą ir užgrobimą 
1940 m.” Tada ji tikrino savo 
skaitytojus, būk dar 1940 me
tais “bolševikai sugaudė visus 
sveikus vyrus ir išvežė į šaltą 
Sibirą,” kur juos būk alkanus 
laiko.

Bet štai, Raudonoji Armija 
galingais smūgiais ištrenkė 
jau veik iš visos Lietuvos na
cius, jos eilėse tūkstančiai yra 
ir lietuvių “tų nukankintų” vy
rų. Lietuva išlaisvinta ir grįžo 
atgal tarybinė vyriausybė, ku
rią 1940 metais Lietuvos žmo
nės išsirinko. Net ir toki žmo
nės, kaip Pivošas Gricius, Ce
sevičius, buvęs prezidentas 
Stulginskas, pasisakė už tary
binę tvarką, už Stalino vado
vybę, kurio vadovybėje ir Lie
tuva iš vokiečių vergijos iš
laisvinta, bet smetonukai vis 
traukia tą “dainą,” kurią juos 
išmokino buvęs jų vadas ir at
sivežęs iš Berlyno. Sarmata 
jums, vyrai, sarmata!

J. S. Rainys.

.Suomių kariuomenė trau
kiasi atgal iki tos sienos, 
kuri buvo 1940 m. tarp Suo
mijos ir Sovietų Sąjungos.

Prieš tris menesius leitenantas Henry McIntosh, 
amerikietis iš Palm Beach, Florida, iš parašuto nusi
leido Francijoj. Jo misija buvo slaptai organizuoti 
Prancūzus kovai prieš vokiečius. Čia dabar jis maršuo- 
ja priešakyje jo paties suorganizuotos kovotojų gru
pes viename išlaisvintame mieste.

WATERBURY, CONN.
Kada Lietuvos liaudis nusi- 

balsavo ir įsteigė tarybinę san
tvarką, tai nuo liaudies pa
bėgo “tautos vadas,” geriau 
sakant, jos smaugikas, Anta
nas Smetona pas Hitlerį, o tū
li jo pagelbininkai, per Berly
ną, atsikraustė į Waterburį.

Pas mus atvyko Vileišis, De- 
venienė, vėliau ir Devenis ir 
pradėjo ardyti Waterburio lie
tuvių vienybę, susitarė tauti
ninkų, sandariečių, socialistų 
vadukai, kad reikia “boikotuo
ti tuos žmones,” kurie sutinka 
su Lietuvos žmonių nusistaty
mu, pritaria jų valiai. Tie “sve
čiai” mokino, kad “neikite į 
pažangių lietuvių parengi
mus,” “meskite pažangiuosius 
iš draugijų,” kurstė kelti drau
gijos suirutę ir skandalus.

Bet Berlyno “svečiams” ir 
jų pasekėjams nesisekė, nes 
Waterburio sąmoningi ir de
mokratiniai lietuviai neklausė. 
Tą galima buvo matyti pirma 
iš parengimų, tą galime matyti 
ir dabar.

Jų įtakoj SLA apskritys tu
rėjo surengęs pikniką, jis bu
vo labai biednas lankytojas. 
Seniau SLA apskričio piknikus 
skaitlingai žmonės lankė, bet

dabar to nėra, nes nariai ir ki
ti lietuviai nepatenkinti SLA 
ponų komanda.

Vėliau SLA 11 kuopa su
rengė pikniką, taip pat buvo 
labai biednas. Rengėjai sako: 
“Prastas metas piknikams.” 
Bet čia visai ne laiko, ne me
tų kaičia, bet jų pačių. Jie ki
tiems kasė dūobę, o dabar pa
tys įkritę. Vėliau turėjo įvyk
ti Apsigynimo Komiteto pik
nikas, (to komiteto, kurį jie 
užkariavo, pažangiuosius iš
vaikydami), tai visai neįvyko 
tas jų piknikas.

Gi pažangūs lietuviai turėjo 
surengę tris piknikus ir visi 
trys buvo labai sėkmingi, bu
vo daug žmonių, padaryta gra
žaus pelno.

Dabar ruošiame ketvirtą 
pikniką, kuris įvyks nedėlioję, 
10 d. rugsėjo, Lietuvių Parke, 
už ežero, pelnas skiriamas pa
galbai Lietuvos žmonių — nu
pirkti jiems šiltų drabužių. Bus 
ir kalbėtojas, kuris aiškins vė
liausius karo, ir bendrus įvy
kius. Tikimės, kad ateis daug 
žmonių, nes tikslas labai ge
ras. Tai taip, pas mus yra.

Žvalgas.

WATERBURY, CONN

Pelnas Skiriamas Lietuvos Žmonėms, 
Nukentejusiems Nuo Karo.

Sekmadienį, Rugsėjo 10 September
LIETUVIŲ PARKE

CHESTNUT HILL ROAD, WATERBURY, CONN.

Pradžia 1-mą valandą dieną.

Įžanga 25c asmeniui (su taksais)

GROS JOHN SATULA’S ORKESTRĄ
Kviečiame viąus lietuvius dalyvauti, paremti Lietuvos 

žmones, nukentėjusius nuo karo.
—RENGĖJAI.

PIKNIKĄ RUOŠIA LDS 49 KUOPA

NEWARK, N. J.
KETVIRTAS METINIS

PIKNIKAS
Rengia Sietyno Choras Bendrai 
su Rusų Darbininkų Choru.

Sekmadienį, Rugsėjo 10 Sept.
POLISH NATIONAL PARKE, 

kampas 16th Avė. ir Speedway Ave., Irvington, N. J.
Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga 65c asmeniui.

ŠOKIAMS GROS GERA ORKESTRĄ
Programos Pildyme Dalyvaus:

Sietyno Choras, vadovaujant B. šalinaitei;
Rusų Choras; Rusų šokikų Crupč ir kitokių (vairumų.

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti. RENGĖJAI.
KELRODIS: South Orange busu važiuodami išlipkite ant Speed
way Ave. ir eikite po kaire. Market St. busu važiuokite iki galo.
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(Tąsa)
Vladą Dambrauską gerai žino Lietu

viškojoj divizijoj. Jis pasižymėjo visose 
kautynėse. Žiemos kautynėse, kai buvo 
sužeistas kuopos vadas seržantas Dam- 

• brauskas, perėmė vadovavimą kuopai ir 
išmušė vokiečius iš tranšėjų. Jis buvo 
apdovanotas Raudonosios žvaigždės or- 
denu ir jam buvo suteiktas jaunesniojo 
leitenanto laipsnis. 1943 m. vasaros kau
tynėse jaun. leitenantas ties kaimu B. 
Lozovec užėjo su savo kulkosvaidžių kuo
pa į priešo užnugarį, užėmė aukštumą, o 
pėstininkai jo būrio paremiami šturmu 
užėmė kaimą. Tose kautynėse vokiečiai 
turėjo daug nuostolių. Už vasaros kau
tynes Dambrauskas apdovanotas Tėvy
nės Karo ordenu 2-o laipsnio. Spalių - 

' lapkričio kovose Dambrauskas vėl pasi
reiškia kaip geras organizatorius ir drą
sus vadas. Vienose kautynėse vokiečiai 
tris kartus puolė atakon. Dambrauskas, 
vodavaudamas dviem kuopom, organiza
vo tvirtą ginybą, o paskui pradėjo kon
trataką. Keturias valandas tęsėsi kauty
nės. Netekę daugiau kaip 100 kareivių ir 
karininkų hitlerininkai nustojo aktyvu
mo. Dambrauskas už tas kautynes apdo
vanotas Raudonosios Vėliavos ordenu.

