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įvyko Lietuvių Keistučio Kliu- 
bo narių mitingas. Pirminin
kas, kaip rašo Naujienos, “pa
aiškino,” kad “lietuvių tauta 
tapo priimta į Bendrą (?) Na
tional War Fund.” Girdi, tai 
esąs “labai didelis laimėji-
mas.”

Ten pat žymima, jog “iš ko
munistų štabo vyrukas” mitin
ge pareiškęs, kad “pašalpa ne
gerai suskirstyta” ir tas “vy
rukas” ragino lietuvius protes
tuoti prieš pasimojusius eikvo
ti visuomenės sudėtas aukas.

Naujienos puola “komunistų 
štabo vyruką” ir džiaugiasi 
“Lietuvių tautos laimėjimu.”

Bešališkas padorus žmogus, 
jei tik jis pagalvos, supras: 
lietuvių tauta .neįeina į Natio
nal War Fundą — įeina ten 
tik grupė, sudaryta tam tikrų 
politikierių, išimtinai pastarų
jų politinėms užmačioms pra
vesti.

Tai viena. '
Antra : jei tai grupei pavyks 

savo pasimojimus realizuoti, 
tai lietuvių tauta iš tų visuo
menės sudėtų aukų negaus nei 
vieno cento!

Tai grupei rūpi ne lietuvių 
tautą šelpti, bet jos atmatas— 
visokius Tarybų Sąjungos plū- 
dikus, dar prieš karą pabėgu
sius iš Lietuvos į Portugaliją, 
Šveicariją ir Pietų Ameriką.

Jei Naujienos turėtų bet 
kiek padorumo, jos tą patį pa
sakytų. Deja, su žmoniškumu 
ir tiesa jos seniai paėmė divor- 
sa! •>

Tuomet, kai talkininkų ar
mijos ryžtingai laisvina Fran- 
ciją, Belgiją ir Hollandiją, tai 
Raudonoji Armija laisvina 
Lenkiją, Rumuniją, Bulgariją 
ir Jugoslaviją.

Neužilgo Raudonoji Armija 
bus ir Vengrijoj, čechoslovaki- 
joj ir Graikijoj!

Ir šios visos armijos milijo
nų žmonių pasitinkamos su gė
lėmis ir šūkiais “valio!”

Didžiuliai įvykiai stovi prie 
mūsų perdaug arti, kad galė
tume juos pilnai pamatyti ir 
įvertinti.

Bulgarijos uostas Varna jau 
išlaisvintas. Varna — grynai 
lietuviškas žodis, šis miestas 
lietuviams žinomas dar ir dėl 
to, kad ten kadaise gyveno dr. 
Jonas Basanavičius.

atyt, jaučiasi 
ląnde, o Ber-

Smetonuko-Karpiuko reda- 
. guojamoji Dirva pradėjo kam

paniją prieš Hillmaną. “S>dney 
Hillman — žydas iš Žagarės 
miestelio,” stambiomis raidė
mis pirmutinėje puslapio vie
toje sušunka fašistinis laikraš
tis.

Baisus dalykas! Smetonukas 
su Karpiu k u 
gyveną ne C 
lyne.

Padorus lietuviš gali tik 
džiaugtis, kad Lietuvos žemėje 
gimė ir augo vyras, kuriam 
lemta suvaidinti ,tokią žymią 
rolę Jungtinių Valstijų darbi
ninkų judėjime ir politinėje 
srityje.

Bet lietuviškieji fašistai šėls
ta, šmeiždami, niekindami 
Hillmaną, podraug siekdamie- 
si pakenkti prezidentui Ro^se- 
veltui.

Tegu!

Yra amerikiečių pavardžių, 
kurios jokiu būdu nesiduoda 
būti linksniuojamos lietuvių 
kalboje.

Paimkime republikonų kan
didatą Dewey. Kaip šią pa
vardę linksniuoti ? Lietuvos ra
šytojai gal būt jį rašys “Diu- 
vejus,” kaip Sharkey jie rašy
davo “Šarkiejus,” o Broadway 
—“Brodvėjus.”

Mes tą nedrįstame daryti!
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JANKIŲ KANUDLES BOMBARDUOJA VOKIETIJOS MIESTUS
<3

ESTIJOS IR LATVIJOS 
FRONTU VEIKSMAI

Maskva. — Sovietų lakū
nai kirto kelis smūgius vo
kiečių pozicijoms į šiaurius 
nuo Tartu miesto, Estijoj. 
Jie, tarp kitko, sudaužė 16 
nacių kanuolių, tris mino
svaidžių baterijas ir kelis 
medžio ir žemių fortus.

Į vakarus nuo Jelgavos 
(Mintaujos), Latvijoj, so
vietiniai žvalgai išmušė 
hitlerininkus iš vienos po
zicijos.

Chinai atrėmė japonus 
nuo Kwangsi gelžkelio.

