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KRISLAI
Paskutinės Dienos.
Didvyrių Kapai.
Raminimo Apgavystė.
Nesuvaldoma Galybė.
Paskutinis Pasispardymas.

Rašo A. BIMBA

Šį šeštadienį pasibaigs ruoša 
šeštojo Siuntinio dovanų Lie
tuvos žmonėms. Dovanos eis 
jau tiesiai į Vilnių, Tarybinės 
Lietuvos sostinę.

Siuntinio sudėtį matysite 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
miteto pranešime, žinau, jog 
didžiuosis ir džiaugsis kiek
vienas, kuris prisidėjo darbu 
ar dovana. Tai bus graži, grei
ta parama išlaisvintai Lietuvai.

Ta parama ateis iš demo
kratinės lietuvių visuomenės. 
Kitos srovės nebus prisidėju
sios nei vienu, kad ir mažiau
siu, dalykėliu. Aš turiu min
tyje katalikų, tautininkų ir 
menševikų lyderius, žinau, kad 
nemažai jų eilinių žmonių yra 
aukavę.

Nepaprastai gilų ir liūdną

No. 211

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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AnotNacių^ Bul
garai Sutraukę 
Ryšius su Jais
Berlyno radijas ketvirta

dienį priešpiet pranešė, kad 
Bulgarija jau paskelbus ka
rą prieš Vokietiją. Paskui 
naciai tatai atšaukė.

Berlynas diena pirmiau 
sakė, kad Bulgarija sutrau
kius diplomatijos ryšius su 
Vokietija.

Vengrija, vis dar bernau- 
pa-

Sovietų Kariai Susisiekia 
Su Jugoslavų Partizanais; 
Kilpa Naciam Balkanuose

Labai Sumažė jo 
Robotbombų 
Pavojus Anglam

ys1

įspūdį į manę padarė paveiks- janti hitlerininkams,. 
lai iš Francijos. Tai paveikslai, (skelbė karą Rumunijai, 
kurie parodo amerikiečius ko- 
vūnus aplankant kapines, 
riose ilsisi Pirmojo Karo 
vyriai.

Daugelis iš lankiusiųjų 
sūnūs tėvų, kurie anam kare 
paguldė galvas.

ku- 
did-

yra

O jeigu po Pirmojo Karo 
prezidentinius rinkimus nebūs 
tų laimėję republikonai? Vei
kiausia šio karo visai nebūtų 
buvę. Amerika dalyvavo kare, 
bet pasitraukė iš palaikymo 
taikos!

Tuojau galvoje kyla mintis: 
Ar istorija pasikartos? Ar už 
25 metų vėl amerikiečiai lan
kys tuos pačius Franci jos lau
kus ir kapines tėvų ir senelių ?

Vėl bus prezidento rinkimai. 
Vėl republikonai veržiasi prie 
vairo. Vėl amerikiečiai šaukia
mi gelbėtis nuo Roosevelto, 
kaip anais metais buvo šaukia
mi gelbėtis nuo Wilsono!

Bet gal mes šį sykį būsime 
protingesni. Turėtumėme 
daug protingesni. Karas 
baisią pamoką.

būti 
davė

gen.Hitlerio spoksmanas
Dittmar nebegali paslėpti tra
giškos padėties frontuose. Vo
kiečiai bandę perdaug apžioti. 
Daug spėkų buvę paaukota 
saugojimui okupuotų kraštų.

Dabar, girdi, kas kita. Iš tų 
kraštų vokiečiai traukiasi link 
namų. Spėkos padidėsiančios. 
Vokietija dar laimėsianti ką
rą !

Gen. Dittmar apgaudinėja 
Vokietijos žmones. Raminda
mas ir drąsindamas juos jis no
ri tik nuo savęs ir visos fašis
tų klikos kartuves atitolinti.

Naktį iš pirmadienio į an
tradienį New Yorke žemė dre
bėjo! Jausmas buvo nepapras
tas. žmogus jauteisi visišku 
bejėgiu.

Nesuvaldoma gamtos galy
bė.. Mokslas da nė nebando ją 
pažeboti. Vis tebeveda tyrinė
jimus, iš kur iš tikrųjų žemės 
drebėjimas paeina.

Suomija pasidavė. Siunčia 
taikos delegaciją Maskvon. O 
dar tik prieš kelias savaites 
Suomijos valdžia sucimentavo 
karinius pasižadėjimus Vokie
tijai.

Tai buvo 
jos fašistų 
Dar reikėjo 
mijos vieno 
“pataisyti.”
mažai aukų iš abiejų pusių

paskutinis Suomi- 
pasispardymas.

Raudonosios Ar- 
smūgio, kad juos 
Tas kaštavo ne-

Panaši kaleina ateina vi
siems Hitlerio pakalikams. 
Vengrijos fašistai irgi gaus 
kailin. Bulgarija bandė Hitle
riui pagelbėti savo “neutrališ- 
kumu.” Triksas neišdegė. Tu-

Rumunų valdžia jau tre
čiadienį paskelbė karą prieš 
Vokietiją.

Bulgarų Premjeras 
Prašė Paliaubų iš 
Sovietų Sąjungos

London rugs. 7. — Rau
donoji Armija, nušluodama 
nacius, perėjo iš Rumunijos 
pietiniai - vakarinio kampo 
per Dunojaus upę į Jugos
laviją ir susisiekė su mar
šalo Tito partizanais. Tatai 
pranešė jugoslavų partiza
nų radijas.

Tik ką pirm to sovietiniai 
kariai užėmė Turnu-Severin 
miestą rumuniškoje Duno
jaus pakrantėje. Dunojus 
ten yra 4,000 pėdų pločio. 
Taigi persikėlimas per jį, 
akivaizdoj ugnies iš nacių 
pusės, buvo didelis žygis.

Motorizuota Sovietų ka
riuomenė numaršavo 50 
mylių per dieną iki Turnu- 
Severino, kuris stovi už 100

mylių nuo Jugoslavijos sos- 
tamiesčio Belgrado ir apie 
140 mylių nuo Vengrijos ru
bežiaus. Skardi tarpkalnė, 
kuria Dunojus plaukia pro 
Turnu - Severiną, vadinasi 
Geležiniais 
jus ten taip 
jog panašu 
krioklį. Tai
nacių tvirtumą Sovietai nu-

Vartais. Duno- 
skardžiai teka, 
į vandenpuolį- 
tokią gamtinę

Kilpa Naciam Balkanuose.
Sudarius Raudonajai Ar

mijai vieną fronto liniją su 
Jugoslavijos partizanais, 
bus nukirstas vokiečiams 
pabėgimas iš visų Balkanų 
kraštų, esančių į pietus, tai 
yra, iš Bulgarijos, Albani
jos ir Graikijos.

London, rugs. 7. — Ang
lai - kanadiečiai užėmė bei 
sunaikino milžinišką dau
gumą robotbombų gūštų 
šiaurinėje Francijoje, Bel
gijoje ir Holandijoje, iš kur 
naciai laidė savo automati
nius bombanešius į Londo
ną ir pietinę Angliją. Ang
lų miestai nuo rugs. 17 d., 
todėl, bus pusiau apšviečia
mi naktimis, o per 5 metus 
ir 16 naktų jie buvo visiš
kai užtemdomi.

Jugoslavai Pliekia 
Nacius, teteikus

Ir Bulgarus

Amerikiečiai Puola Nacius 
Mętz Tvirtumoje; Anglai 
Paėmė Ghentą Belgijoje

Francija, rugs. 7. —Tre
čioji Amerikos armija, ko
manduojama generolo Pat- 
tono, prasiveržė į rytinį šo
ną Moselle upės 30 mylių il
gio frontu ir pleškina plie
ninius - cementinius vo
kiečių fortus pakraščiuose 
tvirtoviško Metz miesto. 
Siaučia nepaprastai atkak
lūs mūšiai.

Pirmoji amerikiečių ar
mija, komandoj generolo C. 
H. Hodges, prasigrūmė per 
Meuse upę 40 mylių frontu 
ir žygiuoja per istorinį Ad- 
rennes mišką artyn vokiečių 
Siegfried tvirtovių linijos. 
Kai kurie šios armijos jun
giniai maršuoja pirmyn per Čio.

šiaurinį Luksemburgo ku
nigaikštijos kampą.

Associated Press kores
pondentas rašo, kad gen. 
Hodges kariai taip sparčiai 
bloškia vokiečius atgal, kad 
jankių artilerija netrukus 
pasieks pačios Vokietijos 
žemę.

Šarvuotos anglų jėgos, į- 
veikdamos silpnus nacių pa
sipriešinimus, paėmė Ghent 
ir Courtrai miestus ir pa- 
sieninį Franci jos miestą 
,Armentieres. Sakoma, kad 
j tūli anglų-amerikiečių jun
giniai užmę pozicijas tik už 
9 mylių nuo Rotterdamo, di- 

‘džio Holandijos uostamies-
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Washington. — Federalė 

Amerikos Susisiekimų Ko
misija paskelbė kalbą Bul
garijos ministerio pirminin
ko K. Muravjovo, kuris per 
radiją sakė, kad Bulgarija 
prašė Sovietų paliaubų.

Bulgarų premjeras Mu
ravjovas tvirtino, kad Bul
garija, girdi, “nuginklavo ir 
uždarė belaisvių stovyklose 
visus vokiečių karius”, ku
rie dar buvo likę tame kra
šte.

Ta Muravjovo kalba buvo 
taikoma ypač Maskvos ra
dijo stočiai.

Gandai, kad Turkai Pa
skelbę Karą Naciam
Kairo.— Pasklido gandai, 

kad Turkija paskelbsianti 
ar jau paskelbus karą prieš 
Vokietiją.

Istanbul, Turkija. — Eina 
kalbos, kad Bulgarija jau 
paskelbus karą Vokietijai.

300 vokiečių kareivių ir 
68 oficieriai perbėgo Turki- 
jon iš Graikijos kampučio 
tarp Bulgarijos ir Turkijos. 
Turkai laikysią juos kaip 
belaisvius.

Amerikos lakūnai / puolė 
japonus Marcus salose.

SOVIETAI ŠTURMU UŽĖMĖ 
OSTROLENKOS TVIRTOVĘ, 

NETOLI RYTŲ PRŪSŲ
London, rugs. 7. — Len

kijos fronte Raudonoji Ar
mija per žiaurius mūšius 
atėmė iš vokiečių Ostrolen
kos miestą ir tvirtovę, ryti
nėje Narevo upės pakran
tėje, 26 mylios nuo Rytų 
Prūsijos pietinio rubežiaus. 
Naciai desperatiškai prie
šinosi, bet Sovietų kovūnai 
sulaužė tvirtoviškas priešų 
gynimosi linijas, šturmavo 
Ostorlenką ir per įtūžusias 
kautynes gatvėse užėmė tą 
miestą - tvirtumą. Ostrolen- 
ka yra geležinkelių ir plen
tų centras.

Maršalo Stalino įsakymu, 
Maskva pasveikino Ostro
lenkos laimėjimą dvylika 
salvių šūvių iš 124 kanuo- 
lių.

Raudonoji Armija nušla
vė vokiečius rytiniuose Na
revo upės krantuose nuo 
Ostrolenkos ik’i Narevo su
sijungimo su Vakarinio Bu- 
go upe, į šiaurvakarius nuo 
Varšavos. Kautynėse palei 
Narevą, 2,000 nacių liko už
mušta ir 300 upėje paskan
dinta.

Sovietų kariuomenė per 
įnirtusius mūšius užėmė 
Volomino miestą, kuris pir-

miau kelis kartus ėjo iš vie
nų rankų į kitas. Volomi- 
nas, 8 mylios nuo Pragos, 
Varšavos rytinės dalies, yra 
svarbus mazgas nacių apsi
gynimų linijų, kaip sako 
oficialis Sovietų praneši
mas. Raudonarmiečiai pa
gerino savo pozicijas ir ki
tuose punktuose Pragos- 
Varšavos apylinkėje.

Ostrolenkos srityje sovie
tiniai kariai užėmė virš 40 
gyvenamųjų punktų.

Be Paliovos Naikinama 
Tūkstančiai Vokiečių 

Breste

TitoKairo. — Maršalo 
komanduojami, Jugoslavi
jos patrijotai - partizanai 
muša Michailovičiaus balta- 
gvardięčius-četnikus ir ben
dradarbiaujančius su jais 
bulgarus ir vokiečius. Par
tizanai palaipsniui stumia 
juos atgal į rytinę Jugosla
viją.

Partizanai išsprogdino 12 
mylių svarbiojo geležinke
lio, einančio iš Niš, Jugos
lavijoj, į Salonikų, Graiki
joj. Tuo būdu jie suparaly
žiavo naciam susisiekimą 
tarp Jugoslavijos ir Graiki
jos.

MASKVA ŠAUKIA BULGA
RUS SUKILT IR NUŠLUOT 

NACIŠKUS ELEMENTUS

U

Amerika Sveikina Sovietus už 
Karo Paskelbimą Bulgarijai

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Cor
dell Hull sveikino Sovietus 
už tai, kad jie paskelbė ka
rą Bulgarijai. Sovietų vy
riausybė, ruošdamasi pa
skelbti karo stovį Bulgari
jai, apie tai iš anksto pra
nešė Jungtinėms Valsti
joms, kaip priminė Hull’as. 
Jis pastebėjo, jog sūpran-

rėš atsiklaupti ir gailėtis.
Kas padavė ranką Hitleriui, 

tas pražus. Klausimas tiktai 
laiko. i «Tį ■

tama, kad Bulgarija leido 
naciams laisvai traukti sa
vo kariuomenę iš Bulgari
jos žemės po to, kai bulga
rų valdžia pareiškė, kad ji
nai atsimeta nuo Vokieti
jos karo, toliau būsianti be- 
pusiška (neutralė).