Narsiai kovojo lapkričio kautynėse 
minosvaidininkas efreitorius J. Bratano
vas. Tiesiu pataikymu buvo iš rikiuotės 
išvestas kaimyninis kulkosvaidis. Brata
novas ramiai tęsė toliau ugnį ir patik
rino nuolatinę ugnies paramą puolan
čiam pėstininkų padaliniui. Tuo jis žy- 
iniai padėjo atremti vokiečių kontrataką 
ir užimti gyvenamąją vietovę.

Priešo tankai ir žymios vokiečių pės
tininkų jėgos pastūmė mūsų voras, bet 
jaun. seržantas J. Tainavičius pasiliko 
šavo sargybos vietoj. Iš prieštankinio 
šmrtbvo jis kartu su raudonarmiečiu 
Natalčenko pamuše vokiečių tanką, o 
paskui sunaikino jo ekipažą.

Kautynėse dėl kaimo B. vokiečiai bu
vo prasiskverbę prie mūsiškių apkasų ir 
sušuko: “Ruse nešaudyk!” Raudonar
mietis Š. Zilberis metė į hitlerininkus 
tris grantas. Ten liko 11 užmuštų ir su
žeistų fricų.

Kautynėse' dėl to kaimo ypač pasižy
mėjo padalinys, kuriam vadovauja kapi
tonas Sitnikas.

Drąsiu sąmoningu smūgiu kapitonas 
Sitnikas su savo padaliniu atrėmė prasi
skverbusius vokiečius ir užėmė B. kaimą. 
Už sumanų vadovavimą kautynėms ir 
parodytą narsumą jis apdovanotas Tė-

Pirmyn Į Vakarus!
Rašo JUSTAS PALECKIS

vynės Karo 1-o laipsnio ordenu. Tai jau 
šeštas jo apdovanojimas. Kitose Raudo
nosios Armijos dalyse jis buvo apdovano
tas Raudonosios Vėliavos ir Raudonosios 
žvaigždės ordenais. Ir medaliu “Už 
drąsą.” Lietuviškoj divizijoj už vasaros 
kautynes kapitonas Sitnikas apdovano
tas Aleksandro Nevskio ir antruoju 
Raudonosios Vėliavos ordenu.

Taip pat sumaniai ir narsiai veikė ka
pitono Sitniko padalinio kariai. Atre- 
miant priešo kontrataką ties B. kaimu 
vyresnysis seržantas A. Mažukna pir
mas įsiveržė j priešo apkasus, sunaikino 
7 vokiečius ir sudaužė sunkųjį kulko
svaidį. Kai vadas buvo sužeistas, jis per
ėmė vado pareigą.

Raudonarmietis Poluskas per hitleri
ninkų kontrataką buvo priešų apsuptas. 
Vokiečiai šaukė, kad jis pasiduotų. Lie
tuvis atsakė prieštankine granata ir au
tomato ugnimi. Sunaikinęs 10 vokiečių 
jis ištrūko iš apsupimo ir grįžo pas sa
viškius.

Jaunesnysis seržantas Grigas savo 
kulkosvaidžio ugnimi sunaikino 2 priešo 
ugnies taškus ir nudėjo daugiau kaip 50 
hitlerininkų.

Jaunesnysis seržantas B. Valaitis ga
vo uždavinį iš prieštankinių šautuvų pa
remti puolančius mūsų pėstininkus ir 
nutildyti vokiečių ugnies taškus. Maty
damas, kad tuo būdu< jam nepasiseks at
likti uždavinio, jis prislinko prie vokie
čių kulkosvaidžio ir granata jį susprog
dino. Paskui tokiu pat būdu jis sunaiki
no antrą kulkosvaidį. Kelias pėstinin
kams buvo paliuosuotas.

Vieno batalijono vado pavaduotojas 
vyr. leitenantas M. Gladkovas kautynėse 
ties B. kaimu buvo sužeistas į koją, bet 
nepasitraukė iš kautynių lauko. Kauty
nių įkaršty priešo kulka pakirto batali
jono vadą kapitoną 1 Rimkevičių. Tada 
Gladkovas perėmė vadovybę. Gavęs įsa
kymą atakuoti priešą, Gladkovas išvedė 
batalijoną atakon ir užėmė kaimo pa
kraštį. Kautynių metu Gladkovas buvo 
visur, kur prireikė pagelbos mažiau pa
tyrusioms vadams, kur reikėjo padrą
sinti, įkvėpti kareivius. Visa tai ryžtin
gasis tarybinis kariniųkas atliko būda
mas sužeistas, kada jam pačiam reikėjo 
pagelbos.

Leitenantas M. Kamberis, prieštanki
nio šautuvų būrio vadas, pastebėjo eže
re laivą, kuriuo persikėlė 5 vokiečiai su 
kulkosvaidžiu. Taikliais šūviais jis su
naikino laivą su visu jo tūriniu.

(Bus daugiau)

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

REIKALAVIMAI

Binghamton, N. Y
Lietuvos žmonių pagalbai 

fties sukėlėme Skirtą kvotą dar 
su kaupu. Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto vietinis 
įkyrius buvo surengęs vakarie
nę liepos 29 d.

Žmonių atsilankė nemažai, 
Entuziazmas buvo didelis, kad 
jau tuo laiku apie pusė Lietu- 
Vos buvo išlaisvinta iš nacių 
Vergijos. Visi linksmais vei
dais, pakilusiame ūpe ir gau
btai aukojo. Prie gražių stalų, 

< Valgant, pirmininkas J. Vaiče
kauskas paaiškino parengimo 
tikslą ir pakvietė Oną Girnie- 
hę pakalbėti. Ji kalbėjo apie 
Reikalą remti Lietuvos žmones 
ir mums skirtą kvotą — $300.

Ji pati sakė, kad negali 
"daug veikti, nes dirba defense 
darbe, tai aukoja $10.
. M. Kulbienė aukojo irgi $10.