BULGARŲ POLICIJA 
TURI KLAUSYTI 

PARTIZANU
Sofijos, Bulgarijos sosta- 

miesčio, radijas paskelbė, 
jog tėvynės fronto milicija 
(partizanai) kontroliuoja 

to miesto policiją. —
Sako, policininkai savu 

noru pasidavė liaudies mi
licininkų komandai.

Sofijos policijos valdyba 
įsakė visiems policininkams 
klausyti tėvynės fronto mi
licijos vadų. O jeigu ne, tai 
jie bus laikomi sabotažuo- 
tojais ir baudžiami kaipo 
tokie.

Šaukia Vengrus ir Aus
trus Išvyti Nacius

Maskvos radijas atsišau
kė į Vengrijos ir Austrijos 
gy^ntojus atakuot vokie- 
čiusSvisais galimais būdais 
kenkt jiems ir išvyt laukan 
hitlerinius įsiveržėlius.

14 CIVILIO KARO 
VETERANŲ

Des Moines, Iowa. —
bartiniame metiniame su
važiavime Civilio Karo ve
teranų dalyvavo 14 to ka
ro kovūnų, o jų tarp Geor
ge A. Gay ir G. H. Jones, 
abudu po 95 amžiaus.

Da-

Manoma, Rooseveltas Sutiks 
Pakelt Darbo Mokesnį

Washington. — Neoficia
liai pranešama, kad prez. 
Rooseveltas, turbūt, sutik
siąs, kad būtų pakeltas už
darbis šimtams—tūkstančių 
darbininkų virš tokio algų 
lygio, kuris seniau buvo nu
statytas pagal taisyklę va- 

Plieno 
Pre*

dinamą “Mažųjų 
Kompanijų” formula, 
zidentas stosiąs už algų 
priedus tiem darbininkam, 
kurių uždarbiai permaži, 
lygint su gyvenimo pabran
gimu.

VOKIEČIŲ SUKILIMO 
DVASIA AUGANTI

Dvasia sukilimo auga 
tarp vokiečių prieš nacius 
Hamburge, Bremene ir Ju
tuose Vokietijos miestuose, 
kaip sako atkeleiviai iš Vo
kietijos į Švediją.

Raud. Armija Vis Platesniu 
Frontu Veja Vengrus ir 
Vokiečius Transylvanijoj

London, rugs. 11.— Rau
donoji Armija išvien su ru
munais, atakuodama veng
rus ir vokiečius 225 mylių 
ilgio frontu, Transylvanijoj 
per dieną nubloškė priešus 
dar iki 18 mylių atgal ir 
užėmė daugiau kaip 60 
miestų ir kitų gyvenamųjų 
vietų.

(Transylvanija pirm da
bartinio karo buvo Rumu
nijos provincija. Paskui 
Hitleris atidavė Vengrijai 
Transylvahiją.) 1

Sovietų kariuomenė da
bar artinasi prie Cluj, 
Transylvanijos sostamies- 
čio ir geležinkelių mazgo. 
Vienas geležinkelis per 
Cluj eina į Vengrijos sosti
nę Budapeštą. Raudonar
miečių užimtas Teius mies-

nuo 
ru- 

nuo

tas stovi už 100 mylių 
prieškarinio Vengrijos 
bežiaus ir už 220 mylių 
Budapešto.

Sovietų kariuomenė _ 
siveržė dar per vieną Kar
patų tarpkalnę, Bicaz, įgy
tus nuo savo užimto 
ius’o, Transylvanijoj. Žy
giais iš Bukovinos raudon
armiečiai atėmė iš vengrų- 
vokiečių Varną su geležin
kelio stočia. (Mūšiai dėl Va
rnos šėlo 
das.

Sovietų 
aukštino 
J.' Malinovskį, 
Antrosios armijos koman- 
duotoją, į Sovietų Sąjungos 
maršalus. Tai už sėkmin
gus jo žygius Rumunijos- 
Vengrijos fronte.

pra-

Te-

ištisas 24 valan-

vyriausybė pa- 
maršalą Radioną 

Ukrainos

PREZ. ROOSEVELTAS JAV 
TARIASI SV PREMJERĖ 
CHVRCHILLV KANADOJ

Quebec, Canada. — Ang
lijos ministeris pirmininkas 
Churchillas jau atvyko Ka- 
nadon į antrą Quebeco kon
ferenciją, kurioje jis tarsis 
su prez. Rooseveltu. Pla
nai, kuriuos jiedu padarė 
pernykščioj Quebec’o kon
ferencijoj, jau įvykdyti.

Kartu su prem. Churchi- 
llu atvyko Anglijos karo 
štabo vadai: admirolas A. 
Cunningham, feldmaršalas 
Alan F. Brooke, oro jėgų 
maršalas Charles Portal ir 
kt.

Pirmadienį ir prez. Roo
seveltas su gen. Marshallu 
ir kitais karo štabo virši
ninkais atvažiavo į Que- 
bec’ą; ir jau prasidėjo pasi
tarimai tarp jų.