Pamoka Turkijai
Londono radijas sakė, 

jog Sovietų karo paskelbi
mas Bulgarijai “turėtų būti 
pamoka bepusiškiems kraš
tams abelnai, o ypač Turki
jai.” ’

Francija. — Kokie 13,000 
iki 20,000 vokiečių vis dar 
desperatiškai priešinasi a- 
merikiečiam Breste, didžia
me uostamiestyje, Brittany 
pussalyje, šiaurvakariniame 
Franci jos kampe. Ten jie iš 
sausumos pusės apsupti ir 
po kiek laiko bus suimti bei 
sunaikinti.

Amerikos ir Anglijos ka
ro laivai ir lėktuvai nuolat 
bombarduoja ir apšaudo ap
suptuosius hitlerininkus. A- 
merikiečių sausumos artile
rija taipgi be paliovos pila 
ugnį į juos.

Talkininkų Laimėjimai Daro 
Gerą Įspūdį Sovietams

Maskva. — Sovietų laik
raščiai ir radijai sveikina 
didelius anglų-amerikiečių 
pasisekimus Franci jo j, Bel
gijoj ir Holandijoj. Mask
vos laikraščiai plačiai ap
rašo talkininkų žygius va
karinėje Europoje.

Japonijos radijas įspėjo, 
kad talkininkai gręsia įsi
veržt į pačią Japoniją.

V

GRAIKAI LAUKIA IŠ
LAISVINTOJŲ

Kairo. — Kad Sovietai 
paskelbė karą Bulgarijai ir 
pasiekė Jugoslaviją, tai 
Graikijos žmonės Jaukia 
greito išlaisvinimo.

Graikų tautinės vienybės- 
valdžia (emigracinė) E AM 
yra pasiruošus padėt talki
ninkam išmušt nacius iš 
Graikijos. Ton valdžion įei
na ir komunistai.

Prez. Rooseveltas studi
juoja planus, kaip Vokietija 
turės būti talkininkų užim
ta ir tvarkoma.

Paskutinėmis žiniomis, 
Sovietai užėmė punktus tik 
90 mylių nuo Belgrado, Ju
goslavijos sostamiesčio.

London, rugs. 7 d.—Mask
vos radijas šaukė Bulgarijos 
žmones sukilti, nušluoti vis 
dar pataikaujančius naciam 
bulgarų valdovus ir paimti 
savo likimą į savas rankas.

Bulgarijos radijas pada- 
dė dar pirmą nepalankų na
ciam pareiškimą. Jis sake, 
kad vokiečiai pradėjo pulti 
bulgarų kariuomenę ir suė
mė kai kuriuos jos dalinius.

Tuo pačiu laiku Bulgari
jos valdžia atsišaukė į gy-

Sumušus Vokietiją, Bus 
Paleista Milionas

Amerikos Karių
Washington. — Jungtinių 

Valstijų karo departmentas 
planuoja paleisti iš tarny
bos daugiau kaip 1,000,000 
kareivių po Vokietijos su
mušimo. Juos paleidžiant, 
bus atsižiūrima į tai, kaip 
ilgai jie tarnavo, kiek laiko 
ėjo karines pareigas užjū
riuose ir kiek turi šeimos 
narių.

Bet jūreiviai visi būsią 
laikomi tarnyboj iki Japo
nijos sumušimo.

ventojus neklausyt jokių 
radijo parnešimų iš užsie
nių ir leist vyriausybei “už-t 
pečėtyt” jų radijo priimtu
vus.

Korespondentai iš Mas
kvos rašo, kad greitu laiku 
atvyks Bulgarijos pasiunti
niai pasirašyt karo paliau
bas su Sovietais.

Iš Kairo, Egipto, prane
šama, kad Bulgarija, nu
gąsdinta Sovietų karo pa
skelbimu jai, netrukus pasi
rašys paliaubas su Jungti- • 
nėmis Valstijomis, Sovietų 
Sąjunga ir Anglija.

Sovietų kariuomenės laik
raštis Raudonoji žvaigždė 
sako:

“Raudonoji Armija atliks 
savo pareigą. Jinai stovi 
ant Bulgarijos rubežiaus, 
pilnai pasiryžus išlaisvinti 
Bulgariją nuo vokiečių jun
go. Raudonarmiečiai pasi
rengę apvalyt Bulgarijos 
žemę ir padėt jos žmonėms 
surgįžt į istorinį draugin
gumą su didžiosios Rusijos 
žmonėmis.”

Raudonarmiečiai ir Rumunai 
Išvien Muša Nacius

1
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Vokiečiai Demonstrantai Šaukia 
“Šalin Hitlerį,! Norim Taikos!”
Washington. — Praneši

mai iš Švedijos sako, kad 
keliuose Vokietijos miestuo
se žmonės demonstravo gat
vėmis, šaukdami: “Šalin 
Hitlerį! Mes norim taikos!” 
Nacių smogikai šaudė į mi
nias ir daug demonstrantų 
nukovė bei sužeidė.

Švedų spauda rašo, kad 
vokiečių įgulos kariai sukė
lė maištą Doeberitz mieste,

maršalą Erwiną von Witz- 
lebeną už sąmokslą prieš 
Hitlerį. Per maištą Doebe- 
ritze šaudęsi prieš-hitleri- 
niai oficieriai su naciškais 
karininkais.

Francūzai, belgai ir ho- 
landai, sugabenti į versti
nus darbus Vokietijoj, suki
lo prieš nacius Eisenacho ir 
Dessau stovyklose, užsiba-

Maskva.— Raudonoji Ar
mija išvien su Rumunijos 
kariais, per kautynes keb
liose pozicijose Transylva- 
nijos kalnų srityse, atėmė 
iš vengrų - vokiečių Kam- 
pulungą.

Pietin.-vakarinėj Rumuni
joj sovietin. kariai supliekė 
pulkus vokiečių ir, apart 
Turnu-Severino, užėmė Du
nojaus pakrantės miestus 
Aleksandriją, Zimnicea ir 
13 geležinkelio stočių, ne
skaitant dar 100 kitų gyve
namųjų vietų.

arti Berlyno, kuomet buvo rikadayo ir atsisakė dirbti, 
rodoma judamieji paveiks- Jie dainavo tautinius savo *1 • 1 • •• • 1 •lai, kaip naciai numarino himnus.
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Anglai užginčija, kad na 
ciai prašė taikos.
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Kodėl Buvo Paskirtas Murphy?
Jungt. Valstijų vyriausybė paskyrė 

Robert Murphy kaipo šio krašto politinį 
patarėją Vokietijoje, kai pastaroji bus 
okupuota talkininkų kariuomenių. Ži
noma, panašius politinius patarėjus tu
rės ir Anglija ir Tarybų Sąjunga.

Robert Murphy nelabai gerai pasižy
mėjo Afrikoje. Jie siekėsi bendradar
biauti su Dąrlanų, paskui su gen. Gi- 
raud, paneigdamas gen. de Gaulle. Jeigu 
jis panašios linijos laikysis ir Vokietijoje 
— jo misija nieko gero nežada.

Kodėl gi vyriausybė Murphy pasky
rė?

Žinių agentūra ONA rašo, jog tai vy
riausiai bus dėl to, kad pokarinėje tal
kininkų okupuotoje Vokietijoje pakils 
organizuoti katalikai (klerikalai). Šie 
esą vaidinsią žymų vaidmenį, nes kairio
sios partijos Hitlerio ’yra pasmaugtos. 
Na, ir tarimuisi su klerikalais Murphy 
būsiąs tinkamas asmuo. Taip mano val
stybės department© vadai.

Bet yra ir tokių valstybės departmen- 
te žmonių, kurie mano ir pusiau oficia
liai pareiškia, jog “iš tų šiaudų nebus 
grūdų.” Vokietijoje klerikalai negalės 
vaidinti didelio vaidmens. Pokarinėj Vo
kietijoj žymų vaidmenį vaidins daugiau
siai tie žmonės, kurie šiandien yra su
brukti į hitlerines koncentracijos stovyk
las, arba atkakliai kovoja prieš hitleri
ninkus. Tokiais yra komunistai ir kai
resnieji (ne grigaitinio tipo) socijalis- 
tai.

Užtenka Sėdėti Ant Dviejų Kėdžių
Bulgarijos valdančioji klasė manė, kad 

ji galės ilgai sėdėti ant dviejų kėdžių: 
būti neutrali talkininkų akyse ir padėti 
hitlerininkams. Tarybų Sąjungos žodis— 
oficialus karo Bulgarijai paskelbimas— 
ištrenkė Bulgarijos valdovus iš abiejų 
kėdžių ir pastatė jai griežtą pasirinki
mą: kariauti prieš Raudonąją Armiją ar 
kariauti prieš hitlerinę Vokietiją.

Šiuos žodžius rašant, dar nėra žinių, 
kuo tas viskas užsibaigs. Tiek žinoma, 
kad Bulgarijos valdžia iš naujo prašo 
karo paliaubų. Atrodo, tačiau, kad nuo 
dabar toji šalis turės greit “persiorijen- 
tuoti”. Gal būt nauja valdžia — liaudiš
ka— susiorganizuos ir pradės karą prieš 
vokiečius.

Bulgarijos liaudis yra drauginga Ta- 
rybų'Sąjungai ir visoms Jungtinėms tau
toms. Bet jos valdovai šio karo metu pa
sirodė bjauriais išsigimėliais, fašistais ir 
neprieteliais savo liaudžiai ir kaimynams 
— Jugoslavijai ir Graikijai.

Šis Tarybų Sąjungos žygis link Bulga
rijos aiškiai parodo, kas laukia Vengri
jos, Slovakijos ir pačios Vokietijos lap- 
sardokų - fašistų.

William C. Bullitt — “Nubankrū- 
tavęs Šnipas"

William C. Bullitt buvo paskirtas 
•pirmuoju Jungt. Valstijų ambasadoriumi 
Tarybų Sąjungon. Jis ten negarbingai 
suklupo. Jam nerūpėjo ,ten atstovauti 
mūsų kraštą ir tarp jo, — mūsų krašto, 
—ir Tarybų Sąjungos sėti draugiškumo, 
prieteliškumo sėkla. Jis ten būdamas da’ 
rė viską, kad tarp Amerikos ir Tarybų 

• Sąjungos santykiai būtų juo prastesni.
Mūsų valstybės departmeritas negalėjo 

ilgiau toleruoti Bullitto buvimo Mask
voje ir jį iš ten atšaukė.

Jis buvo paskirtas J. V. ambasadoriu
mi Franci j oje. Ten būdamas, Mr. Bullitt

EVERYBODY
EVERY PAYDAY

SAVINGIN 
WAR BONDS

sukaitęs darbavosi, kad tarp Francijos 
ir Tarybų Sąjungos nepasilaikytų geri 
santykiai, draugiški ryšiai. Viską, ką 
Bullittas sušnipinėjo būdamas Tarybų 
Sąjungoje, jis naudojo būdamas Pary
žiuje.

Francijoje Bullittas ėjo, ambasadoriaus 
pareigas juodžiausiomis pasauliui dieno
mis, Municho pardavystės laikais. Ir ten 
būdamas jis uoliai dirbo, kad juo grei
čiau priartinti Europoje karą... prieš Ta
rybų Sąjungą.

Amerikos ambasadorium Berlyne tuo
met buvo žymusis demokratijos, šalinin
kas, gynėjas, William E. Dodd. Velionis 
Dodd rašė dienyną ir štai ką jis jame 
įrašė apie Bullittą, su kuriuo jam teko 
neretai susitikti ir kalbėtis tarptautiniais 
klausimais: Mr. Bullitt stovėjo “už beri
bį puolimą prieš Tarybų Sąjungą —puo
limą iš rytų ir vakarų.”

Vadinasi, Bullittas stovėjo už tai, kad 
ant Tarybų Sąjungos pultų japoniški 
plėšikai ir vokiškieji naciai! Ir jis dirbo 
ta linkme, kad Jungtinių Valstijų vy
riausybė tą puolimą užgirtų.

Bullittas susidėjo su pikčiausios rūšies 
anti-sovietiniais elementais. Jis talkavo 
Francijos pardavikams — Daladieriui, 
Bonnet’ui, Gamelinui, Reynaud’ui. Jis 
padėjo vokiečiams Franci ją mėsinėti.

Po Francijos tragedijos Bullittas su
grįžo Amerikon, žinoma, labai susikom
promitavęs demokratinės visuomenės 
akyse. Tuomet jis buvo atjungtas iš val
stybės department© ir dėl to labai pyko 
— pyko ant prezidento Roosevelto, pyko 
ant Sumner Welles’o ir kitų atsakomin- 
gų pareigūnų.

Po kiek laiko, 1943 metais, Bullittas 
užsispyrė būti Philadelphijos miesto ma
joru. Tačiau ir čia jis gavo smūgį: Phi
ladelphijos piliečiai už jį nebalsavo, —jis 
rinkimus prakišo.

Paskui Bullittas, sakoma, norėjęs įsto
ti į Jungtinių Valstijų kariuomenę, bet 
čia jo nepriėmė.

Dar paskiau jis pasinio j o įstoti į Fran
cijos kariuomenę, bet nežinia, kaip ir ten 
su juos išeis.

Bullittas nuvyko į Afriką, paskui į Ro
mą. Romoje jis tarėsi, suokalbiavo su 
Italijos fašistais, su visokiais nenaudė
liais, pralaimėjusiais karą. Sakorha,’ jis 
tarėsi ir su tūlais katalikų bažnyčios šu
lais.

Gyvendamas Romoje, šis nusibankru
tavęs politikierius, šis demokratijos 
priešas ir fašizmo draugas, parašė 
straipsnį “Life” žurnalui.