J. M. Luzinai $20/
\ A. H. Pagegalai $11.

A. J. K. Navalinskai $10.50.
Po $10 aukavo: Josephine 

Kasky, P. A. Mačiuką, J. H. 
Wiezes, J. K. Vaičekauskai, 
S. M. Kazlauskai.
.• A. L. Mainioniai $7.
, A.jB. V. iZmitrai $6.

PA $5 aukavo: J. A. že- 
maičiki, V. Kaminskienė, P. J. 
iankauskai iš Endicott, P. Gri
nius, H. Blinkevičienė.

Po $3: J. Undrejunas, P. K. 
juozapaičiai, V. B. Gaidis, Pe
ter, Marcelė ir Anna Mikala
jūnai.

Po $2: Paul ir Anna Mika
lajūnai, An. Krauchuk,' J. Ki- 
teilis, Adelė Tvarijonienė, A. 
k. Bekeriai, A. Klimas, F. A. 
Maldakiai, -K. Kasmauskienė.
• Po $1 aukojo: M. Barvainis,

Hartford, Conn:

H.

Pataisau Klaidą
Paskelbime vardų, kurie au

kavo Lietuvos žmonių pagal
bai, tūpusiame Laisvėj 22 d. 
rugpj. įvyko klaidų. Praleista 
drg. L. Žemaitienės vardas, ku
ri aukavo $5. Ten pasakyta, 
kad F. J. Repšys aukavo 
o turėjo būti $5. Vietoj A. 
bilionis, turi skambėti A. 
vilionis. Ir A. žimermanas
kavo 50 centų, kurio vardas 
.nebuvo paskelbtas.

Atitaisau klaidas ir atsipra
šau visų.

W. Brazauskas.

$i, 
Pa- 
Pa- 
au-

kuri užlaiko užeigą ant 
St., už još dovaną su- 
$8.65; K. Juozapaitie- 
vertės; P. Jasilioniene

V. P. Mainioniai, J. B. Kaste- 
niai, K. Staniulis, F. M. Gober, 
V. Zavecki, Kitatautis, Jack 
Sappline, G. Laskowski, J. Ga- 
bužis, Ch. Dzidulionis, P. Poš
ka, P. Balčiūnas, N. Garnie- 
nė, P. Jasilioniene, V. Kapi- 
čauskienė, M. Goodwin, G. E. 
Slesaravičiai, J. Norkus,
žukienė, July Šulskytė, M. 
Jankauskienė, Riškienė iš So. 
Boston, Rinkevičienė iš Syra
cuse.

Po 50 centų aukavo: A. 
Barzdevičienė, Peter Wezes.

Po 25c: J. Skrebis ir N. Si- 
monaitienė.

Daiktais vakarienei aukavo: 
J. M. Luzinai $8 vertės, J. K. 
Vaičekauskai gėlėmis, už ku
rias surinkta $10.85; E. Palio
nienė, 
Hazle 
rinkta 
nė $3
abrūsą, kuris paliktas kitan/ 
parengimui.

Prie vakarienės gaminimo 
dirbo: M. Luzinienė, K. Vai
cekauskienė, K. Juozapaitienė, 
A. Žemaitienė, M. Bekerienė, 
J. K. Navalinskienė ir prigel- 
bėjo — A. Kireilienė, P. Jasi
lioniene, N. Garnienė, o prie 
baro: J. Luzirias, J. Kazlaus
kas, J. Vaičekauskas ir kiti.

(Po kiek kas tikietų parda
vė praleidžiame, taupinimui 
vietos laikraštyje — Red.)

Pelno liko $122.79. Aukų 
surinkta $165, su pirmiau bu
vusiais kasoj pasidarė $383.90.

Varde Lietuvos žmonių, ko
mitetas širdingai visiems dė- 
kavoja už aukas ir atsilanky
mą. Drapanų šeštam Siuntiniui 
pasiųsta 800 svarų.

J. K. Navalinskienė, 
LPTK Sekretorė.

HARTFORD, CONN.
Visų Lietuvių Demokratų nepa

prastai svarbus susirinkimas įvyks 
rugsėjo 10 d. A. L. P. Salėje, 227 
Lawrence St. Visiems, kuriems 
svarbu, kad ateinanti rinkimai būtų 
laimėti dabartinės administracijos, 
prašome dalyvauti. Bus svarstoma 
apie įsteigimą demokratų kliubo ir 
daug kitų svarbių klausimų. Pra
džia 3 vai. dieną. — W. Brazaus
kas. (210-211)

WATERBURY, CONN
Remkite Lietuvos žmones, 

laukia ir prašo amerikiečių para
mos, išgirskime jų balsą, ištieskime 
jiems savo pagelbos ranką, padėki
me jiems užsigydyti karo padarytas 
žaizdas. Tam tikslui yra rengiamas 
piknikas, 10 d. rugsėjo, Lietuvių 
Parke, Pradžia 1 vai. dieną, iki 9 
v. vr Rengia LDS 49 kp. Kviečiame 
dalyvauti. (210-211)

jie

BALTIMORE, MD.
šeštadienį, rugsėjo 9 d. įvyks 

bai linksmas pažmonys pas dd. Del- 
tuvus, Arbutus, Md. Pradžia 12 vai. 
dieną. Kaip visiems žinoma, mezgė
jų parengimuose visuomet būna vis
ko pakankamai, taip ir šiame pa
rengime turėsime užtektinai valgių, 
gėrimų ir įvairių žaislų, 
dalyvauti. — Kom.

la-

Kviečiame
(210-211)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras, bendrai su Rusų 

Choru ruošia 4-tą metinį pikniką. 
Rugsėjo 10 
ke, 16th ir 
ton, N. J. 
Įžanga 65c 
lyvaus Sietyno Choras ir Rusų Cho
ras. Taipgi bus Rusų šokikų Grupe 
ir kiti įvairumai. South Orange 
Bušu važiuodami, išlipkite 
Speedway Avė. ir eikite po 
Market Bušu važiuokite iki 

(210-211)

d. Polish National Par- 
Speedway A ves., Irving- 
Pradžia 12 vai. dieną, 
asmeniui. Programe da-

ant 
kaire, 
galo.