Pranešama, kad jiedu 
planuos didžius bendrus A- 
merikos ir Anglijos smū
gius Japonijai, kurie bus 
jai kertami po Vokietijos 
sumušimo. Suprantama, 
kad Rooseveltas su Chur- 
chillu aptars Vokietijos už
ėmimą ir įvairius kitus ka
rinius ir pokarinius klausi
mus. ,

JANKIAI SKANDINA JAP.
LAIVUS TIES FILIPINAIS
Pacifiko Vandenynas.

Jungtinių Valstijų bomba- 
nešiai nuskandino Japonijos 
žibalinį laivą 10,000 tonų už 
poros šimtų mylių nuo Fili
pinų salų.

Kiti Amerikos lakūnai 
keliais atvejais bombarda
vo japonų lėktuvų aikštes 
Halmahera ir Celebes salo
se, sudaužė 8 japonų lėktu
vus ant žemės ir sunaikino 
kitą priešų transporto lai
vą ir vieną karinį pakran
čių laivuką.

KROATIJOS KVIS- 
UNGAS TAPĘS 

SUIMTAS

Amerikiečiai Paeme Luksem
burgo Sostinę; Užėmė Vietas 

*; Už 8 Mylių nuo Vokietijos

Jungtinių Tautų radijas 
iš Alžyro pranešė, jog Kro
atijos revoliucionieriai su
ėmė dr. Antę Paveličių, ku
ris buvo nacių pastatytas 
kaip kroatų valdžios 
va - diktatorius.

Associated Press, be 
tvirtinimo, teigia, kad 
voliucionieriai perdavė
Kroatijos kvislingą marša
lui Titui, Jugoslavijos par
tizanų komandieriui.

(Kroatija yra viena iš 
sudėtinių Jugoslavijos 
lių.)

Franci j a, rugs. 1L — A- 
merikiečiai užėmė (Luksem- 
burg miestą, mažos Luk- 
semburgo kunigaikštijos 
sostinę. — Ši kunigaikštija 
yra tarp Belgijos, Franci- 
jos ir Vokietijos,

Sekmadienį jankiai paė
mė Limbourg miestą, Bel
gijoj, pusdevintos mylios 
nuo Vokietijos sienos, ties 
pietiniu Holandijos kampu.

Amerikos artlierija bom
barduoja per sieną nacių 
pozicijas Vokietijoje, Aa
chen miesto .srityje: leng
vai pasiekia ir Aacheną, 
pramonės ir geležinkelių 
centrą.

Jungtinių Valstijų ir ang
lų armijos stumia vokie
čius atgal vis artyn jų Sieg- 
friedo tvirtumų linijos, ki

taip vadinamos Vakarų 
Sienos.

Pirmoji Amerikos armi
ja Belgijoj, be kitko, užė
mė Haselt, Theux, Ver- 
viers miestus ir įsiveržė į 
Tongres ir Remicourt. Šios 
armijos artilerija bombar
davo Bildchen miestą, Vo
kietijos pusėje.

Linkui Luksemburgo jan
kiai paėmė Marche ir Ro
chefort miestus ir įsiveržė 
į Neufchateau.

Trečioji Amerikos armi
ja, toliau į pietus, sumušė 
įnirtusias vokiečių kontr-, 
atakas ties tvirtovišku 
Metz miestu ir sudrūtino 
savo pozicijas rytiniame 
Moselle upės šone. Tebe- 
siaučia žiaurūs mūšiai Li- 
verdon ir Toul apylinkėse, 
į pietus nuo Metzo.

pa- 
re-

ANGLAI ŠLUOJA NACIUS 
BELGIJOJ; PRANCŪZAI 

ARTI BELFORTO SPRAGOS

da-

Marijampolės Srityj 
Smarkūs Žvalgą Žygiai

Republikonai Labiausia 
Bijo Politinio Vei

kimo Komiteto

Išsisemia Lenkų Sukilė
lių Jėgos Varšavoj

Maskva. — Į šiaurių va
karus nuo Marijampolės 
vietiniai žvalgai ir artileri
ja darė veiklius žygius lin
kui Rytinės Prūsijos.

Raudon. Armijos žvalgų 
būriai nušlavė daugiau kaip 
kuopą hitlerininkų ir suė
mė kiekį priešų..

Francija, rugs. 11. — An
troji anglų armija, prasiver
žus per Alberto Kanalą Bel
gijoj, suėmė 12,000 vokiečių 
ir užmušė 1,200.

Pirmosios anglų armijos 
kanadiečiai be vieno šūvio 
užėmė miestą Zeebrugge, 
šiaurvakariniame Belgijos 
pajūryje.

Anglai atėmė iš nacių 
Hechtel miestą, 10 mylių į 
šiaurius nuo Alberto Kana
lo, ir Gheel miestą.

Amerikos ir Anglijos la
kūnai paleido daugiau kaip 
5,000 tonų bombų į didį Le

Havre uostamiestį, kur ang-< 
lų apsupti vokiečiai vis dar 
ginasi.
Dvi Amerikiečių Armijos . 