Šiame straipsnyje Bullittas tiesiog 
kurstyte kursto žmones prie karo prieš 
Taryb. Sąjungą. Visas straipsnis atkreip
tas ne prieš fašizmą, bet prieš Tarybų 
Sąjungą, mūsų talkininkę. Bullittas ima 
savo globon Italijos fašistus, Jugoslavi
jos četnikus, Suomijos fašistus, Lenkijos 
anti-sovietinius gaivalus ir visus, kas tik 
kovoja prieš Tarybų Sąjungą. Ir sukau
pęs krūvą nuodų, šis bankrūtiškas po
litikierius paleido juos Amerikos visuo
menėm

Maskvbs Pravdos bendradarbis, K. De
midovas, parašė straipsnį, atsakydamas į 
Bullitto melus, kurių autorius suranda 
Bullitto straipsny net 30! Demidovas,ne
vyniodamas akmens į šilką, tiesiog sa
ko, kad Bullittas esąs nusibankrutavęs 
šnipas. Jis nesąs jokis diplomatas, jis ne
sąs jokis demokratas. Jam rūpi šmeižti, 
pulti Tarybų -Sąjungą, jam rūpi karas 
prieš Tarybų Sąjungą.
Netenka aiškinti, kad Bullittas susiras 

sau nemažai šalininkų fašistų tarpe. To
ki laikraščiai, kaip Daily News, Chicago 
Tribune, Hearsto šunlapiai jį sveikins. 
Lietuviškoji anti-tarybinė spauda taipgi 
žemai nusilenks prieš šį susmukusį poli
tikierių ir fašistų apaštalą, trokštantį 
prieš Tarybų Sąjungą karo — trokštantį 
naujo, trečiojo, pasaulinio karo. Ko gero, 
lietuviška anti-tarybinė spauda bandys 
Bullitto straipsnį išsiversti ir juo pamai
tinti savo nelaimingus skaitytojus.

Bullitto straipsnis yra šūvis į Tehera
no sutartį, į 'Jungtinių Tautų vienybę. 
Jeigu Bullitto troškimai ir norai reali- 
zuotųsi, aiškų, mes turėtume naują ka
rą, tretįjį pasaulinį karą.

Tačiau taip nebus! Nusibankrutavęs 
politikierius Bullittas gali daug ką ple
pėti, o gyvenimas, atrodo, eis taip, kaip 
jis eina: Teherano sutartis gyvuos, o tai 
reiškia, kad gyvuos taika po to, kai fa
šistinė ašis bus visiškai sunaikinta!

Karo neapkenčianti žmonija trokšta 
taikos, o ne naujo karo, kurį siūlo “nu
sibankrutavęs šnipas.”

Kas Ką Rašo ir Sako
ir Sąjungininkų jėgos nu- kovota narsiųjų

PASILIEKA IŠTIKIMI 
SAVO MISIJAI

Hitleriui galas jau ateina. 
Tą visi jau mato. Bet lietu
viški hitlerinės propagan
dos šinkoriai dar neatsisa
ko savo negarbingo amato. 
Paimkime Chicagos kunigų 
Draugą. Dar rugsėjo 2 die
ną didelėmis raidėmis ant 
pirmo puslapio Draugas 
šaukia: “Donald Day sako 
Stalinas nori sunaikinti Lie
tuvą ir kitus kraštus”. Ir 
ten paduodama Day prakal
ba prieš Tarybų Sąjungą, 
prieš Ameriką, už Hitlerį. 
Nė žodelio tam Hitlerio šu
niui kritikos!

Gi Day kalbėjo iš Berly
no. Jo kalbą, matyt, greitai 
nukopijavo Lietuvių Infor
macijos Centras ir išsiunti
nėjo laikraščiams, kaip ge
rą ir brangią žinią! Draugo 
skaitytojų akyse tasai pa
skutinis išsigimėlis pasta

tomas didvyriu ir Lietuvos 
draugų!

Labai teisingai dienraš- 
tyj Vilnyje (rugs. 2 d.) L. 
Pruseika primena Hitlerio 
agento Day istoriją su 
Draugu ir Naujienomis. Jis 
sako:

Tai Donald Day, “Tribune” 
korespondentas Rygoj, vėliau 
(1942 m.) nuėjęs tarnaut pas 
Mannerhcimą, jau Berlyne. 
Iš ten jis sakys radijo kalbas.

Per 20 metų Donald Day 
tarnavo “Tribune.” Būdamas 
Rygoj, jis pasidarė ekspertu- 
k u k o r i u m antisovietinių 
šmeižtų. Tai buvo jo profesi
ja. Visai natūralu, kad jis 
parsidavė Hitlerio gaujai.

'Donald Day buvo “Naujie
nų’ ’ir “Draugo” numylėtiniu. 
Ką tik jis sufabrikuodavo Ry
goj ir pasiųsdavo “Tribune,” 
ant rytojaus jau kartojo 
“Naujienos” ir “Draugas.”

Ancevičius, Donald Day, 
“generolas” Krivickis, Krav- 
čenko!

štai, iš kur semia įkvėpimą 
Grigaičiai, šimučiai, Pruns- 
kiai!

Vyriausias jų informato
rius, Donald’ Day, virto Hit
lerio burna!

LABAI SVARBŪS PRIMI
NIMAS IR MUMS

Mums labai patinka St. 
Gimbuto straipsnis, tilpęs 
Urugvajaus “Darbe” birže
lio 10 dieną, pavadintas 
“Urugvajaus laisvoje vals
tybėje — daugiau dirbkime 
už tėvynės laisvę.” Jis kalba 
apie Urugvajaus lietuvių 
pareigą linkui Lietuvos. Jo
jo gražiai išreikštos mintys 
labai atitinka ir mums, 
Jungtinių Valstijų lietu
viams. Mes irgi gyvename 
laisvoje šalyje, pilnai nau
dojamės demokratinėmis 
laisvėmis ir tuo būdu gali
me labai daug darbuotis dė
lei sušelpimo savo gimtinio 
krašto žmonių. Bet ar tas 
visas progas pilnai išnaudo
jame?

MRMEn

Penktadienis, Rugsėjo 8, 1944

didvyrių

St. Gimbutas rašo:
Kada žmogus naudojasi 

laisve, jis tankiai tą brangųjį 
turtą mažai teįvertina. Tas 
pats, kada gyvenome savo 
tėvynėje, jos tiek nemylėjo
me, kiek ją mylime toli nuo 
jos gyvendami. Šioje, Pietų 
Amerikos Šveicarijoje, šiame 
didingame krašte, mažoje 
Urugvajaus valstybėje, žmo
gus yra laisvas! Ir už tą 
brangų žmogaus turtą-laisvę, 
turime būti labai dėkingi šio 
krašto liaudžiai ir jos valdo
vams. Bet ąr mes pakanka
mai laisve pasinaudojame?
Gal ir ne. Jeigu mūsų broliai 
anapus La Platos turėtų to
kią laisvę, jie jaustųsi tiek 
laimingi, kad norėtųsi jiems
net pavydėti. Jie pašvęstų vi
sas savo jėgas, dirbtų dieną 
ir naktį bile tik galėtų mū
sų tėvynei ir jos karžygiams 
kuo nors padėti, tokiu sun
kiu momentu.

Jūs, Urugvajaus lietuviai, 
turite gabių, darbščių ir išti
kimų veikėjų; turite gražių 
kliubų ir, kas svarbiausia, 
jums niekas nekliudo lais
vai susiburti krūvon, dirbti 
kultūrinį bei patriotinį dar
bą ; turite kliubus, kad po 
nuovargio pasilinksminti, at
gauti išeikvotą energiją. Ir 
dirbate savo tautiečių ir savo 
tėvynės labui! Tuo galite pa
sididžiuoti prieš visas Pietų 
Amerikos lietuvių kolonijas.

Negalima per viršų per
žengti nepaminėjus ir Uru
gvajaus lietuvių moterų, dir
bančių antifašistiniame judė
jime. Jos atlieka tokį pat or
ganizacijose vaidmenį, kaip 
ir vyrai. Už tai — pareiškia
me joms didžią mūsų pagar
bą !

Bet, ar jau to ir gana? čia, 
Urugvajuje, jūs naudojatės 
laisve, kaip niekur kitur šia
me kohtinėnte, todėl nuo jū
sų tėvynė daugiau ir reika
lauja.

Savo laiku Argentinos lie
tuviai turėjo erdvias patal
pas, darydavo dažnai gražius 
parengimus, piknikus; išleis
davo didoką savaitraštį “Mo
mentą”; turėjo turtingą bi
blioteką ir daug dovanų yra 
pasiuntę mūsų didžiosios tė
vynės karžygiams. Pažymė
siu tokį faktą: sykį “Talkos” 
patalpose renkant aukas mū
sų garbingajai Raudonajai 
Armijai, per pusę valandos 
buvo sumesta 1,500 pezų! 
Bet šiandieną mūsų organi
zacijos randasi panašioje pa
dėtyje, kaip nacių Vokietijo
je. Fašizmo šnipai seka kiek
vieną mūsų žingsnį; ten už
daryta visa mūsų demokratiš
ka spauda, likviduotas mūsų 
kliubas, išvaikytos organiza
cijos — sunaikinti laikinai 
mūsų tautos kultūriniai žie
dai. Ir ne vienas mūsų veikė
jų džiūsta uždaryti Devoto ar 
Ugnies žemės kalėjimuose. 
Bet ir laisvės netekę mūsų 
tautiečiai stengiasi padėti tė
vynės išsivadavimui!. . .

Kuomet Raudonoji Armija

trenks tironą Hitlerį, tuomet 
ir tie mūsų broliai gretimoje 
šiam kraštui respublikoje, at
gaus prarastą laisvę.

Paniekinta ir pavel’gta na
cių kriminalinės rankos mū
sų gimtinė ir'kankinami mū
sų broliai ir sesės — tikisi iš 
mūsų pagalbos. Įrodykime sa
vo gerus norus, savo nuošir
džią užuojautą vokišką jun
gą nešantiems broliams ir vi
sai mūsų tėvynei! Stokime vi
si į antifašistinio judėjimo ei
les ir dirbkime kiek kas iš
galime. Ir dirbkime šiandien! 
Rytoj jau bus ne laikas. Ry
toj jau bus perkentėta ir iš-

krauju ir pasiaukojimu! To
dėl, visi ir visos prisidėkime 
prie tėvynės išlaisvinimo iš 
po vokiškųjų plėšikų prie
spaudos!

Mūsų visų šventa ir būtina 
pareiga yra: aukoti ir rinkti 
aukas sušelpimui mūsų nar
siųjų raudonarmiečių, su Šau
tuvu ir granata kovojančiu 
kovos lauke už tėvynės lais
vę. Nors ir maža dovana, nors 
ir mažas pasidarbavimas su
lig išgalės — nėra gėda, bet 
garbė.

Pirmyn visi ir visos į dar
bą ! Tėvynė greitai bus lais
va.

Laisvės Piknikas
Philadelphijoj

Skaitlingoje minioje mu- aukojo 5 dėžes įvairių mai
šų dienraščio piknike Phi- sto produktų. Tai gražus
ladelphijoj teko pasikalbėti 
su keletu gerų laisviečių. Iš 
Binghamtono buvo A. Na
valinskas su žmona; Jonas 
Kaminskas su žmona, John 
Kaminskas, Jr. su žmona. 
A. Navalinskas ir J. Ka
minskas, pasiteiravę apie 
dienraščio padėtį, paaukojo 
po dolerį dienraščio reika
lam. Jie nesiskundė tolima 
kelione į pikniką, bet džiau
gėsi atvykę ir džiaugėsi 
pikniko pasisekimu. Nava
linskai yra Laisvės bendra
darbiai ir platintojai. Taip
gi mačiausi su Kuzmickais 
ir su Naravais iš Shenando
ah, Pa. Irgi mūsų dienraš
čio bendradarbiai ir platin
tojai. Stasys Kuzmickas 
skundėsi turįs daug organi
zacijose darbų ir jau manęs 
neveikti šiame Laisvės va
juje. Tačiau prašė prisiųsti 
visą vajaus medžiagą ir vis- 
tiek sakėsi padėsiąs sulyg 
išgalės.

Philadelphiečiai taipgi

fundas ir broliams užjūryje.
Senas Vincas skundėsi 

sausra. Jis sakosi auginąs 
visko, bet niekas nenori 
augti dėl trūkumo lietaus. 
Tačiau ir blogais metais Se
nas Vincas piknike * buvo 
linksmas. Sveikinosi ir 
juokavo su pikniko daly
viais iš arti ir toli.

Daugelis klausė, kaip 
greit bus galima Laisvę sių
sti į Lietuvą. Į išlaisvintą 
Lietuvą jau dabar galima 
siųsti Laisvę. Tačiau pirma 
negu susirašysite su savo 
giminėms ir turėsite užtik
rintus jų antrašus, Laisvės 
jiems nesiųskite. Dar dabar 
per sunkus pristatymas 
Laisvės į Lietuvą. Pa
laukime, kol Hitleris ir jo 
pastumdėliai bus visai su
mušti. Kaip dabar dalykai 
išrodo: Sovietų iš rytų, A- 
merikos ir jos talkininkų iš 
vakarų, tai, kaip gen. Ei- 
senhoweris sakė, karas gali 
būti baigtas prieš naujus

prisiminė apie vajų. Jie nu
sistatę su geru ūpu darbuo
tis gavimui naujų skaityto
ju

Jonas Kaspariūnas, phi- 
ladelphietis, paaukojo $60 
Lietuvos žmonių pagelbai. 
Jis pridavė mokestį už savo 
prenumeratą ir pridavė 
dienraščiui Laisvei auką 
nuo J. Šimkūno iš Philadel
phijos $5.

Petras Rušinskas iš Glou
cester, N. J. užsimokėjo už 
Laisvės prenumeratą me
tams ir paaukojo 50c. Ka
zys Murza iš Maple, N. J., 
taipgi užsimokėjo už Laisvę 
metams ir paaukojo 50c.

J. Bekampis, buvęs bosto- 
nietis, vėliau brooklynietis, 
o dabar turintįs maisto 
krautuvę Merchantville, N. 
J., dalyvavo piknike su šei
ma ir pasirodė labai vaišin
gais. Gausiai jų stalas buvo 
apdėtas skaniais valgiais ir 
gėrimais. Bekampiai vaiši
no visus pažįstamus. Jų 
vaišių teko ir mums keliems 
iš brooklyniečių. Lietuvos 
žmonių paramai Bekampis

metus.
P. Buknys.