WORCESTER, MASS.
Laisvės naudai piknikas įvyks 

rugsėjo 10 d. Olympia Parke*. Bus 
muzika ir dainų programa; dai
nuos Ig. Kubiliūnas iš Bostono, 
Worcesterio Aido Choras ir Vyrų 
Choras iš Norwood, Mass. Kalbės 
vienas iš Laisvės redaktorių. Prie 
įžangos tikietų bus duodamos davo- 
nos: Pirma — $25, Karo Bonas;
2- ra metams dienraštis Laisvė,
3- čia $5 pinigais ir penkios dova
nos po $2 pinigais. Kviečiame visus 
dalyvauti. (210-211)

HARTFORD, CONN.
Penktadienį, 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)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Simono Sinkevičiaus, 

gyvenęs W. Aliquippa, Pa. Jau su-, 
virš 13 m. kaip išvažiavo į Scran
ton, Pa. Nuo to laiko nieko negir
dėjau apie jį. Kas žinote kur jis 
randasi, arba prašau jo paties atsi
šaukti, nes turiu svarbų reikalą. 
Iš anksto tariu ačiū. Peter Walkins, 
Box 71, Coal Center, Pa. (210-211)

Philadelphia, Pa
Vef 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).

PIRKltfc KARO BONUS!

Reikalinga suaugus moteris, pri
žiūrėti 2 vaikučius ir stubą. Vaikai 
nevisai maži, abu lanko mokyklą— 
vienas šeštoj klasėj, kitas 3-čioj. 
Gera mokestis. L. Baronas, 234 E. 
Filbert St., East Rochester, N. Y.

($10-211)

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Nojaus Arką. Ar teisybė, kad 

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

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

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

Tūkstantis Nakty ir Viena. Ara
biškos istorijos. Dalis I ...

Lengvas Būdas išmokti angliš
kos kalbos be kitų pagalbos 

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

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

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

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

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

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

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

Biblija, išaiškina visą biblijos 
pagrindą, su 379 paveikslais 2.25 

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

Mikaldos Pasakojimai ................
Kunigų Celibatas, kodėl kuni

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

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

ŽOLIŲ ARBATOS
Pakeliuose su nurodymais, kaip 

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

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

niežulį ir sutrumpina kentėji
mus ..... ■-................. :............ $1.50

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

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

35c

25c

30c

25c

30c 
25c 
25c 
35c

15c
25c
25c

85c
60c
85c

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

Lietuvių Kūro 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. Kūro reikalu prašome kreiptis: 

f

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
‘ . f-, (BIŲLĮAUSKA.S)

LAI SNLUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 1

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. + BROOKLYN, N. Y.

* i -

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

MOKINIAI
PAGELBININKAI

PAPRASTI
DARBININKAI

REIKALINGI TUOJAU ~

BETHLEHEM
STEEL COMPANY

Fabrikas Randasi
Bethlehem, Pa.

GEROS PRADŽIAI MOKESTYS
BONAI Už SPARTŲ DARBĄ

Progos greitiem pakilimam visuose 
amatuose. Transportacija apmoka

ma. Būtai suteikiami tuojau.
KREIPKITĖS

U. S. Employment Service
87 Madison Ave., New York, N. Y.

205 Schermerhorn St., Brooklyn
44 E. 23rd St., New York, N. Y.

arba
U. S. E. S. Atstovas po

102 Chambers St., New York, N. Y.
(216).

WORCESTER, MASS.
Piknikas su Dovanomis Įvyks

Rugsėjo-September 10 dieną
OLYMPIA PARKE SHREWSBURY, MASS.
«x*.

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS |2.

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

(Isist. 28 m.)

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

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

PARĖ kiekvieną ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

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

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon Št.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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MALE and FEMALĘ 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HĘLP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP V^ANTĘD—-MALE 
reikalingi VYRAI

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE' 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORIAI
FINISHERS

RANKOM, siuvėjai 
SKYLIŲ SIUVĖJAI

Dirbti prie Singer Sewing Mašinų. 
Nuolatinis darbas Vyram ir Moterim.

PROGA DABAR IR PO KARO.
BRONX IR YONKERS 

RESIDENTS PREFERRED. 
PHONE MARBLE 7-8988 

Reverse Charges

ENGLISH TAILORS, LTD 
35 ST. CASIMIR PLACE, 

YONKERS, N. Y.
(Važiuokite Broadway' Van Cortland Subve 
iki linijos galo. Nueikite žemyn tropais, 
įlipkite j No. 2 gatvekarj ; išlipkite ant 

School St. Pusė bloko nuo gatvekario.)
(212)

VYRAI 
PATYRIMO NEREIKIA 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS V AKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI 

SCHRAFBTS 
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)

VYRAI 
MOTERYS 

IR MERGINOS
LENGVAS DARBAS 

MAKARONŲ FABRIKE 
PATYRIMO NEREIKIA

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MOTERYS-VYRAI
, 18 IKI 55

V. LA ROSA & SONS, INC 
473 KENT AVĖ., 

BROOKLYN.
(216)

Raud. Armija Sutriuški 
no Ilgą, Tvirtovišką Na 

ciy Liniją Lenkijoj
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

miestu į šiaurių rytus. So
vietų kariai jau toli praėjo 
į vakarus nuo Lomžos.

Raudonoji Armija, šalia 
kitko, užėmė Vyškovą, 11 
vieškelių ir geležinkelio cen
trų, į šiaurių rytus nuo 
Varšavos, ir paėmė Popla- 
vy, rytinėje Narevo upės 
pakrantėje, 28 mylios į šiau
rius nuo Varšavos. O vaka
riniame Narevo šone ten 
pat stovi nacių tvirtuma 
Pultuskas, aštuonių vieške
lių mazgas, tiktai 14 mylių 
nuo geležinkelio, einančio iš 
Varšavos į Dancigą. Kiti 
raudonarmiečiai užėmė Ko- 
scielne Popovo, 18 mylių į 
šiaurius nuo Pragos, Varša
vos rytinės dalies.

Jau pirmiau sovietinė ka
riuomenė atėmė iš vokiečių 
Cegielnią, tiktai už 9 mylių 
nuo Pragos. Dabar pati na
cių kęmanda pranešė, jog 
Raudonoji Armija prasi
veržė per Narevo upę, pas
kutinę natūralę vokiečių ap
sigynimo liniją į šiaurius 
nuo Varšavos ir linkui Rytų 
Prūsijos pietinio šono. So
vietai pasiekė tą upę jau 
keliose vietose.

Toliau į šiaurius nuo 
Varšavos Sovietai užėmė 
Usniką, 8 mylios į pietų va
karus nuo Lomžos miesto 
ir 26 mylios nuo Rytinės 
Prūsijos rubežiaus.

PILNAM AR DALIAI 
LAIKO

PASTOVUS DARBAS 
GERA ALGA

VAKACIJOS SU ALGA
HOME TOWN, LAUNDRIES, 

INC.
FRONT & WATER STS.. 

TEANECK, N. J. 
TEANECK 6-8700-

” ' 1 (216)

VYRŲ
ir

MOTERŲ REIKIA 
(Amžiaus 16 iki 50) 
Būtinas Karo Darbas

PILNAM LAIKUI 
DALIAI LAIKO

Gera Alga. Viršlaikiai.
Nuolatinis Darbas 
Pokarinės Progos

Whitlock Cordage Co.
Ft. of Lafayette St.