Arti Susisiekimo
Septintoji Amerikos armi

ja iš pietinės Franci jos taip 
sparčiai maršuoja pirmyn, 
kad ji greitai susijungs su 
Trečiąja armija, komanduo
jama generolo Pattono. 
Prancūzai užėmė pozicijas 
tik už poros mylių nuo Bel- 
forto Spragos, kuri laikoma 
paskutine skyle naciams iš
trūkti į pietiniai - vakarinę 
Vokietiją.

Detroit, Mich.— Šios val
stijos republikonų vadai į- 
spėjo atsilankiusį Thomą 
E. Dewey perdaug nesiti- 
kėt, kad jis lengvai galįs 
būti išrinktas prezidentu 
prieš Rooseveltą. Tie rę- 
publikonų vadai ypač bijo 
CIO Politinio Veikimo Ko
miteto, kuris įvairiose vals
tijose energingai dirba, 
kad Rooseveltas taptų iš
rinktas prezidentu ketvir
tajam terminui;

Michigano / republikonų 
lyderiai sakė Thomui E. 
Dewey, kad ir jo naminėje 
Michigano valstijoje repub-

London. — Varšavoj bai
gia išsekt jėgos sukilusių 
prieš vokiečius lenkų, kaip 
pranešė jų vadas Bor.

(Jų sukilimą pirm laiko 
iššaukė londoniškė lenkų 
valdžia be susižinojimo su 
Raudonąja Armija. Londo- 
niškiai lenkų ponai norėjo 
užbėgt Raudonajai Armi
jai už akių ir parodyt, kad 
jų šąlininkai Varšavoj, gir
di, patys, be Sovietų ka
riuomenės gali išvyt nacius 
iš Lenkijos sostinės.)

Pasak Berlyno, Sovietai Per
ėję Balkanų Kalnus

Berlynas sako, kad So-likonai turės sunkiai dar- .^7ynd.s baK0>_ Ka(į. ??’ 
hHAtk ir rtana ninio-n ižlpis? vletlJ kariuomene rytiniai-buotis ir daug pinigų išleis
ti, norint užtikrint Dewey 
laimėjimą Michigane.

NAUJAS SMŪGIS 
FORMOSAI

Japonų radijas sakė, kad 
Amerikos bombanešiai vėl 
sprogdino ir degino japonų 
įrengimus Formosoj, pieti
nėj Japonijos saloj.

pietinėje Bulgarijoje prasi
veržė per Balkanų kalnus 
ir, matyt, grumiasi pasiekt 
Graikijos rubežių ties Ae- 
gejaus Jūra.

Nacių radijai kartojo, 
kad Raudonoji Armija 
drauge su rumunų kariuo
mene puola vengrus ir vo
kiečius visu Vengrijos- 
Transylvanijos frontu. ‘

Talkininkai iš Oro Vėl Ardė 
Vokietijos Miestus

Naciai Nužudys Leipci
go Majorą ir dar Penkis

London, rugs. 11.— Apie 
5,000 Amerikos - Anglijos 
bombanešių ir kovos lėk
tuvų vėl bombardavo Leip
cigą, Štuttgartą ir 
Vokietijos miestus.

kitus

TITO PARTIZANAI 
SUMUŠA NACIUS 

IR IŠDAVIKUS

London, rugs. 11.— Na- 
cių teismas nusmelkė mir
ti Leipcigo miesto majorą 
dr. K. Fr. Goerdelerį; bu
vusį
Romai, U. von Hassellį; 
buvusį Berlyno policijos 
galvą, grafą W. H. Helldor- 
fą ir tris kitus politikus už 
tai, kad jie dalyvavę liepos 
20 d. sąmoksle nužudyti 
Hitlerį.

Nepavyks Atšauki Auto. 
Unijos Prižado Nestrei- 

kuot Karo Metu

nacių ambasadorių

Rumunijoj Suimta dar 1,000 
Nacių su 2 Pulkininkais

London. — Maršalas Tito, 
Jugoslavijos partizanų va
das, pranešė, kad jo kovū- 
nai, maršuodami pasitikt at
žygiuojančią Raudonąją Ar
miją, atėmė iš načių ir Mi- 
chailovičiaus baltagvardie
čių - četnikų Zajecarą, svar
bų geležinkelio ir vieškelių 
centrą, už penkių mylių nuo 
Bulgarijos sienos. Partiza
nai suėmė virš 1,000 vokie
čių ir Michailovičiaus kvis- 
lingų. Tito patrijotai taipgi 
užėmė Prijedor miestą Bos
nijoj, Jugoslavijos dalyj.

Maskva. — Vidurinėje 
Rumunijoj Sovietai atėmė 
iš vokiečių San Caltona, 
Bicsad ir kitas tris > geležin
kelių stotis, eilę gyvenamų
jų punktų ir suėmė virš 1,-1 
000 vokiečių su jų pulkinin
kais Schulzu, Blagemannu 
ir kitais oficieriais.