Bendruomenės Ragina
mos Pradėti Mokyklos

Lankymo Kampaniją
Tėvai, bendruomenės, baž

nyčios ir prekybos unijos 
raginamos o r g a n i zuoti 
kampaniją mokyklinio am
žiaus vaikams raginti šį ru
denį grįžti į mokyklą. Jung
tinių Valstybių Darbo De
partment© Vaikų Biuras ir 
Federalin. Apsaugos Agen
tūros švietimo Įstaiga ben
drai išleido knygutę su 
Karo Informacijos Įstaigos 
pagalba, kurioje dėstoma 
mokslo reikalingumas Ame
rikos berniukams bei mer
gaitėms.

Ten aiškinama, kad da
bar labiau, nei bet kada, 
aukštesnysis išsilavinimas 
reikalingas ir jaunimo ir 
mūsų šalies ateities gero
vei, nes mokslas yra lyg 
raktas į ateitį.

Toliau pabrėžiama, jog ly

tas mieste Jassy, Rumunijoj, prieš pat Rumunijos kapituliaciją.
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giai kaip šių laikų karai pri
klauso nuo mokslo žinių, 
taip pastovi taika remiasi 
inteligentišku ir išlavintu 
protu. Žinodami, kiek daug 
tautai reiškia jos piliečių 
sveikas kūnas ir protas, 
mes, kaipo tauta, tikime, 
kad mūsų vaikai privalo bū
ti protingesni, sumanesni ir 
apsukresni žmonės, nei mes 

!kad esame. O šito atsiekti 
| jiems padės mūsų mokyk
los.

Kygutė ragina visą bend
ruomenę įsijungti į kampa
niją, kuriai privalėtų vado
vauti komitetas, atstovau
jąs visas grupes žmonių, be
sirūpinančių jaunimo reika
lais. Komitetas raginamas 
įtraukti į darbą vietinę 
spaudą ir radijo stotį.

O. W. L
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JIE BUS JUMS DĖKINGI
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Antrašas

Miestas

WATERBURY, CONN
KETVIRTAS METINIS

PIKNIKĄ RUOŠIA LDS 49 KUOPA
neša

Jūs centai ar doleris Lai 
svei aukotas 
j galvą fašizmui užduotas!

jai taip reikalinga sutaisymui 
nekuriu aukotų drabužių.

šeštą 
drau-

Drabužių Rinkimas 
Pasiuntimas

KELRODIS: South Orange busu važiuodami išlipkite ant Speed
way Ave. ir eikite po kaire. Market St. busu važiuokite iki galo.

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, .‘r- tas laimę 
per a)

Slovaky Oficieriai Vadovauja 
Kovai prieš Nacius

Pasekmingas Liaudies Balso 
Piknikas

London. — Emigracine 
Čechoslovakijos valdžia pa
skelbė žinią, kad patys Slo
vakijos oficieriai iššaukė 
savo armijos sukilimą prieš 
vokiečius. Naciai pasiuntė 
dar dvi divizijas savo ka
riuomenės su tankais slo
pinti slovakų sukilimą.

Hitlerininkai vėl pertvar
kė savo pastumdėlių “val
džią” Slovakijoj, kad išlai
kyti tą kraštą vokiečių ka
re iki galo. '

(Slovakija pirm karo bu
vo su'dętinė Čechoslovakijos 
dalis.) . i

Nuskambėjo per laikraščius 
mūsų Pabalti jos Komiteto di
delis pasisekimas pardavime 
bondsų, liepos 30-tą. Pershing 
darže. Lietuviai, latviai ir es
tai parodė savo nepaprastus 
gabumus, artistiškai, patriotiš
kai, moksliškai bendrai veikti.

Nors ir būta daug prastų no
rų iš tūlų lietuvių pusės, norė
ta pakenkti veikimui, bet jie 
palikti užpakalyje ir turėjo 
užleisti vietą pirmynžangai.

Dabar mums tenka tarti di
delį ačiū visiems dalyviams, 
artistams, dainininkams, šoki
kėms, solistėms ir muzikan
tams. Ačiuojame publikai, ku
ri taip gražiai priėmė mūsų 
programą. Išpildė mūsų prašy
mą pirkdami daug karo bond-

Pelnas Skiriamas Lietuvos Žmonėms 
Nukentėjusiems Nuo Karo.

Tūlas laikas atgal mes iš
rinkome komisiją tartis su ki
tomis sriovėmis dėlei bendro 
parengimo Lietuvos žmonių pa
ramai. Kom. tarėsi su Lietuvių 
Tarybos šulais, kurie daug 
kalba apie Lietuvą ir jos var
gus, bet savo surinktas aukas 
siunčia Chicagon. Mūsų kom. 
jiems pastebėjo, kodėl jie ne
siunčia nei kiek aukų, Lietuvos 
žmonėms. Tai jie atsakė, jog 
kaip greitai jie suras kelius 
pasiųsti, tai jie siųs. Per rau
donuosius jie niekad nemano 
siųsti, o mes tiems žmonėms 
tiek galime pasakyti, kad be 
raudonųjų jų visi keliai bai
giasi ir baigsis tik Chicagoje.

Liet. Pag. Teik. Kom.
Pirm. J. Žebrys.

Rugpjūčio 25 d. ALDLD 2 
kuopos susirinkime nutarta, 
kad LPT Komitetas šauktų 
platų susirinkimą — draugijų 
atstovų ir šiaip veikėjų, dėl 
praplėtimo ir perorganizavi
mo LPT Komiteto. Kuomet to- 
kis mitingas bus šaukiamas, tai 
kiekvienas veikėjas, interesuo- 
jąsis Lietuvos gelbėjimui, da
lyvaukite. Juk tai mūsų pačių 
reikalas, kad padėti j katas
trofą įpuolusiai Lietuvai. Juo 
labiau reikia dalyvauti, kad ir 
^kyvaizdoje virš minėto įvy-

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komiteto susirinkimas atsibu
vo rugpj. 15 d., tarp kitko, 
nutarta rengtis prie plačios vi
sų Ohio lietuvių, konferenci
jos, kuris įvyks apie vidurį lap
kričio mėn. Išrinkta tam dar
bui komisija iš penkių ypatų, 
kuri pasirūpins ne tik konfer. 
sušaukimu, bet ir pramoga 
konferencijai pasibaigus. Taip
gi išrinkta kom. surasti tinka
mesnę vietą sunešti surinktas 
drapanas, jas ten aptaisyti, 
supakuoti ir pasiųsti. Drg. D. 
Petrauskas žadėjo paskolinti 
siuvamą mašiną1, kuris komisi-

F. Bauža, K. Joni- 
)očkus, K. Valaika, 

Baltrušaitienė, 
K. Lapinskas

taip ir šiemet 
garbes stalas, 
sukrauti gar-

Rengia Sietyno Choras Bendrai 
su Rusų Darbininkų Choru.

šeštas siuntinys jau greit 
bus prirengtas ir išsiųstas per 
Russian War Relief Komite
tą, pradžioje rugsėjo mėnesio. 
Bet po tam greit prasidės 7- 
tas siuntin. Ir kuomet naujam 
siuntiniui prasidės įvairi rink
liava, tuomet, tikimės, visa 
Lietuva bus išlaisvinta iki pas
kutiniam kaimui. Tuomet 
liepsnosime naujo džiaugsmo

Atsisveikino vieni kitus, 
kviesdami pasitikti kitą metą 
Liaudies Balso piknike.

Kaip visada, taip ir šiemet, 
barui Trūktai, pyragaičiai, gė
rimai ir įvairūs valgiai buvo 
suaukoti draugių ir draugų.

Garbės stalą paruošė drg. 
Mažilienė ir O. Minotienė.

Visų aukavusių vardus čia 
neminėsiu.

Tik širdingai dėkoju visiems 
aukavusiems ir dirbusiems pik
nike, taip pat ir visiems atsi
lankiusiems piknikan.

Iš šio pikniko liko puikaus 
pelno Kanados lietuvių laik
raščiui Liaudies Balsui.

Palangos Birutė.

liepsnele ir daugiau remsime 
ir sveikinsime laisvą ir niekad 
nebesugriaunamą sovietinę

Po $5 aukavo: J. S. Stripei 
kai, A. Kairys, P. Boika, K 
Tamošaitis, J... Jepukaitis, M 
Venslovienė, F. Sutkaitis, M 
Raulynaitienė, P. Kurulis, F 
Skleris, W. M. Karsokai, W 
M. Geibiai, S. Z. Seimonai.

M. Jenuškevičienė $3.
Po $2: P. Nemura ir J. žeb

E. Wilkauskiene, A. 
nė, S. Kaladinskienė, 
denis, M. Stasiulienė. 
kienė, J. Karpinienė, 
kantas, P. Kvieksas, 
manchuk, S. Naruskienė.

M. Stelmokienė aukavo 75c, 
A. Gubistikę 70c.
Po 50 centų, aukavo: A. Ži

linskienė, K. Kaubrienė, J. A. 
Venckus, S. Venckienė, M. 
Levanienė, P. Lapinskis, S. 
Petrikis, S. Sapienė, P. Stel
mokienė, M. Mockienė, A. Mo
tuzas, A. Rameikienė, B. Salt- 
merienė, S. Marsanskienė.

A. Žutautienė 35c.
P. Pocienė 30c.
Po 25c: A. Buividienė ir N 

Žutautienė.
Visiems aukavusiems taria 

me širdingai ačiū.
A. Kilas.

Tai beveik stebuklai, sako 
Treasury Departmentas, buvu
sieji kitų tautų atstovai ir šiaip 
žmonės kalbėjosi. Matyt, su- 
laužėm čionaitinį paprotį, kad 
būtų garsių žvaigždžių progra
moje, kad būtų politikieriai, 
burmistrai kalbėtojais. Pas 
mus to nebuvo, paprasti dar- 
bininkai-darbininkės kalbėjo, 
dainavo, šoko ir griežė.

Atbalsiai labai gražūs, kom
plimentų formoj, beveik visi 
sako, geriausis programas su
teiktas per 5-tą vajų šiame 
darže.

Čionai turim tarti ačiū Man
chester ir Broadway biznie
riams, kurie įteikė per Leva- 
nienę virš $200 vertės dova
nų: Petrulienei ir Richardie- 
nei, už lietuvišką lėlę. Virbic
kui ir visiems, kurie įteikė ką 
ir padėjo mums parduoti ant 
varžytinių daug bondsų.

Baltijos Komitetas nutarė 
darbuotis ir ant toliau. Dabar 
rengiamės prie didžiulio kon
certo ir šokių, gauta graži, erd
vinga svetainė, North Star 
Auditorium, 1631 Adams

Draugai ir draugės, visos 
demokratiją mylinčios organi
zacijos, visi švarūs-padorūs lie
tuviai, jau dabar ruoškimės iš 
kalno pasitikimui to didelio 
džiaugsmo, kada visa Lietuva 
bus apvalyta nuo barbariško 
hitlerizmo, kad galėtume ją 
sveikinti taip, kaip sveikina tė
vas savo mylimą sūnų po di
delių žygių, kaip sveikina ge
rieji vaikai savo tėvus, baisiau
siai išvargintus per su virš tris 
metus žiauriųjų fašistinių ti
ronų naguose.

Kad ir rasis vienas kitas tuš- 
čiakalbos lietuvių tarpe, bet lai 
tokių būna kuo mažiausia. Da
bar laikas pasirodyti ne tik žo
džiais, bet ir darbais! Dabar 
parodykime savo tautos meilę 
ir žmoniškumą gelbėdami pri
sikelti žmonėms iš gausybės 
pokarinių vargų ir kančių.

J. M. Karsonas.

Rugpjūčio 20-tą dieną įvy
ko Kanados lietuvių laikraščio, 
t.y., Liaudies Balso piknikas.

Ši metinė iškilmė buvo la
bai šturminga.

Piknike dalyvavo iš Ameri
kos ir iš Timinso svečiai, taip
gi ir Liaudies Balso redakto
rius J. Yla, su savo gyvenimo 
drauge. >

Piknike buvo įvairių žaidi
mų, ir kalbėjo L. B. redakto
rius.

Buvo kontestas išrinkimui 
šių metų laikraščio gražuolės 
Miss Liaudies Balsas, šių metų 
laimė teko būti Miss Liaudies 
Balsas jaunuolei Kielaitei. Ši 
jaunuolė yra progresyvių tė
velių dukrelė.

Kaip visada, 
buvo paruostas 
ant katro 
dūs valgiai, gėrimai ir gėlių 
gražūs bukietai.

Baigiantis piknikui garbės 
stalas liko išleistas ant varžy
tinių. Varžėsi sepberndai su 
amerikonais, žinoma, įkaipo 
turtingos šalies, Amerikos pi
liečiai paveržė stalą nuo sen
bernių. Ir paskiau visi drau
giškai valgė ir gėrė.

Apart garbės stalo, buvo du 
bufetai: Prie vieno buvo 
minkšti gėrimai, saldumynai ir 
cigaretai, prie antro buvo įvai
riausių pyragų, pajų, vaisių ir 
svaiginančio šimtamečio vyno.

Pasižiūrėjus piknikan matė
si didžiausioji darbymetė: vie
ni aukas rinko, kiti virė karš
tus šuniukus (lietuviškai sa
kant), kiti už barų dirbo. Po 
žaliais šlamančiai medeliais 
susėdę būreliai vaišinosi, šne
kučiavo.

Ir ta iškilminga giedra die
nelė prabėgo lyg nepastebėta.

Tik pasimatė besidengiantis 
nakties rūkas, ir šalta rasa ant 
žolės.

Publika tingiai pradėjo 
skirstytis.

lienė
J. Bagužiš^M. 
M. Brazaitienė 
ir D. Petrauskas.

Po 50c: J. Kripas ir E. Skle- 
rienė.’

Viso išvažiavimo dalyviai 
suaukavo $197. Drg. Daraš- 
kienė paaukavo dvi gražias 
stiklines lėkštes, kurias išlei
do ant išlaimėjimo. Jos atnešė 
pelno $15.60. Valgiai ir gėri
mai suvartoti išvažiavime davė 
pelno $42.70. Smulkių įplau
kų 15c. Viso šis išvažiavimas 
davė Lietuvos žmonėms $2,- 
55.45. Drg. K. Romandienė su
rinko ant blankos $30. Liet. 
P. T. Kom. dadėjo iš savo iž
do $14.55. Viso pasiunčiau če
kį ant $300.