JERSEY CITY, N. J.
Reikalingas atiiekamumo paliudijimas.

(211)

KALNIERIŲ i
IR J

KAMPUKŲ APSIUVIMAS 
PAMUŠŲ BE1STYT0 JAI 

Prie Oficieriams Unifornįų
SIUVĖJAI ‘

Mokanti Visą 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. Canarsic Line 
Iki Morgan Avenue Stoties.

(212)

Eisenhoiyerio Atsišaukimas 
į Kitataučius Vokietijoj 
Gen. Eisenhower atsišau

kė į kitataučius verstinuo
se darbuose Vokietijoj, kad 
jie prie pirmos progos ap
leistų tuos darbus ir bend
rai sabotažuotų nacių pra
monę.

OPERATORIAI
Viena ir Dviem Adatom Mašinos.

Flat Bed and Off The Arm.
GALI UŽDIRBTI IKI 

$75 Į SAVAITĘ.
KARINIS DARBAS.

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

(210)

HOWAW JOHNSONS 
O

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvai Pagelbos Teikimo vieti

nis skyrius pr.aneša visiems, kad 
perkėlom Drabužių Centrą po 318 
W- Broadway, 3-čios lubos. Kviečia
me visus ateiti. — Kom.

(210-211)

RW>GEBORTb CONN.
AŲDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 8 d., 7:30 v. v. Jaunų Vyrų 
paloje, 407 Lafayette St. Visi, 
riai dalyvaukite, gausite naują 
dietų knygą. (210-211)

WORCESTER, MASS.
Laisvės piknikas įvyks 1.0 d, rug

sėjo, Olympia Parke. Programoje 
dalyvaus Aido Choras, Norwoodo 
Vyrų Choras, solistas Ig. Kubiliū
nas. Kalbės R. Mizara. Piknike bus 
ųuodąmą. dovanos ppie įžangos tikie- 
tų. 1-ma dovana $25 Karo Bonas;
2- ra — dienraštis Laisvė ant iRetų,
3- čia $5 pinigais ir penki laimėjimui
po $2 pinigais. Kviečiame visus da
lyvauti. (209r210).

na
šių

D. B. CAFETERIA
213 Washington St. 

Newark, N. J. 
BŪTINAS DARBAS 

INDŲ ATĖMIMUI, 
MERGINOS AR BERNIUKAI, 

MOTERYS PRIĘ RUĘETJO 
SANDĖLIO RASTWJHKAI 

VIRĖJAI IR PĄŲĘLBININKAJ
INDŲ IR PUODŲ 

MAZGOTOJAI 
APVALYMUI DARBININKAI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
6. PIENŲ SAVAITĖ 

VALGIS IR UNIFORMAI 
' DUODAMI 

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

Kasdien.
šeštadieniais 2-5 P. M. 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 
(212)

DAJLYpES, 
PAPRASTI DARBININKAI 
PUOLIŲ KALIMUI VYRAI 

STŲGDĘNGIAI, 
SURSŲ SUVEDĖJAI 
SKARDOS METALO 

daųbininkai,
Į CEMENTĄ GELĘŽŲ ŲfiJIKAĮ 

Ant Aleutian Islands!
2'40 Valandų Ųarbo Duodama j Mpnesj, 

AJga Mokama, kai jūs išvykstate iš 
New Yorko.

Vienų Metų Kontraktas. 
Transportacija Apmokėta.

Matykite Atstovą Kasdien.
GUY F. ATKINSON CO. 
Kreipkitės U.S.Ę.S. of W.M,C.

44 E. 23rd St., N.Y.
TRUCK DRIVERS

Kreipkitės Į U.S.E.S. of W.M,C„ 
87 Madison Ave., N.Y.

KEPĖJŲ PAGELBININKAI
mėsininkai

2-RI VIRĖJAI; 3-TI VIRĖJAI 
FLUNKIES

Kreipkitės Į U.S.E.S. of W.M.C., 
40 E. 5!)th St., N.Y.

(216)

į JAUTIENOS KILNOTOJAI

REIKIA VYRŲ
CURTISS WRIGHT CORP.

Propeller Division

mėsos šaldytuvui
VYRAI

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

Personnel DepŲ 
ar 

Kreipkitės 
American Stores Co., 

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

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

Tiktai vienas blokas iki fabriko.
Prisilaikoma WMC Taisyklių

(215)

MERGINOS & MOTERYS
LENGVAS DARBAS 

Palyginti ir sudėti popieras į vokus 
MES JUMS PARODYSIME KAIP.

< ALGA $20 I SAVAITĘ
8 VALANDŲ DIENA 

ŠEŠTADIENIAIS NEDIRBAMA 
Kreipkitės

FEDERAL DISTRIBUTING CORP.
503 Atlantic Ave., 

Brooklyn, N. Y.

STALŲ ĘATARNAŲTOJOS
Nuolat. Sekmadieniais Nedirbama. Geri Tipai.

8 East 41st Street.

ar

_____________________________________ (211)

DIENINI DĄRBAS
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

Lengvam, Šyąrlarp patikrinirpy ir sustatymų 
darbui, patyrimas nereikalingas, Imkite Erie 
trauŲpJ. iki forest Bills Stoties ar No. 27 

tjųsą. prives prie durių.

Caldwell & Clifton, N. J.

ORLAIVIAM 
PLOKŠČIŲ METALO 

MECHANIKAI
PATYRĘ 

RANKINIAI KAMPŲ 
APLANKĖJAI

GEROS ALGOS
GENERAL BRONZE

CORPORATION

43-02 38TH STREET,
LONG ISLAND CITY

REIKALINGA ĮRODYTI 
GIMIMO VIETOS.

REIKIA VYRŲ
BENDRAM FABRIKO 

DARBUI

(215)

Pokarinis Darbas
Reikalingas atliekamumo paliudijimas.

INTERNATIONAL PRINTING INK 
704 DOREMUS AVE. 

NEWARK, N. J.
MI. 2-2142

(216)

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

34r19 TENTH ST., 
LONG ISLAND CITY. 

IRT—BMT, 6TH AVE. & 8TH AVE. 
SUBVĖS IKI QUEENS I^LAZA STOTIES. 

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

Reikalingas {rodymas
jūsų gimimo vietos.

(212)

SANDĖLIUI VYRAI AR BERNIUKAI 
PATIKRINTOJAI

INDŲ MAZGOTOJAI—APVALYTOJAI 
APVIfcWAI, IR MOKINIAI 

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

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

(213)

VYRAI 
ir • 

BERNIUKAI
LENGVAM FĄBRIK& 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MQKINIMOSI 
DIRBTUVĖS DARBAS.

NUOLATINIS DARBAS.

$0. K. GAROT Cft, INC
D. & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.