Grand Rapids, Mich. — 
Atsidarė s u v a ž i avimas 
Jungtin. Automobilių Dar
bininkų Unijos, didžiausios 
ištisoje CIO. Dalyvauja 2,- 
300 delegatų, atstovaudami 
virš miliono napų.

John J. McGill iš Flinto 
ir tūli kiti priešininkai 
greito Vokietijos sumuši
mo reikalauja atšaukt uni
jos pasižadėjimą nestrei- 
kuot, iki fašistinė Ašis, bus 
visiškai sumušta.

Automobilių Darbininkų 
Unijos pirmininkas R. J. 
Thomas ir visi jos vykdo
mosios tarybos nariai 
reiškė pasitikėjimą, 
dauguma suvažiavimo 
legatų atmes siūlymus, 
kalaujančius panaikint 
streikavimo prižadą.

pa- 
jog 
de- 
rei-
ne-

Londono radijas pirma
dienį sakė, kad Sovietų ka
riuomenė triuškina vokie
čių tvirtumas Rytinės Prū
sijos pasienyje.

Maskva. — Į pietų vaka
rus nuo Lomžos, Lenkijoj, 
Raudonoji Armija vedė vie
tiniai svarbias kautynes ir 
atėmė iš nacių vieną miško 
kalną.

♦1
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Vokiečių Kartelės Bus
Sunaikintos

Prezidentas Rooseveltas pareiškė pra 
eitą penktadienį spaudos ir radijo ko
respondentams, kad po karo, kai Vokie
tija bus paklupdyta, turės būti panai
kintos, paleistos ir Vokietijos kartelės.

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

Act of March 3, 1879.

Išlaisvintoje Lietuvoj
Kol kas nedaug mes tegauname žinių 

iš išlaisvintosios Lietuvos dalies — Vil
niaus, Kauno ir kjtų miestų. O ten gy
venimas eina nepaprastai greitais tem
pais: apgriauti miestai valomi ir atsta
tomi; fabrikai, dirbtuvės, krautuvės, 
mokslo ir kultūros įstaigos atstatomos 
ir pradeda veikti. Jauni vyrai stoja į 
Lietuv. Raud. Armiją. Valstiečiai-ūkinin- 
kai stropiai ima nuo laukų derlius. Ta- 
ryb. Lietuv. vyriausybė, būdama Vilniu
je, Lietuvos sostinėje, organizuoja platų 
krašto atstatymo darbą, teikdama pa-

Kartelės yra savotiški tarptautiniai tru- 
stai, per kuriuos Vokietijos kapitalistai 
prieš karą ne tik Hitlerį ginklavo, bet 
ir pasaulin fašizmo sėklas sėjo.

Aišku, jeigu mes norėsime matyti Vo
kietiją taiką mylinčiųjų tautų šeimoje, 
tai nesitenkinsime tik tuo, kad ten pačių 
nacių mašiną sunaikisime. Nesitenkinsi
me tik ir tuo, kad šio karo kriminalistus 
nubausme, nacius smogikus priversime 
sąskaitas sumokėti už jų baisius krimi- 
nališkus darbus. Mes turėsime išrauti vi
sas fašizmo šaknis Vokietijoje ir kitur. 
Na, o tos šaknys kaip tik ir tūnojo kar
telėse, visokiose tarptautinėse kapitalis
tų kombinuotėse!

I ____ _ .

Kanada Nesilaiko Dviejų Partijų

Paryžiaus gyventojai jau patys apvalo miestą nuo li
kusių naciu ir jų francūziškų talkininkų.

TIKRI AKIPLĖŠOS TIE SMETOMN1NKAI

DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

galbą ir patarimus vokiečių išvargintai 
liaudžiai.

Jeigu mes iki šiol mažiau gauname 
smulkmeniškesnių žinių iš išlaisvintosios 
Lietuvos, tai vyriausiai dėl to, kad Lietu
va stovi prie paties karo fronto, — dar 
dalisi Lietuvos yra vokiečių okupacijoje. 
Išlaisvintoji Lietuva, be abejo, šiandien 
yra vienu tų koncentracijos punktų, iš 
kurių neužilgo Raudonoji Armija kirs 
priešui smūgius Rytų Prūsijoj. Ten ei
na, vadinasi, didelis Raudonosios Armi
jos judėjimas.

Tik tą turėdami galvoje suprasime, 
kodėl mes šiandien negauname iš išva
duotosios Lietuvoj smulkių žinių. Jas 
gausime, kai Raudonoji Armija bus kur 
nors Rytų Prūsijos gilumoje, kur nors 
prie Vislos žiočių ir kai visa Lietuva ir 
visas Pabalti jis bus pilnoje tarybinių 
tautų žinioje.

“Glos Ludouiy” — Tabloido
Formate

Lenkų savaitraštis “Glos Ludowy” 
(Liaudies Balsas), išeidinėjąs Detroite 
(5856 Chene St., Detroit, Mich.) pradė
tas leisti tabloido formate.