Aukavo drg. K. R. ant blan
kos:

V. Pocevičienė $10.
J. Gurklis $5.
M./Raulynaitienė $3.

J. Andrijauskas $2.
Po $1: M. Gedaminskienė, 

F. Bauža, J. Bagužis, F. Sut
kaitis, M. Jenuškevičienė, S. 
Šlekys, J. Stripeika, K. Valai
ka, M. Baltrušaitienė ir A. Ka
minskas. Viso $30.

^^Penktadienis, Rugsėjo 8, 1944

Ir mūsų kolonijos lietuviai 
nuoširdžiai remia Lietuvos 
žmones. Į trumpą laiką su
aukavo $145.

Aukavo sekamai:
P. Glodenis $9.
S. Jankauskis $6.50.
Po $5 aukavo: J. Grusas, J. 

Stačioką, J. Pidzinas, S. Salt- 
meris, S. Petkai, J. Zove, W. 
Padgalskis, J. .Žutautas, S. 
Puidokas, A. Kilienė >ir J. 
Pleuplis.

Po $3: 
F. Pakštis

Po $2pūkavo:' D. Krizie
nė, J. Bartašis, K. Kunteikis, 
F. Stasiulis, J. Venckus, A. Vi
tas, M. Tarrage, M.' Manson ir 
W. Milišauskas.

P. Narušienė $1.50.
Po $1 aukavo: S. Kušnas, 

M. Pavilaitienė, E. Barniškie- 
nė, A. Jonaitienė, K. Laurinai
tienė, E. Matinienė, J. Barta- 
šienė, P. Jasmanskienė, M. 
Mecienė, K. Navikas, J. Žadei
kiai, J. Baltrušaitis, A. Piaįu- 
lokas, J. Narušis, J. Galinaūs- 
kis, A. Pranskaitis, S. Griksie- 
ne, S. Jasudas, J. Gasparas, B. 
Belskis, V. Labikienė, P. Vaz- 
nienė, J. Raulinaitis, J. Venc
kus, S. Lindau, V. Matuzienė, 

Aleksie- 
A. Glo- 
S. But- 
J. Wis-

Ne Du Šimtai, Bet Virš Trys

Mūsų vietinis Lietuvai Pa
gelbos Teikimo Komiteto 
skyrius turėjo labai gerą sis
temą sukėlimui ir išpildymui 
mums paskirtos kvotos dėlei 
supirkimo apatinių drabužių, 
muilo ir čeverykų Lietuvos 
žmonėms.

Kvota mūsų buvo $200, bet 
mes tik viename piknike, — 
gerai pasimoję, gerokai peršo
kome savo kvotos sumą. Pikni
kas įvyko liepos 30 dieną. Tu
rėdami biskį laiko mes nusi- 
sprendėme baigti kvotos pildy
mą su rugpjūčio 20 diena. Ir 
štai, rugpjūčio 20 mes jau tu
rėjome savo kvotoje ne du 
šimtus, kaip mums buvo skir
ta, bet $332.16. Tuomi mes ir 
užbaigėme kvotos rinkliavą. 
Nes jau laikas užbaigti 
siuntinį, šiame reikale 
gai aukavo sekančiai:

V. J. čiulada $40.
A. Stravinskas $30.
Po $25: S. Paulenka 

Gicevičius.
Po $10: J. ir U. Daugirdai, 

R. ir M. čiuladai, Mrs. Anna 
Freeman, J. Blažonis, Ch. Ko- 
jutis ir A. Drazdauskas.

Ph. Bagočius aukavo $6.
Po $5: J. ir U. Puskunigiai, 

J. Gudaitis, A. Rutkauskas, 
George Hulick, S. Kraučunas 
ir F. Kaladinskas.

J. Kazlauskas aukavo $2.
Po $1: Z. Janauskienė, J. 

Palubinskas, J. Gulbickas, J. 
M. Karsonas, J. Serediuk, K. 
Juška, Halko, A. čiulada, S. 
čižiunas, M. Sakovich, Boro- 
davka, W. Belida, M. Zubraus- 
kas ir A. Palubinskas.

Bishkalo aukavo 50 centų.
Likę nuo pundelių pildymo 

$4.63. Pelnas nuo pikniko 
$45.03. Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugystė $50 aukavo.

Šiuomi mūsų kvota užbaig
ta su dideliu perviršiu. LPTK 
vietinis skyrius, varde sovieti
nės Lietuvos žmonių labai šir
dingai ačiuoja visiems už stard- 
bias ir mažesnes aukas. Pini
gai jau pasiųsti per S. Paulen- 
ką LPT Komitetui.

Mums darbas pasisekė ge
rai atlikti todėl, kad, kaip ma
tote, žmonės suprato reikalo 
svarbumą ir labai šiltai atsine
šė teikdami brolišką pagelbą 
Lietuvos nuvargintai liaudžiai.

žinoma, dar ne visi gerie
ji lietuviai prisidėjo su auka 
šį kartą. Vienų nesuspėjome 
sutikti, kitų neparaginome, o 
dar kiti ir patys nepasirūpino 
priduoti savo dovaną.

Bet tai dar ne viskas, šį kar
tą mes sveikinom tik dalį iš
laisvintos Lietuvos. Greit bus 
visa Lietuva išlaisvinta, tuomet 
ir kiti, tikiu, ' nepasišykštės 
gražios dovanos Lietuvos žmo
nėms ir visam mūsų tėvų kraš-

Blvd., dėl 17-tos dienos rug
sėjo.

Prižadėjo dalyvauti pas mus 
garsiosios dainininkės chica- 
gietės: A. Kenstavičienė ir K. 
Abekienė. Pagalvokime, iš taip 
toli tokius talentus gauname. 
Pridėjus mūsų čionaitines ar
tistiškas jėgas, o dar Stanley 
West Orchestra, tai linksmin
kis, šok ir gyvenk... Visas 
pelnas eina dėl karo laimėji
mo.

Dar vienas svarbus dalykas, 
rugpjūčio 6-tą Bendras Drau
gijų Komitetas surengė pra
kalbas apie Lietuvos vargus. 
Pirmininkavo draugas Talen- 
džiavičius, pirmas kalbėtojas 
drg. Bušas išaiškino gražiai, 
lengva kalba, kas tie vokiečiai- 
hunai-kryžiokai buvo per am
žius ir kas jie yra. Draugas 
M. Pūkis dėstė nuosekliai apie 
Amerikos politiką, rinkimus ir 
čionaitinius lietuvius. P. Re- 
pečka atsakinėjo į klausimus, 
šaukė prie darbo ir akstino 
aukoti dėl nuvargusių žmone
lių. Anna Levanas, pritariant 
Dolly Gagne, gražiai dainavo 
trejetą dainelių.

Nors publikos neperdaugiau- 
siai buvo, bet rezultatai labai 
gražūs.

Būtų gerai buvę, kad būčiau 
užrašinėjęs kalbėtojų tarimus 
ir talpinęs ištraukas. Nes jie 
visi drožė iš peties ir galvos, 
bet deja, aš turėjau skaityti 
pinigus, kuriuos žmonės nešė 
prie stalo dėl nukentėjusių nuo 
karo Lietuvos žmonių. Ant vie
tos surinkta virš $600 ir priža
dų daug duota. Manau, bus 
apie $1,000. Na, ką manote 
didelės lietuvių kolonijos, ar 
pasivysite mus?

Levanas.

Lietuvos Žmonių Gelbėjimas

Vietinis Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas gerai dirba 
ir, matoma, jam sekasi. Rugpj. 
13 d. turėjome draugišką iš
važiavimą aps drg. Daraškus. 
Suvažiavo gražus būrelis drau
gų bei draugių ir visi smagiai 
laiką praleidome, o be to, su- 
kėlėme Lietuvos žmonių pa- 
gelbai $255.45.

Prie programos pasakė po 
trumpą prakalbėlę • Lietuvos 
klausime kom. pirm. J. žebry^ 
ir J. Daraška ir paprašė, pa
gal išgalę, paaukoti Lietuvos 
žmonėms.

Visų pirmiausiai drg. K. R. 
padavė laiškutį, kurį pirm, 
perskaitė. Jis skamba seka
mai : Šie keli doleriai buvo pa
žadėti Lietuvos žmonėms, kuo
met mano gimtinė Žagarė bus 
išlaisvinta, o tas jau įvyko, tai 
ve, savo prižadus išpildome, 
priduodame čekį ant $50. V. 
K. Romandai.

Po $25 aukavo: B. Kirstu
kas ir S. Kazelionis.

J. Daraška jau buvo paža
dėjęs $10, o draugė Daraškie- 
nė dar pridėjo $5 — sudarė

Kaip Jie Padeda Gelbėti Nuo 
Karo Nukentėjusią Lietuvą?
Iš progresyvių lietuvių susi

darė komitetas pradžioje šių 
metų, tai yra, skyrius Liet. Pa
galbos Teik. Komiteto. Komi
teto supratimu, matė reikalą 
nusiiandavoti patalpą. į kurią 
žmonės galėtų sunešti padė
vėtas drapanas ir čeverykus 
ir šiaip visokias dovanas. Čia 
daugumas tų drabužių buvo 
sutaisoma ir išvalytos pakuo
jamos išsiuntimui. Krautuvė 
parandavota, kuri ilgus laikus 
buvus tuščia, baisiai apleista, 
nešvari, todėl keletas pasišven
tusių draugų ir draugių, dirbo 
daugiąu kaip per savaitę lai
ko, kol išvalė, išmaliavojo; 
daug pridėta triūso ir išlaidų. 
A. Dambrauskas net susirgęs 
buvo iš nuovargio. Tik porą 
mėnesių palaikius, šalimais 
kaimynas, tam pačiam name 
randavo jas jau per kelius me
tus gėlių krautuvę, tai A. Min- 
kus, lietuviškas Bostono radi- 
jušininkas, kuris kas sekma
dienis per radio valandą labai 
giria Keleivį, nupirko tą visą 
namą ir panorėjo naujai išva
lytos krautuvės praplėtimui sa
vo gėlininkystės. Reiškia, kol 
ta patalpa nebuvo naudojama 
Lietuvos žmonių šelpimui, tai 
Minkui nereikėjo jos. Dabar, 
su 1 d. rugsėjo, LPT Komite
tas turėjo apleisti patalpą. Tai 
šitaip padeda jie gelbėti Lie
tuvos žmonėms.

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. šalinai tol; 
Bušų Choras; Rusų Šokikų -Grupė ir kitokių (vairumų. 

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti. RENGĖJAI.

Drabužių, tvarkymo komisi
ja raportavo, jog virš 20 di
delių baksų jau pripakuota ir 
kad rugpj. 21 d. kom. viską 
supakavo ir prirengė pasiun
timui. Matoma, šis trečias mū
sų siuntinys bus vienas iš di
džiausių ir, gali būti, geriau
sių siuntinių, šiam siuntiniui 
daugiausia drapanų surinko 
drg/ Romandienė. Ji drabužių 
gauna daug nuo svetimtaučių,, 
bet, suprantama, juos reikia 
aplankyti ir surinkti, kas ima 
daug laiko ir energijos, ko jai 
netrūksta. Be to, ji visuomet 
dalyvauja drabužių tvarkyme. 
Draugė Gendrėnienė irgi daug 
dirba prie drabužių tvarkymo, 
visus reikiamus skalbti drabu
žius, jinai parsineša namo, iš
skalbia ir suprosina. Ji auko
ja tam muilą ir savo laiką. 
Šiam siuntiniui drabužius su
aukavo sekami draugai: Ro
mandai, Saruliai, Karalienė, 
Baranauskienė, J o n i 1 i e n e, 
Young. Pasiuvo dvi kaldras 
Metelienė, pasiuvo 1 kaldrą 
M. Raulynaitienė, Mrs. Armul, 
M. Žebrauskienė, Gendrėnienė, 
A. Narbučiutė, Nemurienė, 
Kalakauskienė, A. Kaston, 
Grinius, Leo May, Gedamins
kienė, Sklerienė, Balčiūnienė, 
Aug. Yenkauskas pridavė čie- 
lą baksą naujų gerų drapanų, 
gatavų pasiuntimui, Ona Zuk, 
J. Stripeikai. Beje, Jonas Stri
peika sutaiso visus reikiamus 
taisyti batus, Mikalojunas ir 
J. Warner.

šiam siuntiniui atvežė du 
diktokus baksus drabužių drg. 
J. Naujokas iš Beech Grove, 
Ind. Drg. J. N., kaipo gelžke- 
lio darbininkas, gavo pasą at
važiuoti, bet jis turėjo sugaiš
ti visą nedėldienį tam reika
lui, kuomet daugelis mūsų, 
clevelandiečių, nesuranda lai
ko savo atliekamus drabužius 
atnešti skersai gatvės ir pri
duoti pasiuntimui. Mums gerai 
žinoma draugė Naujokienė, 
kaip ji rūpestingai prirengda
vo mums įvairius parengimus, 
kuomet jie gyveno Clevelande. 
Taip rūpestingai jos prireng
tas ir šis drabužių siuntinys; 
mūsų komisijai nereikės nei 
piršto prie jų pridėti ir jų už
teks aprėdyti keletą šeimynų 
Lietuvoje. ‘

Amerikos ir jos talkininkų artėjančios pergalės 
džiaugsmo proga ir Lietuvos išlaisvinimo proga 
užrašykite dienraštį Laisvę kaipo dovaną savo pa
žystamiems ar giminėms, kurie dar nėra jos už
sisakę.