(212)

PIRKITE KARO ROMUS,!

Patyrę ir be patyrimo vyrai 
reikalingi Steel Blade Dept, 

mūsų Caldwell fabrike.

AMERICAN AIRLINES
REIKALAUJA

SANDĖLIUI 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)

946 N. J.
(210)

Kulkų Tekintojai
Rup uju ų Tekintojai
Atomic Hydrogen Lydytojai
Misingiu Aptraukejąi
Engine Lathe Operatoriai

Milling Mašinos Operatoriai
Šopų Lydytojai
Heald Tekintojai
Gxshojt Lathe Operatoriai
Užramtytojai ir Trimeriąi

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.

(210)

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 - MOTERYS
MERGINOS—MPTĘĘYS 
16' ikį 18 Pilnam. Laikui 
Virs 18. Daliai Laiko 

TAIPGI OPERATORES
ANT SINGER POWER MAŠINOS. 
needlecęajft hemmbbs. INC.

164-66 River Street, 
Arti Paterson St.,

Paterson, N. .J.
(210)

REIKIA VYRŲ
NUOLATINIS DARBAS.
MALIAVŲ DIRBTUVE 

REIKMENŲ KRAUSTYMUI
2 ŠIFTAI;

REIKALINGAS PALIUOSAVIMAS.
VALENTINE & CO., INC.,

364 MANHATTAN AVE., BROOKLYN.
(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)

MERGINOS PRIE BUFETO 
ABELNAI APTARNAVIMAS 

VIRTUVĖJE PĄGĘLBININKĖS 
INDŲ MAZGOTOJOS

SANDĖLIO RAŠTININKĖS * 
VYNIOTOJOS—KASIERKOS

ŽYMĖTOJOS 
PATIKRINTOJOS 

RAŠTININKĖS
STERN BROS.

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

(43rd Street Įėjimas) 
_____________________________________ (213)

Merginos & Moterys
17 IKI 45

Suskirstymui kosmetikų švariame, šviesiame 
Išdirbimų Fabrike.
Duodama Uniformos

$26 PRADŽIAI
už 48 valandų savaitę

RICHARD HUDNUT
113 West 18th St., N.Y.C.

kambarių tvarkytojos 
Merginų Miegamiesiems. 

Valandos 8:30 iki 3
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS. 

Kreipkitės
MISS CONDICT, BROOKS HALL, 

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

'VALYTOJOS
MOTERYS

BENDRAM VALYMO 
k 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

REIKALINGI
įj

ELEKTRIKAI
Jei jūs turite bent kokį supratimą 

apie elektrą, kreipkitės tuojau, kad 
išvengti suvėlavimą greit reikalin

gų laivų.

NEW YORK

SHIPBUILDING

CORP,

CAMDĘN, N. J.

(213)

t

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
i 415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(211)

MERGINOS-MOTERYS 
ĘE 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. X.

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

(X)

VIRĖJOS
MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS. VIRIMŲ 

ąu namui ar r^staurąnto patarimu 
į . GURA ALGA—UŽUITI P^ILIMĄI

PUIKUS IŠSIfcAyiNIMAS GĘRp AMATO

TŲIŲ MpĘ^TI SKĄJITYTI ią 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

\ SCHRAFFTS
KREIPKTT6S VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(x)

Girkite karo bonus!

GENERAL 
BRONZE 

CORPORATION
43-02 38th St., 

Long Island City.
Reikalingas įrodymas 
jūsų gimimo vietos.

(21«).

MOTERYS & MERGINOS,
DALIAI AR Pl LN A M LA 1KUI

SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
į SCHRĄFFT’S

56 WEST 23RD ST., N. y.
. (*).

MOTERYS
ir

18 METŲ AB VIRSĄUS 

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

GEBA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS

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

(212)

MERGINOS
LENGVAS LINKSMAS DARBAS 

PRIE STALO SENAI ĮSTEIGTOJE 
1 FIRMOJE DABAR ATLIEKAN

ČIOJE APSIGYNIMO DARBUS.
NUQLATINIS DARBAS DABAR

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 
IR ALGA.

PUIKIAUSIA PROGA ATVIRA 
MERGINOMS SU ĄMBICIJA.
NESIKREIPKITE JEI DABAR 

ESATE PRIE GYVYBINIŲ KARO 
DARBŲ — JEI NE

KREIPKITĖS TUOJAU!

RUBREĘSŲT CO.
81 Prospectį St., Nęwajrk, N. J.

r (21Y»
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Vytautas Sungaila Sve 
čiavosi Namie

Vytautas Sungaila
Vytautas Sungaila buvo par

vykęs dešimčiai dienų atosto
gų. Svečiavosi pas tėvus Elea- 
norą ir Kazimierą Sungailus, 
taipgi sesutę Anna, Brooklyne. 
Šeima ir ypač motina turėjo 
daug džiaugsmo iš svečio. Iš
vyksta atgal tarnybon į Caro
lina rugsėjo 7-tą.

Vytautas gražiai atrodo. į 
tarnybą jis atsineša entuzias
tiškai ir jau yra gavęs paaukš
tinimų. Iki šiol energingai pa
siruošė pareigoms, o dabar ti
kisi netolimoje ateityje susi
durti su priešu kur nors karo 
fronte.

Sungailų 
dienraščio 
ir rėmėjai, 
dienraštis
atostogų proga Vytautas dova
nojo $1 Laisvės reikalams. Ji
sai taip pat ir organizuotų lie
tuvių eilėse, priklauso Lietuvių 
Darbininkų Susivienijime.

Linkime Vytautui geriausios 
kloties didžiose pareigose mū
sų kraštui.

šeima yra seni
Laisvės skaitytojai

Tad ir Vytautui
pažįstamas. Savo

lie- 
žy-

Frank Serri Kalbės 
Apie Rinkimus

Frank Serri, Brooklyno 
tuviams gerai pažįstamas
mus advokatas-visuomeninkas, 
kalbės dviejuose svarbiuose 
mitinguose šio ketvirtadienio 
vakarą, rugsėjo 7-tą. Jisai kal
ba labai aiškia anglų kalba ir 
įdomiai, yra vienas iš mėgia
miausių amerikiečių kalbėtojų. 
Turintiems progą, patartina iš
girsti.

Mitingai įvyks: Vienas New 
Yorke, 63rd St. ir 1st Ave., 
lygiai 8 vai. vakaro. Kitas — 
Brooklyne, 943 Rogers Ave., 
Elks Kliubo patalpose, čia iš 
pradžių bus kiti kalbėtojai. 
Serri prakalba 9:30.

Mitingus rengia Nacionalio 
Politinės Veiklos Komiteto kal
binė divizija.