37-tasis savaitraščio numeris išėjo pa
didintas — net 20-ties puslapių ir jis da
ro gražaus įspūdžio: daug žinių, įdomių 
straipsnių, iliustruotas.

“Glos Ludowy” yra demokratinės 
krypties, pažangus savaitraštis. Kurie 
skaitote lenkiškai, galite susipažinti su 
šiuo laikraščiu, parašydami viršpaminė- 
tuoju adresu.

Kas Norėjo Žinių Apie 
Lietuviškųjų Divizijų?

Sistemos
Kanadiečių Liaudies Balsas (š. m. 

rugs. 8 d.) rašo:
“Pastaruoju laiku įvyko rinkimai 

, keliose Kanados provincijose. Ir kiek
vienoj provincijoj rinkimų rezultatai 
buvo skirtingi. Ontarijo j daugiausia 
atstovų išrinko konservativai. La
biausiai pralaimėjo liberalai. Saskače- 
vanoj laimėjo CCF. Liberalai gavo tik 
kelias vietas, o konservativai nei vie- 

, nos. Albertoj išsilaikė Social Credit. 
1 Kvebeke išėjo laimėtojais duplesistai, 

kurie gali būti skaitomi konservativų 
broliukais. New Brunswicke laimėjo 
liberalai. Konservativai neteko 7 vie
tų.

“Dabar Kanadoj imant provincijo
mis situacija sekanti: Britiš Kolumbi
joj — liberalų ir konservativų koali
cija. Albertoj — Social Credit., Sas- 
kačevanoj CCF., Manitoboj — 

. liberalų ir konservativų koali
cija. Ontarijo j — konservativai. Kve
beke — tautininkai (Union Nationa
le). New Bruswicke — liberalai. Nova 
Škotijoj ir Prince Edward Island pro
vincijose taip pat liberalai. Pastaro
sios yra visai mažos provincijos ir di
delės rolės nelošia.

“Taigi, beveik kiekvienoj provinci
joj vis skirtinga politinė situacija. At
rodo, kad provincialiuose rinkimuose 
žmonės nepaiso federalės situacijos. 
Kiekvienos provincijos vidujiniai rei
kalai ir partijų elgesys atsakomingi 
už žmonių pasisukimą vienon ar kiton 
pusėn. Galimas daiktas, kad laike fe- 
deralių rinkimų žmonės balsuos visai 
kitaip.

“Jeigu balsavimai į federalį parla-

Tie lietuviški fašistukai 
su savo pro-hitlerine pro
paganda, besiskverbdami į 
Baltąjį Namą, pas preziden
tą Rooseveltą ir kitus admi
nistracijos narius, jau iki 
tiek įsipHklino, kad jų ten 
visai nebeįsileidžia. 0 čia jie 
savo seime, šių metų vasa
rio mėn 
milijoną parašų, žinoma, su 
reikalavimu, kad prez. Roo
seveltas atimtų Lietuvą iš 
demokratiją mylinčių lietu
vių ir atiduotų ją valdyti 
smetoniniam fašistam. Nes 
Julius Smetona tame pačia
me seime kalbėdamas pa
brėžė : Į

u

, nusitarė surinkti

Kai kurie lietuviški laikraščiai, aš
triai nusistatę prieš tarybinę Lietuvos 
respubliką, pastaruoju laiku pradėjo ši
taip “aiškinti”: Lietuviškosios Divizijos 
Raudonojoj Armijoj, girdi, nebuvę, — 
tai buvę tik propaganda.

Tegu tie ponai redaktoriai pasiskaito 
Jono Šimkaus raštą, tūpusį praeito pir-

mentą pasektų provincialius balsavi
mus, tai sekantis federalis parlamen
tas susidės iš stambių įvairių partijų 
grupių ir veikiausiai nei viena parti
ja negalės turėti daugumos be susidė
jimo su kitomis partijomis. Dviejų 
partijų sistema Kanadoj atrodo išeina 

r ‘ iš mados.”

Naminis Frontas
Išvystytas Greitas Gonorėjos 

Gydymas
Federalinės Saugumo Agen

tūros Viešosios Sveikatos Tar
nyba praneša, kad- atrasta 
greitas, suprastintas būdas go
norėjai gydyti. Gydoma peni- 
cillino pagalba; šis būdas la
bai patogus ir nereikalauja li
goninės priežiūros.

Penkių gydymų būdu nau
dojantis, gydymas gali būti at
liktas vos tik per septynias ir 
pusę valandos, kitas reikalau
ja dar vieno vizito sekančios 
dienos rytą. Ligoniui tereikia 
praleisti klinikoje ar daktaro 
kabinete tik po kelias minutes 
penkis ar šešis kartus, kai jam 
daromi pencillino įšvirkštimai.