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

kaina $7 ir $3.75 pusei metų.
Išpildykite žemiau tuščias vietas, iškirpkite ir 

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

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

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 visus lietuvius dalyvauti, paremti Lietuvos 

žmones, nukentėjusius nuo karo.
—RENGĖJAI.
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Vakarus! BINGHAMTON, N. Y HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(Tąsa)
Ryšininkas seržantas B. Miškinis bu

dėjo telefono stoty; nors tai ir buvo tie
sioginės pareigos, jis pats ėjo taisyti su
gedusią liniją, pakeisdamas žuvusį drau
gą. Taisydamas liniją ties vienu pada
liniu Miškinis atsidūrė po priešo ugnim. 
Artilerijos ir minosvaidžių ugnies pare
miamas priešas ėjo atakon. Ryšininkų 
būrio priešaky Miškinis puolė padėti 
inūsų šauliams. Kartu su jais ryšininkai 
dalyvavo priešo atakos atrėmime ir pas
kui mūsiškių kontratakoj. Kai kautynės 
pasibaigė Miškinis grįžo tęsti nutraukto
jo darbo.

kulkosvaidininkas Radzevičius, prasi
skverbęs į hitlerininkų sparną, pasivijo 
važiuojančią į užnugarį vokiečių gurguo-

Būrio vadas seržantas Jagelevičius su 
4 kareiviais per kelias dienas šautuvų 
ugnim sunaikino 33 vokiečius.

Leitenantas Kriščiūnaitis su savo ka
reiviais staigiais šuoliais prisiartino prie 
vokiečių apkasų ir puolė juos. Kareiviai 
apmėtė apkasus granatoms/ o paskui šo
ko į juos ir durtuvais pradėjo naikinti 
vokiečius. Vokiečiai pasitraukė, palikę 
19 užmuštų. Leitenantas Kriščiūnaitis 
asmeniškai nudėjo 3 ’vokiečius.

Narsiai kovėsi spalių — lapkričio kau
tynėse artileristai. Daug šlovingų žyg
darbių įrašė jie tomis dienomis į divizi
jos kovų dienyną.

Dar žiemos kautynėse, kai divizija 
priėmė kovos krikštą, pasigymėjo pabū
klo vadas seržantas Robertas Smilga, iš 
atviros pozicijos sunaikinęs 5 priešo ug
nies taškus. O dabar, lapkričio kovose, jo 
patranka vėl tupėjo paremti pėstininkij 
ataką ir mušti 
jos, tiesiu taikynliu. Naktį tarnyba išve
žė patranka ,arčiau p‘riešo tranšėjų. Iš 
Pyto; kai mūsų kariai pradėjo ataką, 
Seržanto Smilgos patranka smarkia ug
nim parėmė juos. Vokiečiai iš savo ug
nies taško pradėjo pilti į patrankos tar
nybą iš kulkosvaidžio. Artileristai su
griovė ugnies tašką. Vokiečiai sumanė 
atakuoti patrankos tarnybą.

— Ugnies rupūžėms! — komandavo 
seržantas.

Vokiečiai sugulė ir pradėjo. trauktis. 
Bet čia baigėsi šoviniai. Smilga pagriebė 
šautuvą ir davė komandą: “Pirmyn vy
rai!” Patrankos tarnyba puolė persekio
ti bėgančius vokiečius. Priešo kulka mir
tinai sužeidė komunistą Smilgą. Draugai 
išnešė jį iš kautynių lauko. Jis negalėjo 
ištarti nė žodžio. Kariai suprato jį be 
žodžių. Jie pasižadėjo:

Rašo JUSTAS PALECKIS
— Pasižadam tau ligi galo kariauti už 

laisvą tarybinę Lietuvą!
Pabūklo vadas viršila Kaktavičius su

daužė 2 priešo patrankas, 7 minosvai
džius, sunaikino keletą stebyklų ir apie 
50 priešo kareivių ih karininkų.

Jaunesnysis seržantas V. Barevikas, 
prieštankinių patrankų būrio užtaisyto
jas, spalių mėnesio puolamųjų kautynių 
metu buvo padaliny, kurs vykdė pfiešo 
apsupimo operaciją priešo užnugary. Vo
kiečiai bandė apsupti mūsų padalinius, 
paleido prieš juos smarkią ugnį ir ata
kavo šarvuočiais. Barevikas nekreipė dė
mesio j pavojų ir mušė priešą iš savo pa
trankos. Tiesiu taikymu jo patrankos 
tarnyba sunaikino priešo šarvuotį.

Vyr. seržantas A. Šapira gavo įsaky
mą laikyti ugnies kontrolėj svarbų plen
tą. Tą įsakymą vykdydamas jis parodė 
daug sumanumo ir iniciatyvos. Jis pas
tatė savo patranką aukštumoj, esančioj 
200 metrų nuo priešo. Išaiškinęs priešo 
ugnies taškų vietas, jis taiklia ugnimi 
sunaikino 3 kulkosvaidžius ir 2 būrius 
vokiečių pėstininkų.

Seržantas B. Binas, šaudydamas tie
siu taikymu, sunaikino priešo kulkosvai
dį ir pamuše patranką. Taiklia ugnim 
Binas užlaikė vokiečių tankų ir “ferdi- 
nandų” veržimąsi. Netekęs šovinių jis po 
stipria priešo ugnimi pervedė savo pa
tranką į naują poziciją.

Vyresnysis seržantas N. Nitas kauty
nėse ties P. kaimu, sumaniai ir drąsiai 
vadovaudamas patrankos tarnybai, su
naikino 2 sunkiuosius kulkosvaidžius ir 
iki 2 būrių priešo pėstininkų, pamuše 
vieną “ferdinandą” ir padėjo atremti 5 
priešo atakas.

Seržantas V. Gaponas tose kautynėse 
šaudydamas tiesiu taikymu, sunaikino 
apie kuopą hitlerininkų, sunaikino vieną 
patranką, kulkosvaidį, o taip pat sulai
kė dviejų tankų ir dviejų “ferdinandų” 
prasiveržimą.

Tose pat kautynėse pasižymėjo K. Su
ras, sėkmingai triuškinęs priešą iš savo 
patrankos. Jis pamuše vieną motorizuotą 
patranką, “ferdinand” ir būdamas su
žeistas, apleido kautynių lauką tiktai po 
to, kai jo patranka buvo sugadinta.

Nepaprastą ištvermę ir ramumą paro
dė sekėjas Čeponis. Jo sekykla buvo dar
žinėj, kuria vokiečiai smarkiai apšaudė 
iš patrankų ir minosvaidžių. Aplinkui 
sproginėjo sviediniai ir minos, bet Če
ponis nesitraukė iš savo vietos ir kore
gavo ugnį. Jis žuvo savo pareigas eida
mas, kai priešo sviedinys tiesiai pataikė 
į daržinę.

(Bus daugiau)

Apie Karius
S/Seržantas Jerome S. Ra

kauskas atžymėtas vietos laik
raštyje kaipo užsitarnavęs pa
gyrimą už savo sumanumą ir 
ryžtumą laike invazijos Saipa- 
ne.

Seržantas Albert F. Kamins
kas rugpjūčio 29 d. susituokė 
su Margaret Kusner, rusų tau
tybės mergina. Laimingo gyve
nimo !

Juozas Kazlauskas (M. 
Kazlausko sūnus), po pasek
mingų studijų, gavo antrojo 
leitenanto laipsnį. Jo sesuo 
Dorothy yra laivyno nursė.

Charles Kars (P. Keršio sū
nus ) pakeltas į korporalo laip
snį. Jis yra oriai vyno fotogra
fas, siekęs mokslą Lowry 
Field, Colo. Dabar randasi 
Anglijoj.

JaU kelios savaitės kaip ser
ga Jonas Uogentas, narys bent 
kelių organizacijų šiame mies
te. Liga kojoje trukdo jį nuo 
kasdieninių pareigų.

Jasilionis.

Varšavos fronte naciai 
desperatiškai ginasi, nau
dodami daugybę tankij ir 
šarvuotų automobilių, bet 
Sovietų kovūnai laužia juos 
vis atgal.

So-Maskva. — Visuose 
vietų frontuose rugs. 4 d. 
buvo sunaikinta bei iš vei
kimo išmušta 44 vokiečių 
tankai ir nušauta 21 jų lėk
tuvas. ‘

Jankiai užėmė Besancon 
pietinėj Francijoj.

WORCESTER, MASS
Rengkitės visi iš arti ir toli i didžiąją iškilmę—

\ LAISVĖS PIKNIKĄ
J Pasilinksminkite ir'paremkite dienraštį Laisvę
J šį sekmadienį

Rugsėjo HI September

riešą iš atviros pozici-

Laisves naudai didysis piknikas bus

OLYMPIA PARKE
SHREWSBURY, MASS.

Programa:
VIETINIS AIDO CHORAS
NORWOOD VYRŲ CHORAS 
SOLISTAS IG. KUBILIŪNAS 

Duos gražią dainų 
programą

ROJUS MIZARA 
sakys prakalbą ROJUS MIZARA

Laisvės Redaktorius.

Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti piknike, pasimatyti 
su daug gerų pažįstamų ir kartu paremti dienraštį Laisvę.

x WATERBURY, CONN.

dienraščio Laisvės 
Piknikas buvo pasek- 
nors diena buvo labai 

Svečių dalyvavo iš
Bridgeporto, New

Piknikas Pavyko
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 28 kuopa buvo surengus 
pikniką 
naudai, 
mingas, 
karšta.
Hartford, 
Haven ir kitų miestų.

Draugas R. Mizara pasakė 
labai gerą kalbą dienos klau
simais ir įrodydamas, kaip 
dienraštis Laisvė visada teisin
gai stovėjo Lietuvos žmonių 
reikalais ir kitais klausimais. 
Ragino remti Lietuvos žmones, 
kurie jau laisvinami iš nacių 
vergijos. Trumpai pakalbėjo 
apie reikalą remti Lietuvos 
žmones ir vietos veikėja K. 
Stanislovaitienė. Aukų surink
ta $71.14. širdingai ačiū, Lie
tuvos žmonių vardu.

Piknikas dienraščiui Laisvei 
davė pelno $180.80.

Nedėlioj, 10 d. rugsėjo įvyks 
piknikas, kad sukėlus mums 
skiriamą kvotą, nes drabužiai 
jų nupirkti, bet dar pilnai už 
juos nėra užmokėta. Todėl vi
sus ir visas kviečiame atsi
lankyti, nes tai bus labai svar
bus piknikas ir pelnas eis Lie
tuvos žmonių pagalbai, kurie 
tiek daug nukentėjo nuo na
cių. Piknikas įvyks Lietuvių 
Parke, už Lakewood, ant 
Chestnut Hill.

Būkite visi!

Vėliau tam reikalui paau
kavo M. Danisevičienė $5; J. 
Šarmaitis ir M. Kaciauskienė 
po $1.

Piknike po 50c aukavo: O. 
Šilkas, Tamkiene, Mary Kūne.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū.

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

1

Stasys.

REIKALAVIMAI
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.

(210-211)

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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. Transportaci j a apmoka

ma. Būtai suteikiami tuojau.
IPKITfcSK

U. S. Employment Service
87 Madison Ave., New Yolk, 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)

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
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. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto skyriui Waterburyj 
buvo per centrą skirta sukelti 
$30$. Virš minėtame piknike 
surinkta aukų $71.14 ir keli 
žmonės atėję į krautuvę tam 
reikalui paaukavo; Sveikatos 
ir kultūros Draugija pridavė 
$22.45, taip, kad susidarė

1’ f110-
Nupirkta apatiniu dtapanų 

166 kavalkai Už $220.78, ku
rie gauti iŠ Grieve BisSet & 
Holland Co. ir rugpj. 30 d. pa
siųsta į Lietuvai Pag. Teikimo 
Koiniteto Centrą, 417 Lorimer 

' St.,* Brooklyn, N. Y.

Aukavusių Vardai
Minėtame piknike sekamai 

aukavo Lietuvos žmonių pa
galbai:

Po $5: J. Skindera, A. Lato- 
ža ir Mr. ir Mrs. Suopiai.

Po $2: A. Kalvaitienė, V. 
Rupgenis, J. Paputka, K. Lu
cas, V. Račiūnas, J. žiūraitis, 
J. Maigiai, B. Satulienė ir J. 
žemaitis.

J. J. Ynamaitis $1.25.
Po $1 aukavo: A. Kindulds, 

Latvis, Medelis, Mileris, K. 
Jankeliunienė, Maigienė, Wait- 
kevičius, J. Strižauskas, J. 
J. Maršalonis, Liesajus, A. Le- 
nartavičius, O. Petrauskierte, 
M. Valąitis, M. Strižauskieije, 
H. Paulis, L. Pocius, J. Prfe- 
kuckas, S. Wortel, J. Svinku- 
nas, A. Zulpa, M. Arisonas, A. 
Jocis, L. Mankienė, L. Že
maitienė, V. Walley, J. Afh- 
bros, W. Jokymas, W. Radžiū
nas, J; Mikelionis, K. Kučiaus- 
kas ir K. Pabilionis.

PAJIEšfcOJIMAI
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
Vėl Galima Gauti

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

• Taipgi dar turim prieškari
nės medžiagds miegamo 
bario (Bed Room) setų 
tokių rakandų. Kainos 
žemesnės negu kitur.

k am
ir ki- 
daug

660

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

GRAND St. BROOKLYN, N

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —• 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS |2.

Ž700 E. MĄdišoh St. 
(Richmond).

“JIWIIIMlWIIMWlWIIMWIWIWIWIiiW

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, BA

Telefonas Poplar 4110

110 East 16th St., N. Y
Kasdien 9 A. M. - 7 P. M.

(Isist. 28 m.)

Arti Union SquareGREEN 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

P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 
ATEtkirfc PAStMATYTI SV GIVIAIS. 

GENIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

PILKITE KARO BONUS!
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Penktadienis, Rugsėjo S, 1944

Gręsia Apsupimas Na 
ciam Piet. Francijoj
Francija, rugs. 7.— Pra

nešama, kad amerikiečiai 
pietinėj Francijoj įsiveržė į 
Besancon miestą. Jie ir 
francūzai užėmė pozicijas 
tik Už 55 mylių nuo Trečio
sios amerikiečių armijos, 
veikiančios viduriniai-šiau- 
rinėje Francijoje.

Jankiai ir jų talkininkai 
gręsia uždaryt vadinamą 
Belforto spragą ir užkirst 
pabėgimą tūkstančiams vo
kiečių.