Vaikas Pasikoręs 
Dėl Pabarimo

Johnny O’Keefe, 9 metų, 
rastas pasikoręs savo namuo
se, 108-44 67th Drive, Forest 
Hills. Vaikas buvo labai nu
liūdęs dėl to, kad jam žai
džiant prie namų tėvas pasi
šaukęs jį ir subaręs už 
garsiai rėkavimą.

per

Keltuvas Užmušė

Atvežė - Parvežė Dovanų 
Šeštam Siuntiniui

Lietuvos žmonėms Drabužių 
Centre dirbusiam pereitą šeš
tadieni paskutiniam darbinin
kui V. čepuliui išeinant, o M. 
Dobiniui pasiliekant dar va
landžiukę padežuruoti, atva
žiuoja Newarko veikėjai Chas. 
Anuškis ir Jamesonai, living- 
stoniečiai. Jie atvežė nuo new- 
arkiečių drabužių ir $370 pini
gais šeštajam siuntiniui dova
nų Lietuvos žmonėms. Sakė, 
kad dar ne viskas. Pas tūlus 
veikėjus dar likę blankos, pri
pildytos gana gausiomis dova
nomis.

Vos spėjame iš naujo užra
kinti duris, kai ir vėl priva
žiuoja didelė mašina. Tai Ale- 
kas ir Mrs. Giedra iš White 
Plains. Jie atvežė kupinai pri
sikrovę mašiną jų mažytėj ko
lonijoj surinktų drabužių, ba
tų. Dar pasimokėjo už jų Še
rą tikietų buvusio brooklynie- 
čių ir apylinkės lietuvių pik
niko. O kad patys tame pikni
ke negalėjo dalyvauti, tad ga
tavais pinigais šeštajam siunti
niui atvežė nuo Antano Krau- 
jalio $5 ir patsai davė $3, 
taipgi savo kaštais pirkosi ga
zoliną atvežti drabužiams.

Giedrai darbuosis ir toliau

dėkingi
Taipgi 

laiku ir

rinkime drabužių. Jie 
drabužius davusiems, 
pareiškė viltį, kad su 
kiti White Plains lietuviai dau
giau prisidės su darbu ir do
vanomis.

—Negalima daleisti, — sa
ko Giedra, — kad būtų tokių 
lietuvių, kuriems neapeitų 
vargstantieji broliai. Bėda ta
me, kad vieni gal apie tai dar 
per mažai tegirdėjo, o kai ku
rie yra hitlerinės propagandos 
melais suklaidinti, nežino, kur 
tiesa. Kada apsižiūrės, sužinos 
tiesą, jie daugiau prisidės Lie
tuvos žmonių šelpimo darbe.

Anė Yakštienė, Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komiteto 
narė, švenčių laikotarpį pra
leido pas Bloznelius, Catskill, 
N. Y. Išleisdama, Agota Bloz- 
nelienė įdavus parvežti $5. 
Tai jau kelinta jos stambi do
vana pastaruoju laiku.

Petras Satkus per A. Velič
ką pridavė $1.

Su ridgewoodiečių ir su šio
mis paskiausiomis dovanomis 
(14 dol.) brooklyniečių ir apy
linkės fondas taipgi virš dvi
gubai išpildėm kvotą, turim 
$1,031 (pikniko pelnas dar ne- 
priskaitytas).

Lankėsi Svečiai Turėjome “Blackout”

Žemė Pasupo Mus 
Miegančius

po

Penktadienį Laisvės įstaigo
je lankėsi Jurgis Raulinaitis iš 
Lost Creek, Pa. Kartu su juom 
atvažiavo jo duktė Petronė 
Mikutavičienė ir anūkas Juo
zukas iš Ashland, Pa. Svečius 
į Laisvės įstaigą palydėjo an
tra duktė Blanche Podžiukinas 
su savo duktere Genevieve— 
gyvenančios Brooklyne.

Jurgis Raulinaitis yra senas 
Laisvės skaitytojas. Jis pasi- 
pirko literatūros ir paaukojo 
$1 dienraščio reikalams.

Didžiajame New Yorke per
eitą antradienį buvo paskelb
tas' virš pusės valandos užtem
dymas miesto, šis užtemdymas 
buvęs valstijinės karo vadovy
bės įsakymu. Majoras apie tai 
buvo priminęs savo kalboj per 
radio, taipgi spaudoj buvo pri
minta. Tačiau galutinas laikas 
nebuvo skelbta. Tad milionai 
žmonių buvo užtikti iš nety
čių, ne tose vietose, kur būtų 
norėję būti.

Antradienio rytą tuojaus 
pusiaunakčio dar neužmigusie
ji pajutome, kad lovos supasi. 
Kai kuriose stubose tas supi
mas ir stuboje sujudėjusių, ra
kandų braškėjimas buvęs taip 
stiprus, kad iš miego pabudę. 
Dar skaičiusieji knygas pirm 
užmiegant pajutę, kkd knygos 
prieš akis pradėjo krutėti. Ir 
taip visokių keistenybių pa
stebėta. Ne vienas pamanė įsi
vaizduojąs nei šį nei tą.

Rytą pasirodė, kad mes nie
ko nesamo neįsivaizdinom. 
Seismografo iš tikro užrekor- 
duota buvęs žemės drebėji
mas.

Šis žemės drebėjimas palie
tęs 17 valstijų visu rytiniu pa
jūriu. Buvęs aršiausias iš bu
vusių bėgiu pastarųjų 58 metų.

Centras šio drebėjimo bu
vęs Kanadoje. Cornwall, 
Ont., nukentėjęs daugiausia. 
Ten virš 1,000 žmonių išbėgi
nėję iš namų, kadangi dauge
lio stubų nuvirtę kaminai, iš
byrėję langai, o kai kur ir sie
nos išvirto. Ten pirmasis dre
bėjimas tęsėsi virš minutę lai
ko ir girdėta dundėjimas.

Pirmasis drebėjimas ištiko 
12 :39 antradienio ryto.

Mokslininkai sako, kad po 
šio dar turės būti pasikartoji
mų. Gal už kelių dienų ir ne 
vėliau 5 metų. Drebėjimas, sa
ko jie, paėjo nuo žemės plutos 
persiformavimo (resettling) ir 
kad toksai neapsieina su vienu 
sukrutėjimu. Ir tą pirmą nak
tį buvo trys sukrėtimai, bet 
newyorkieciai pajutome tik 
pirmąjį.

Į Stanley Ateina Nauja Filmą
Komiška, iš senovės pada

vimų filmą “Adventure in Bo
khara” rodoma paskutines die
nas Stanley Teatre, 7th Avė. 
ir 42nd St., New Yorke.

šeštadienį į Stanley Teatrą 
ateina nauja Sovietų filmą 
“1812,” apie maršalą Kutuzo
va. Apie tą Kutuzovą, kurio 
vardo ordinais pagerbiami 
šiandieninėj karo vadovybėj 
aukštai užsitarnavę žmonės.