Naudojantis bet kuriuo iš 
tų metodų arba jų suprastini- 
mu, galima išplėsti penicillin© 
naudojimą gydymui gonorėjos,

pritaikant jį tautinėje kovos 
su Veneros ligomis programo
je tais atvejais, kai laiko trū
kumas ir aplinkybės neleidžia 
naudotis standartiniu nuo 12 
iki 21 valandos gydymo būdu.

Suvaržomas Kūrenamojo 
Aliejaus Naudojimas

Dėl žibalo ir kitų kūrena
mųjų aliejų, trūkumo, OPA su
laikė išdavimą kūrenamojo 
aliejaus karštam vandeniui, 
namų šildymui ar namų ap
švietimui tuo atveju, jei namų 
savininkas ar prašytojas turi 
tam tikslui tinkamas sąlygas 
elektrai panaudoti.

Jeigu elektros įrankiai nėra 
tinkami, aliejaus kiekis bus 
sumažintas tiek, kiek jo gali
ma sutaupyti naudojantis elek
tros įrankiais.

5,600,000 Karo Pramones Dar
bininkų Aprūpinti Butais

John 13. Blandford, Jr., 
Valstybinės Apgyvendinimo 
A g e n t ūros administratorius, 
praneša, kad karo meto namų 
statyba tebetęsiama nuo 1940 
metų vasaros ar jau pabaigta, 
dabartiniu metu viršija vieną 
ir tris ketvirtis milijono viene
tų, kuriuose bus apgyvendinta 
apie 5,600,000 karo pramonės 
darbininkų ir jų šeimos narių.

Beveik visa valdžios finan- V
suota karo meto butų, statyba 
yra laikino pobūdžio ir bus nu
griauta po karo, tuo tarpu kai 
namai pastatyti su privataus 
kapitalo parama, bus palikti 
pokarinių laikų normaliam 
naudojimui. 90% privačios ka
ro meto namų statybos yra fi
nansuota Federalinės Apgy
vendinimo Administracijos ap
draustų paskolų.

OWI

Taigi, ne kažin koks 
naujas apsisprendimas, su
vereninės Lietuvos nesąly- 
ginis atstatymas yra pa
grindinis kovos dėl Lietu
vos nepriklausomybės prin
cipas. O tai savu ruožtu 
gryžimas į status quo ante, 
į 1940 metus, į tuo laiku 
veikusią Lietuvos Konstitu
ciją, Lietuvos įstatymus ir 
valstybinę santvarką. Jei 
būtų fiziniai įmanoma, 
reiktų atstatyti ir tą pačią 
vyriausybę...”

Trumpai sakant, tų para
šų pagalba tie smetoniniai 
fašistai norėtų iš naujo už
karti fašistinę santvarką 
ant Lietuvos liaudies spran
do su tį pačia teroristine 
valdžia, su visais budeliais, 
šnipais, .provokatoriais ir 
plėšikais, nuo kurių Lietu
vos liaudis nusikratė 19/10 
metais.

Parašų rinkimas buvęs 
nustatytas ant lenktyniavi
mo papėdės, kad kiekvienoj 
kolonijoj parašų rinkikas, 
gavęs daugiausiai parašų, 
galės vežti parašus į Wa- 
shingtoną įteikimui prezid. 
Rooseveltui. Bet dabar Dir
voj, iš rugp. 18, smetoninin- 
kai guodžiasi ir ieško išei
ties kareivių motinų lėšo
mis, sakydami: “Nuo New 
Yorko Seimo dalykai keitė
si vis prastyn ir Lietuvos 
patekimas bolševikams vėl 
virto baisiu faktu.”

Paprastos lietuvių dele
gacijos vežimas parašų į 
Washingtoną gal atkreiptų 
tik tokį dėmesį, kokį atkrei
pė nesenai vykimas tarybi- 
ninkų delegacijos: “delega
cija prie jokio žymesnio 
valdininko nepriėjo.” Ir to
liau pabrėžia:

“Bet jeigu peticijas nuveš 
lietuvės mdtinos, kurios da
vė po tris, keturis ar dau
giau sūnų Amerikos karinei 
tarnybai, ar bus toks prezi
dentas, kuris drįs kareivių 
motinų neprisileisti?”

Šių motinų, kurias smeto- 
nininkai nori išaudoti para
šų įteikimui ^prez. Roose-* 
veltui, sūnūs kariauja įvai
riuose frontuose, išštatyda-

mi savo gyvybę pavojum, jie 
lieja savo kraują, kad išgel
bėjus pasaulį nuo fašistinio 
barbarizmo, o jų- motinos 
neš peticijas į Washingtoną, 
kad lietuviški fašistai galė
tų viešpatauti ant Lietuvos 
žmonių Lietuvoje/ Ar gali
ma surasti didesnių akiplė
šų, kokiais pasirodo esą 
smetoniniai fašistai? Ką 
pasakys tie sūnūs - karei
viai, sužinoję tokį savo mo
tinų pasielgimą, nors jos ir 
6us apgavingai smetoninin
kų prikalbintos tą atlikti? 
Rodos, kiekvieno padoraus 
lietuvio sąžinė privalo dik
tuoti, kad perspėti tas mo
teris nuo tokio pasielgimo. 
Nemanykite, kad tiems lie
tuviškiems fašistams :yra 
gaila tų motinų sielvarto ir 
jų sūnų gyvasčių. Nieko pa
našaus. Smetoniųinkai pa
geidauja, kad šis karas tęs
tųsi nors ir kita tiek, kad tik 
Hitleris gautų progą laimė
ti. Tokį pageidavimą smeto- 
nininkai pareiškė per Dir
vą, iš liepos 21, sekamai:

KRAUJO MOSTIS ŽAIZ
DOMS GYDYT.