Jugoslavai Drauge su Sovie
tais Kirs Šonan Vengrijai
Sovietų kariuomenė drau

ge su Jugoslavijos partiza
nais galės atakuot Vengri
ją iš pietų šono. O dabar 
raudonarmiečiai ir rumunai 
puola vengrus iš rytų-pie- 
tų pusės. Vengrija tai f ak
linai jau paskutinė veikian
ti Vokietijos pastumdėlė 
Europoje. Per Jugoslaviją 
Sovietai pasieks ir Italiją.

Sovietų susisiekimas su 
Jugoslavija grūmoja siųs
tais ketvirčiai miliono na
cių, kurie tebėra Balkanų 
kraštuose.

Italijoj amerikiečiai užė
mė Lucca miestą, 10 mylių į 
šiaurių rytus nuo pirmiau 
užimto Pisos miesto.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 11 d., 7:30 v. v., Liet. Salė
je, 29 Endicott St. Malonėkite daly
vauti, reikia daug dirbti Lietuvos 
pagelbai. — A. W. (211-212)

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, jie 

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. v, Rengia LDS 49 kp. Kviečiame 
dalyvauti. (210-211)

BALTIMORE, MD.
šeštadienį, rugsėjo 9 d. įvyks la

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. Kviečiame 
dalyvauti. — Kom. (210-211)

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

Choru ruošia 4-tą metinį pikniką. 
Rugsėjo 10 d. Polish National Par
ke, 16th ir Speedway Avės., Irving
ton, N. J. Pradžia 12 vai. < dieną, 
įžanga 65c asmeniui. Programme da
lyvaus Sietyno Choras ir Rusų Cho
ras. Taipgi bus Rusų šokikų Grupė 
ir kiti įvairumai. South Orange 
Bušu važiuodami, išlipkite 
Speedway Ave. ir eikite po 
Market Bušu važiuokite iki 

(210-211)

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- 
noe: pirma — $25, i Karo Bonas;
2- rą metams dienraštis Laisvė,
3- čJa $5 pinigais Jr penkios dova
nos po $2 pinigais. Kviečiame visus 
dalyvauti. (210-211)

SO. BOSTON, MASS.
Lįętųvai Pągęlhos Teikimo vieti

nis skyrius praneša visiems, kad 
perkėlėm Drabužių Centrą po 318 
W. Broadway,’ 3-Čios lubos. Kviečia
me visus ateiti. — Kom.

(210-211)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDDD 63 kp. susirinkimas įvyks 

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

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MOTERYS-VYRAI
18 IKI 55

PILNAM' AR DALIAI 
LAIKO

PASTOVUS DARBAS 
. GERA ALGA

VAKACIJOS SU ALGA
HOME TOWN LAUNDRIES, 

INC.
FRONT & WATER STS., 

TEANECK, N. J. 
TEANECK 6-8700

(216)

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 V
IR

KAMPUKU APSIUVIMAS
PAMUŠŲ BEISTYTO JAI

Prie Oficieriams Uniformų

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)

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. 
f Kasdien.

šeštadieniais 2-5 P. M. 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

(212)

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 Rroadway Van Cortland Subve 
iki linijos galo. Nueikite žemyn trepąis, 
{lipkite { No. 2 gatvekąrj; išlipkite ant 

School^ St. Pusė bloko nuo gatvekario.) 
(212) 
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VYRAI 
MOTERYS

IR MERGINOS
LENGVAS DARBAS 

MAKARONŲ FABRIKE • 
PATYRIMO NEREIKIA
V. LA ROSA & SONS, INC.,

473 KENT AVĖ., 
BROOKLYN.

(216)

HĘLP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

r» Air
PAPRASTI DARBININKAI 
PUOLIŲ KALIMUI VYRAI

v STOGDENGIAI,
SUBSŲ SUVEDĖJAI
SKARDOS METALO 

DARBININKAI
Į CEMENTĄ GELEŽŲ DĖJIKAI 

Ant Aleutian Islands!
240 Valandų Darbo Duodama į Mėnesį. 

Alga Mokama, kai jūs išvykstate iš 
New Yorko.

Vienų Metų Kontraktas. 
Transported ja Apmokėta. 

Matykite Atstovą Kasdien.
GUY F. ATKINSON CO. 

Kreipkitės j U.S.E.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. 59th St., N.Y.
(216)

ORLAIVIAM
PLOKŠČIŲ METALO 

MECHANIKAI
PATYRĘ

RANKINIAI KAJ^PŲ 
APLANKĖJAI

GEROS ALGOS
GENERAL BRONZE

CORPORATION
43-02 38TH STREET, 
LONG ISLAND CITY

REIKALINGA ĮRODYTI 
GIMIMO VIETOS.

(215)

REIKIA VYRŲ
BENDRAM FABRIKO 

DARBUI
Pokarinis Darbas

Reikalingas atliekamumo paliudijimas.

INTERNATIONAL PRINTING INK 
704 DdllEMUS 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)

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)

BERNIUKAI
Padėjėjai išsiuntimų departmente;
5 dienij savaitė; 40 valandų ; $22.

PAUL BROOK MUSIC, 730 7TH AVE.

PAKUOTOJAI
Issiuntimy departmente. 5 dienų savaitė. 

Kreipkitės.
SUMNER STORES 114 E. 23rd ST.

 (213)

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)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

PUODAM A 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)

10% SAVED 
NOW QR 100% 
TAKEN SY THE 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS

XjUAv^—Liberty, Lithuanian Pmty

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI
ELEKTRIKAI

Jei jūs turite bent kokį supratimą 
apie elektrą, kreipkitės tuojau, kad 
išvengti suvėlavimą greit reikalin-
gų laivų

NEW YORK

SHIPBUILDING

CORP.

CAMDEN, N. J

VYRAI!
Karo Laiko Darbas 

Su Pokarine Ateitim!
PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Popierinių Dėžių Dirbtuve

68 VALANDOS
JŪS galite uždirbti:

Darbas A .... $45.10
Darbas B .... $49.20
Darbas C .... $53.30

KREIPKITĖS KETVIRTADIENĮ & 
PENKTADIENĮ 
9:30 IKI 12:30

ROOM 1510 
100 5TH AVE., N. Y. CITY 

(BMT, IRT ar 8th Avė. subve iki 14th St.)

REIKIA VYRŲ
Su ar be patyrimo

RUPUMO P1ELU0T0JAI IR TEKINTOJAI
PUIKIAUSIA PROGA

Įstoti Į

POKARINIUS DARBUS!
Puikiausios Darbo Sąlygos!

VIRŠLAIKIAI!
NATIONAL METER DIVISION

4207 1st AVE., BROOKLYN 
(BMT lokalu iki 36 ar 45 St. stoties.)

PRISILAIKOMA W.M.C. Taisyklių.
(217)

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)

MAŠINISTAI
Pirmos ir antros klasės. Vietinis išdirbimų 
fabrikas su pokarinę 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)

PIRKITE KARO BONUS!
■ A,->• ■ -• ' '

< .. ;• 11 . > •'
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gimimo vietoj.

;■' V'i■ Ya

(212)
Gkr’*

PIRKITE KARO BONUS!

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(213)

REIKIA VYRŲ
Materialų Kraustyto jų
Pagelbininkų Prie Išsiuntimų ir 

Priėmimų Department©.

MILLWRIGHT PAGĘLBININ- 
KŲ IR ELEKTRIKIERIŲ

A. Schrader’s Son
481 Clermont Avenue.

Brooklyn.
Arti Clinton & Washington Stoties, 

8th Ave. Subve)

(217)

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, 6TJI AVĘ. & 8TH AVE. 
SUBVĖS IKI QUEERS PLAZA STOTIES. 

PRIE BRIDGE PLAZA. IMKITE 
VAN ALST AVE. BUŠĄ IKI 85TH AVE- 

Reikalingas {rodymas 
įdsy

ww«

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

JAUTIENOS KILNOTOJAI

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.
No. 108 iki Central Ave., So. Kearny. 

Tiktai vienas blokas iki fabriko.
Prisilaikoma WMC Taisyklių 

 (215)

1 ar

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
Š1FTAMS.

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

6

MERGINOS 16 IKI 35 
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike Greenpointėje
Dienų Darbas 7 A.M. iki 3:30 P.M.;
Naktų darbas 4 P.M. iki 12:30 P.M.

Mokinėms mokestis virš 60c j valandą, po 
mėnesių pamatinė kaina virš 70c Į valandą.

MUZIKA LAIKE DARBO 
CLAROSTAT MFG. CO., INC., 

544 Morgan Ave., off Meeker Ave.
Matykite MISS CURCIO 

Reikia turėti USES paliuosavimą ir 
būti U.S. Piliete.

(217)

STALŲ PATARNAUTOJOS
Nuolat. Sekmadieniais Nedirbama. Geri Tipai.

OLD OXFORD
8 East 41st Street.

(211)

MERGINOS PRIE BUFETO 
ABELNAI APTARNAVIMAS 

VIRTUVĖJE PAGELBININKĖS 
INDŲ MAZGOTOJOS 

SANDELIO 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
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

KĘPEJOS
VIRTUVES DARBININKES

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIV 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 x
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, IPOMAUJĄNČIOS VIRIMU 

SU NAMU AR RĘSTAURANTO PATYRIMU

GERĄ ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO r r . >

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SGHBAJFJTS
KREIPKITĖS V3SĄ PIENĄ 
56 WĘST 23RP ST., N. Y. .

(x)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS 16 IKI 35 
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike Greenpointėje
Dienų Darbas nuo 8 A.M. iki 6 P.M«:

55c j valandą laike mokinimosi ir pamatinė 
kaina 65c po 6 mėnesių. Laikas ir pusė virė 

. 40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO

CLAROSTAT MFG. CO., INC.,
285 N. 6th St., off Metropolitan Ave. 

Matykite Miss Hirsch
Reikia turėti USES paliuosavimą Ir 

būti U.S. Piliete.
(21f)

• MERGINOS
Kaipo tikietų pridėjėjos sandėlio department^.

5 dienų savaitė. Kreipkitės 
SUMNER STORES. 114 E. 28RD ST.

~ (tlfr

MERGINOS, MOTERYS 
Lengvas fabriko darbas ; be patyrimo ;

40 valandų, viršlaikiai.
PREMIER SAMPLE, 137 VARICK ST.

(212)

REIKIA MOTERŲ
DIRBTI PRIE STALO, 

EGZAMINUOTI LENGVĄ 
SUSTATYMO DARBĄ

A. Schrader’s Son
481 Clermont Avenue, 

Brooklyn.
(Arti Clinton & Washington Stoties, 

8th Avė. Subve)

(217)
1 U”11*

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 

CORPORATION
43-02 38th St

Long Island City.
Reikalingas įrodymas 
jūsų gimimo vietos.

(21S)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

2 <*>■

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 JSTEJ9TCOT 
FIRMOJE DABAR ATUĘKAN, 
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!

RUBBĘRSET €0.
81 Prospect St., Newark, N. J.

(211).
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Prašome Talkos

Rep.

d y-

pundų,

galėtų atgauti spėkas ir lai
mingai atsistatyti.

Apie dirbusius šiose mobili
zacijose prisiminsime sekamo
se laidose.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

fiestas puslapis j Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily
. . . ■ --------------------------------- ■ ...

NowYorko^/Wa7i niov
šį šeštadienį, rugsėjo 9-tą, 

prašome didelės talkos. Tai 
bus paskutinė mobilizacija iš
siuntimui šeštojo Amerikos lie
tuvių dovanų siuntinio Lietuvos 
žmonėms.

Darbo bus visokio — vy
rams ir moterims. Vyrai pa
gelbės prinešti pundus prie 
stalų ir prie pakavimo maši
nos. Padės supakuotus drabu
žius blėtomis surišti, didžiulius 
rutulius nuristi nuo mašinos. 
Moterys — sudėstyti drabu
žius rūšimis, į reikiamo 
džio pundelius, ir t.t.

Norintieji važiuoti į sandėlį 
kartu su komitetu, ateikite į 
Drabužių Centrą 9 vai. ryto. 
Kiti važiuokite tiesiai į sandėlį, 
kad ir vėliau. Nebus per vėlu 
ir po pietų. Drabužių yra la
bai daug. Darbo užteks visai 
ilgai dienai.

Sandėlio antrašas: 401
Washington St., kamp. Laight 
St., New Yorke.

Independent 8th Ave. ir 7th 
Ave. subway linijų Canal sto
tys tik už trijų ir keturių 
blokų, jeigu jums teisingai pa
rodys’, į kurią pusę eiti. Wash
ington St. yra ilga gatvė, ke
lių dešimtų blokų.

Brooklyn© Laik. Kom.

Šeštasis Siuntinys Lietuvos 
Žmonėms Išvežamas

Kariškiams Išsiųsta 
Pirmieji Balotai

Aido Choro Nariams
Visi Aido Choro nariai, ku

rie gavote ar negavote atviru
tes, malonėkite susirinkti re
peticijoms šiandien, (penkta
dienį, rugsėjo 8 dieną), 8 
vakaro Laisvės Svetainėn, 
Lorimer St., pirmoms po 
stogų repeticijoms.

Choro Koresp.

vai. 
419 
ato-

Liet. Liaudies Teatras Išsiju
dina Rudeninei Meno Veiklai

Darbininkai Davė 
Daug Kraujo

Nukrito Po Traukiniu ir 
Išliko Sveika

Centrai Patarimų Apie
1

Penktadienis, Rugsžjft 8, 1
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Harleme ne už ilgo būsian
ti atidaryta vėžio ligos klausi
mais informacijų stotis, žino
ma po vardu “Little Red 
Door.” Vieta numatyta 2007 
7 th Avė. Tai bus ketvirtoji 
tos rūšies stotis New Yorke, 
Bronxe.

Abejojantiems apie savo 
sveikatą visuomet verta pasi
tarti tuose centruose pirm pra
dėjimo apie save rūpintis ar 
gydytis.

Kiti centrai randasi: 130 E. 
66th St., 2 W. 106th St., ir 
2059 Grand Concourse.