Filmoj perstatoma Napole
ono ambicijos užkariauti Ru
siją ir kaip rusai, Kutuzovo 
vadovybėj, praverčia Napoleo
no planus. Susidūrę su nelygiai 
didesnėmis priešo jėgomis ru
sai kaujasi, kai liūtai. O kur 
mato reikalinga, traukiasi. At
sitraukia iki Maskvos ir Kalu
gos. Bet jie laimėjo karą, su
naikino Napoleono armijas ir 
parsekė jį net už Paryžiaus.

“Dragon Seed” Vis Dar 
Masiniai Lankomas

Puiki amerikiečių filmą apie 
Chiniją “Dragon Seed” vis dar 
masiniai tebelankoma. Iki ga
lo šeštos savaitės Radio City 
Music Hall turėjęs $737,000 
įplaukų.

Rugsėjo 7-tą filmą pradėjo 
8-tą savaitę.

“Wilson” Įkopė 5-tą Savaitę
Istoriškoji ir įspūdinga fil

mą “Wilson,” apie pirmojo pa
saulinio karo laikų prezidentą, 
rugsėjo 6-tą pradėjo penktą

savaitę Roxy Teatre, 7th Ave. 
ir 50th St., New Yorke.

Filmą parodo, dėl ko buvo 
pralaimėta taika po laimėto 
karo. Norintiem, kad po šio 
karo būtų laimėta taika, būti
nai reikėtų aiškiai suprasti 
pereitas taiką pralaimėjusias 
priežastis. “Wilson” tame pa
dės.

Scena iš filmos “Adven
tures in Bokhara,” rodomos 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke. At
vaizduoja, 
valdonas

kaip Bokharos 
Emiras (K. Mik- 
gabenasi gražuo- 
Karimovą j savo 

Veikalas imtas iš
lę Mirzą 
haremą.
Turkijos liaudies padavimų.
Filmą gaminta sovietinėj 
Uzbekijoj.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS ir ALDLD kuopų susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 7 
d. Pradžia 8 v. v. Rusų Kliube, 
56-58 61st St. Visi nariai ir narės 
dalyvaukite susirinkime ir atsives
kite naujų narių į minėtas organi
zacijas. — V. Kartonas, org.

(210-211)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 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.

13 kp. ir'LDLD 185 kp. na- 
Abiejų kuopų sujungtas susi-

LDS 
riams. 
rinkimas įvyks 7 d. September, 8 
vai. vakare, Bazelio 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)

Pirkite Karo Bonus!

L=A RESTAURANT
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 merginų beistams 
(Bushling Girls). Prašome 
pas:

traukti 
kreiptis

STANLEY RUTKŪNAS 
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

Paties operuojamas keltuvas 
pagavo Benjamin Cooper gal
vą tarp durų ir keltuvo ir už
mušė jį. Cooper gyveno 187 E. 
4th St. Matomai, nebeturėjo 
pakankamai apdairumo ir vik
rumo atitraukti galvą nuo be
sidarančių durų. O gal ir buvo 
nusibodę gyventi, gal jautėsi 
užmirštas? Oficialiai pripažin
ta, kad jis miręs dėl netyčia iš
tikusios nelaimės.

Didžiajame New Yorke rei
kėsią perkraustyti 17,000 te
lefonų laike rudeninio krausty
mosi sezono tarp rugsėjo 15- 
tos iki spalių 15-tos.
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pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Rei- 
ir

DANTŲ GYDYTOJAS

DR A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS' ryteVALAiNUUb. vakare

Penktadieniais uždaryta.
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^Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

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

Raudonasis Kryžius Pa 
gelbėjo Jam Pamatyti 

Motiną Gyvą
Colella šeima, gyvenanti 

272 Hooper St., Brooklyne, su
žinojo, kad šeimos motinai ne
likę nei dviejų parų gyventi. 
Jie telegrafavo kariškiui Louis 
Colella, 28 metų, sergančiosios 
sūnui. Jis tuo tarpu gydėsi At
lantic City nuo žaizdų, įgytų 
karo fronte. Kad pasiekti dar 
gyvą motiną jam reikėjo tą 
valandą pradėti atostogų, ku
rios jis neturėjo.

Jam pagelbon atėjo Raudo
nasis Kryžius. Sutvarkė jo pa- 
liuosavimą. Tą gavus, prasidė
jo lenktynės su traukiniais. R. 
K. stoties automobiliumi jį ve
žė į Philadelphią, kad pagau
ti traukinį Broad St. stotyje. 
Bet atvažiavę sužinojo trauki
nį jau išėjus. Tačiau suspėta 
traukinį sulaikyti 30th St. sto
tyje iki karys jį dasivijo.

Tik dėka toms R. K. pastan
goms ir gelžkelių kooperacijai, 
karys Colella pribuvo namo su
taupęs ipažiausia 5 brangias 
jam valandas. Jo motina mirė

6 valandų po jo sugrįžimo.

Desetkai Tūkstančių 
Vaiką Karo Darbe

Civilinių Apsigynimas skel
bia, kad per dešimtį pastarųjų 
mėnesių 20’,705 mažamečių bu
vo priimti į United States Ju
nior Citizens Service Corpusą, 
Brooklyne.

Narystę vaikai įgyja įvai
riais darbais karo pastangoms 
paremti. Vienu iš tokių darbų 
yra rinkimas atliekamos popie
tes. Išdirbta 10 valandų ir pa
žadas įdėti mažiausia po va
landą per savaitę ateityje skai
tosi mažiausia įstojimo “mo- 
kestimi.”

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191.uz

Šiluma Sugrįžo
Prieš pat šventes sugrįžo 

šiluma. Pereitą sekmadienį
oficialė temperatūra siekė iki 
89, o ne oficialė ir iki 91 ir 
daugiau laipsnių. Vienok mau
dynėse pajūriuose svieto buvo 
tik biskelį daugiau už papras
tą sekmadienį. Mat, pasinau
dodami švenčių proga nema
žai žmonių buvo išvažiavę į 
užmiesčius.

Pirmadienį šiluma buvo že- 
mėlesnė, 89 laipsniai. Bet an
tradienį ir vėl buvo pakilus iki 
85 laipsnių.

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ
Galite Gauti 

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

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: E Ver green 8-9770

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

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE J

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS :
Si Oil STANLEY MISIŪNAS •

/ 11 Z-S'll SAVININKAS •SAVININKAS •
•

GERIAUSI GĖRIMAI IR •
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI •

DAUG STALŲ KOMPANIJOM •

Iš kitur atvykusius svečius visuomet •
širdingai pavaišiname. J

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas * 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašome visus dažnai ateiti į mūsų •

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

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 .Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jųpa- 
cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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