Kartais ir nelaimė gali būti 
laiminga.

Mrs. Pauline Bondrella, 47 
m., pereitą trečiadienį laukda
ma subway traukinio B M T 
Church Ave. stotyje pajuto 
svaigulį. Ji staiga nuvirto ant 
bėgių prieš pat ateinantį trau
kinį. Motormanas greičiausia 
sulaikė traukinį, bet vistiek 
vienas vagonas užėjo ant jos. 
Kada pribuvus policija ją iš
traukė, ji vis dar tebebuvo ne- 
atsigaivelėjus. Nuvežus į Kings 
County ligoninę ji atsipeikėjo. 
Patirta, kad jinai iš to visko 
išėjo nei neįsibrėžus. Ji patai
kė nukristi įdubiman tarp bė
giu-

“Tūkstančiai kraujo davėjb 
emblemų išėjo iš kraujo ban
ko greta unijos guzikučių,” 
pareiškė Raudonojo Kryžiaus 
viršininkas George Barnewalj. 
Jis taip kreditavo Brooklyno 
darbininkus unijistus kalbėda
mas Darbo šventės proga.

Mr. Barnewall yra Brookly
no Raudonojo Kryžiaus krau
jo, davimą-priėmimą mobili
zuojančios grupės pirmininkas.

“Organizuoti kepėjai, bat
siuviai, trokų draiveriai, karo 
darbininkai, ofisų ir spaudos 
darbininkai ir daugybės kitų 
amatų ir profesijų žmonės iš 
šimtų industrijų suaukojo di
delę dalį tų 300,000 puskvor- 
čių Brooklyne lig šiol surinkto 
kraujo.”

Viršininkas tačiau nusiskun
dė, kad dar vis ne mažai krau
jo davėjų suvilia kraujo priė
mimo centro darbininkus — 
yra užsirašę ir neateina. Ypa
tingai tas pasitaiko tarp užsi
rašiusių pavieniai. Tarp orga
nizuotų kraujo davėjų, paste
bėjo jis, retai, labai retai 
ris neišpildo savo pažado.

ž

>>

Po vasarinių atostogų, Liet. 
Liaudies Teatras, vėl pradės 
savo rudeninę veiklą. Svar
biausia tos veiklos dalimi yra 
tęsinys pereitą pavasarį pradė
to ruošti scenoj perstatyti vei
kalo “Prieš Srovę.” Tuo tiks
lu yra šaukiamas visų to vei
kalo vaidylų ir LLT narių su
sirinkimas, antradienį, rugsėjo 
12 d., 8 vi. vakaro, Laisvės 
Svetainėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Taip pat, sekmadienį, 10 d. 
rugsėjo, 10 vai. ryto, įvyksta 
LLT komiteto susirinkimas, 
kur bus apdiskusuojama abel- 
na rudeninė LLT veikla. Mat, 
norima, be veikalo ‘“Prieš 
Srovę,” dar ir daugiau teatra
liškų veikalų šį rudenį persta
tyti scenoj. Tuomi daugiausia 
rūpinasi Jonas Juška, pade
dant ir kitiems komiteto na
riams. O veikalu “Prieš Sro
vę” daugiausiai rūpinasi Jonas 
Valentis.

Jei viskas išeis taip, kaip no
rimi, tai, atrodo, kad ateinan
tis sezonas bus turiningas me
nu. Gero pasisekimo!

Beje, veikalas “Prieš Srovę” 
bus perstatomas tikslu paremti 
nuo karo nukentėjusius Lietu
vos žmones. LLT narys, 
ra---------------------------------------------0

Mažamečiai čampionai at
liekamos popieros rinkėjai bū
sią apdovanoti karo stampo- 
mis. Tam tikslui iškilmės ren
giamos ateinantį penktadienį, 
Coney Islande.

Iš New Yorko Rinkimų Ta
rybos raštinės, 400 Broome St., 
pereitą trečiadienį išsiųsta pir
mieji 18,000 balotų kariškiam. 
Išsiųsta tiems, kurių aplikaci
jos gauta pirmiausia.

New Yorko valstijos kariš
kiai turi pareikalauti balotų, 
atsiųsti aplikacijas. Kitaip jie 
balotų negaus, negalės balsuo
ti. Gal būt, kad tūkstančiai 
kariškių to nežino, kadangi ne 
visų valstijų kariškiams reikės 
baloto prašymus siųsti. Dauge
lio kitų valstijų kariškiai gaus 
balotą iš federalės vyriausy
bės. Bet newyorkieciai negaus, 
kadangi gubernatorius Dewey 
uždraudė siųsti.

Miesto CIO unijos, Darbo 
Partija ir kitos organizacijos 
turi aplikacijų formas. Kurie 
dar nenusiuntėt jų savo kariš
kiams, tuojau gaukite ir pa
siųskite. Paskutinė diena, ku
rią priskaitys nuo jūsų kariš
kio gautą, jo pasirašytą apli
kaciją, yra spalių 17-ta. Biske- 
lį daugiau penkių savaičių nuo 
šios dienos. O karo laiku laiš
kai kartais užkliūva iki 6-7 sa
vaičių. Gavimo baloto laikas, 
kaip matome, beliko labai ri
botas.

Staiga Mirė Andrius 
Sinusas

SUSIRINKIMAI

k u-

Sužeidė Dviratininką

Tarp Lietuvių

BROOKLYN

S-
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VALANDOS:
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Ras-
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gale per- 
dieną šią 
negauda- 
Dirbo už

pribūna 
Šoloms-

X' i

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Andrius Sinusas, žinomasis 
lietuviu darbininkų organiza
cijų narys ir rėmėjas, mirė 
rugsėjo 6-tą. Pašarvotas 82 
Stanton St., New Yorke. Lai
dos šeštadienio popietį, Alyvų 
kalnelio kapinėse. Liko duktė 
Stella Ether.

sa- 
jie 

pa
nel

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

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.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
•teičius »u naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

REIKALAVIMAI
Reikalinga kriaučių — lainikam 

beistavot. Taipgi Finish Presser ir 
2-jų merginų > beistams traukti 
(Bushling Girls). Prašome kreiptis 
pas:

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 BARBERIAJ

Saržentas Edwardas 
kauskas buvo sužeistas Pacifi- 
ko salose. ž. R.

RESTAURANT
STANLEY RUTKONAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

^Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

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

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

Dalyvaujant Laisvės pikni
ke Philadelphijoj; rugsėjo 3 
d., buvo malonu sueiti su dau
geliu pažįstamų draugų. Ypa
tingai noriu padėkoti drau
gams J. ir E. Bekampiams. 
Jie ne tik gražiai vaišino prie 
savo stalo, bet ir pasikvietė 
pernakvoti pas juos.

Draugai Bekampiai turi gra
žią maisto produktų krautuvę, 
Merchantville, N. J., taipgi 
gražų namelį. Ant rytojaus, 
besiruošiant kelionei į Brook- 
lyną, draugai Bekampiai sutei
kė 5 didelius baksus visokių 
maisto produktų (kenuotų) 
Lietuvos žmonėms. Tai puiki 
dovana. Draugė Bekampienė 
sakosi, prie progos (7-tam 
siuntinui), sutaisys ir drabu
žių pundelį.

Šią savaitę svečiuojasi New 
Yorke ir apylinkėje Laisvės 
skaitytojas Leonas Wiznor- 
Vaišnora iš Rochester, N. Y. 
Jis atostogų proga užėjo į 
Laisvės įstaigą, užsimokėjo už 
Laisvės prenumeratą ir paau
kojo $3.50.

Thomas Kenney, 14 metu> 
tapo automobilio pavojingai 
sužeistas. Jis važinėjęsis dvi
račiu ant Eldert Lane ne labai 
toli nuo savo namų. Vaiko na
miškiai jį surado sekamą ry
tą, Jamaica ligoninėje.

Pergalės Dieną daug įstaigų 
planuoja turėti šventę, bet ne 
policija. Nustatyta, kad visa 
New Yorko policija turės tą 
dieną būti ant kojų.

Naujus Amerikiečius 
Pasitiko su Benu

Į New Yorko portą pereitą 
antradienį pribuvo 76 nauji 
amerikiečiai iš Airijos., Tai bu
vo amerikiečių kariškių Airijoj 
vestos žmonos ir jų kūdikiai. 
Pribuvo 60 jaunų žmonų ir 16

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

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

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

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)

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

1Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
" O, STANLEY MISIŪNAS

I 11 /--Ml SAVININKAS

B. Spudienė arti porą savai
čių viešėjo pas montrealiečius, 
Kanadoje. Džiaugiasi pasima- 
čius su daugeliu savo senų 
draugų ir smagiai pabuvojusi. 
Tik užbaigtu ves turėjusi ne
smagias, nes laike jos ten bu
vimo mirė vienas iš jos arti
mų draugų, dar jaunas žmo
gus.

V. Keršulis praleido švenčių 
laikotarpį Bloznelių ūkyje, 
Catskill, N. Y. Ten buvo ir 
kitų brooklyniečių svečių-vieš- 
nių (pavardžių neteko sužino
ti).

Bloznelių farma darosi po- 
puliariška vasarvietė. Jeigu 
šeimininkams sveikata gerai 
tarnaus ir toliau, ateinančiai 
vasarai jie tikisi įvesti ir dau
giau pagerinimų, šiais laikais 
sunku gauti reikiamų medžia
gų ir darbo jėgų.

Ketvirtadienio rytą priešais 
Laisvės mažąjį namą, kur ran
dasi Lietuvos žmonėms Dra
bužių Centras, 417 Lorimer 
St., Brooklyne, sustojo du di
džiuliai trokai. Abu iki namu
ko antrojo aukšto palangių 
aukštumo. Ir abu ilgesni už 
namuko plotį. Atvažiavo iš
vežti brooklyniečių ir iš kitur 
Amerikoje suneštas - susiųstas 
dovanas Lietuvos žmonėms.

Bet su tais dviem trokais at
važiavo tik du žmonės, tų tro
kų draiveriai. Jiems dviem bū
tų daugiau dienos darbo, o tro
kai dabar brangus įrankis, sto
vėti neišgali. Trokų trūksta. 
Ką darysi. Laisvės redaktoriai 
Antanas Bimba ir Rojus Miza- 
ra velkasi krautuvėj rastais 
moteriškais žiurstais ir stoja 
prie darbo. Jiems gelbsti senu
kas Antanas Rudis. Jiems taip 
pat gelbsti ir Russian War Re
lief trokmanai, nors tai ir ne 
jų darbas. Vėliau 
Bimbai talkon D. M. 
kas, J. Gasiunas.

Išnešti lengvesnių
surašinėti, pririšti pakiuojant 
praleistus komiteto ženklus 
subėgo komiteto merginos- 
moterys: Anė Jakštienė, Elsie 
Gasiunienė, Mary Sinkevičiū
tė, Beatrice Kalakauskaitė, Li
lija Kavaliauskaitė. Be kitko, 
.Kavaliauskaitė atgabeno ka
merą, kad paveikslais užre- 
korduoti istorijai Amerikos lie
tuvių darbo pasekmes. Nufoto
grafavo šioj mobilizacijoj dir
busius komiteto narius. Nufo
tografavo ir pagelbininkus 
trokmanus, negrus. Ne pirmu 
ir ne paskutiniu kartu juod- 
spalviai amerikiečiai prideda 
savo petį pagelbai Lietuvos 
žmonių. Tai ne smetoniniai, ne 
klerikališki, ne Grigaičių- 
Strazdų tipo lietuviški ponai. 
Tie ponai mėto eilinių tauti
ninkų, katalikų, socialistų su
dėtus centus važinėjimui į 
Washingtoną, landyti po New 
Yorko valdinių įstaigų kance- 
lerijas deklamavimui apie 
vo “meilę” Lietuvai. Bet 
nėra davę Lietuvos žmonių 
ramai nie sieksnio siūlo,
vienos adatos, jau nekalbant 
apie drabužį ar batą. Nėra 
įsiuvę nei vieno guziko.

Tūla senyva, motiniškai at
rodanti moteris, pamačiusi ne
šant į Vilnių adresuotas dide
les skrynias, sustojo prie cen
tro. Pasirėmus lazdžiuke, tė- 
mijo darbą. Jaunoms komite
to narėms paaiškinus, kad tai 
jau šeštasis siuntinys Lietuvos 
žmonėms, jos akys nušvito 
džiaugsmu. Sako, surinksiu ir 
aš drabužių.

Minėtieji didžiuliai trokai 
negalėjo sutalpinti visko. Pas
kutinių išvežimas likosi vėly
bam popiečiui ar sekamai die
nai.

Rugsėjo 9-tą, per visą dieną, 
didžiajame Russian War Re
lief sandėlyje, 401 Washing
ton St., New Yorke, pūrys vy
rų ir moterų dirbs tų drabužių 
supakavimui į dar didesnius 
(Pundus, iš kur jau trauks į lai
vą ir tiesiai į Vilnių.

Visi norintieji pagelbėti ta
me darbe kviečiami atvykti 
talkon.

Pastaros! omis dienomis 
brooklyniečiai ir artimųjų apy
linkių žmonės vėl sunešė gra
žių ir vertingų dovanų. Taipgi 
būriai žmonių dirbo 
eitos savaitės ir kas 
savaitę. Dirbo daug, 
mi už tai nei cento,
džiaugsmą, kad pagelbės savo 
tėvams, broliams ir sesutėms 
Lietuvoje. Dirbo žinodami, kad 
per trejus su virš metus pa
vergimo ir karo naciai iki pas
kutiniam nūalino Lietuvą, ži
nodami, jog Lietuvai reikalin
ga skubi ir gausi parama, kad

Buvusi patraukta teisman 
už peiliu suraižymą vyro, Mrs. 
Rose Fishbane tapo išteisinta. 
Bylą jos gerovei pasuko jos 
vyras, kuris teisme liudijo, kad 
jinai perdūrus jam krūtinę iš 
netyčių.

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR 
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 

DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašome visus dažnai ateiti į mūsų

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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
, (VALGYKLA IR ALIN®)
Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus 
t nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS 

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