Dabar daugelis aukoja sa
vo kraujo. Iš to suaukoto 
kraujo gaminama kraujo 
plazma, labai paranki ir 
naudinga ligoninėse ir karo 
lauke.

Pirmiau kraujo tirštu
mas — kraujo narvelius iš
mesdavo, kaipo bevertį iš
davą. Tačiau patyrimai 
greit pamokė, kad tai visai 
be reikalo. Sutirštintos 
kraujo celės, t. y. sukrašė- 
jęs kraujas pradėta varto t, 
kaipo puikus vaistas maža- 
kraujingumui gydyt.

Neužilgo pasirodė, kad 
sukrašėjęs kraunas, atatin
kamai sutaisytas mosties 
pavidale, padeda žaizdoms 
ir opoms gyti, atsivėru
sioms narių žaizdoms, se
niems apkrėstiems apdegi- 
mams arba taip kokiems 
sužalojimams, kurie nenori 
kitaip gyti.

Jau ir seniau buvo ban
dyta dėt šviežiai sukrašeju- 
sį žmogaus kraują prie ko
kių įkirių opų, prie nugulė
tų opų, tik bėda — toks 
kraujas nenorėjo lipti prie 
opos. Tuomet griebtasi 
priemonių, kad pagaminus 
iš to pritinkamą mostį, su
tirštinto, sukrašė j usio krau
jo mostį, primaišius kokio 
limpalo ir antiseptiko, ap
saugai nuo gedimo.

Taip pagaminta kraujo 
mostis pradėta visų pirma 
bandyt ant labai atsparių, 
negyjančių opų. Ir pasirodė, 
kad opos gražiai ir sparčiai 
gyja, — tokios įkirios se
nos, pūliuojančios, apkrės
tos opos, apaugę “laukine 
mėsa,” kur gyt neduoda

menka kraujo apytaka, kur 
gero, gryno arterinio krau
jo permaža, o nebetikusio, 
sunaudoto, juodo venų 
kraujo perdaug prisislūgę.

Kai tokios kraujo mos- 
ties uždedi ant paviršutinės 
sausos žaizdos^ tai ji pada
ro žaizdai nepermerkiamą 
apvalką, kurs gerai prilim
pa prie žaizdos ir ją apsau
go nuo kokių suerzinimų, 
padeda gražiai iš apačios 
gyti. Uždėk tokios mosties, 
storai ir gausiai, ant ko
kios gilios putekšliuojančios 
žaizdos, tai pasirodys, kad 
žaizdos audiniai sugeria į 
save žymią mosties dalį ir 
sunaudoja sau, kaipo gerą 
statomąją medžiagą.

Ta kraujinė mostis duoda 
žaizdai mitybinių dėsnių — 
proteinų, vitaminų ir kito
kių medžiagų, kurių žaiz
dai permažai prieina su cir
kuliuojamuoju krauju. Žai
zdos audiniai sutraukia į 
save dalį raudonųjų kraujo 
narvelių iš mosties, ir taip 
žaizda greičiau prisipildo 
gyjimo audiniais (granulia- 
cijomis) iki pat viršui, o jau 
tada, po prilipusiu kraujo 
mosties šašu, žaizdą ima 
dengti dengiamieji audi
niai — oda ar plėvės.

Tas kraujo mosties šašas 
ant žaizdos apsaugo ją nuo 
netikusių išorinių įtakų, su
teikia jai iš savęs maisto, 
taipgi ir paramos minkš
tiems liaunučiams audi
niams tvirčiau laikytis.

Kai jau žaizda visa prisi
pildė granuliacijomis ir ap
sidengė oda arba plėve, tai 
viršuj esąs kraujo mosties 
šašas pats savaime nukren
ta. i
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CHICAGOS ŽINIOS

“Viso šito akyvaizdoje A- 
merikos lietuviai turi vie
ningai ir griežtai pareika
lauti Amerikos vyriausybės, 
kad "ji neatidėliodama reali
zuotų savo deklaraciją, pa
sak kurios ji kovojanti už 
visų tautų laisvę ir tam pa
tvirtinti leistų sudaryti Lie
tuvos vyriausybę in exile.” 
O jeigu Sovietų Sąjunga ne
nusigąstų ir tos fašistinės 
Lietuvos vyriausybės in ex
ile, “tą sykį Amerikos Jung. 
Valstybės turėtų pavartoti 
visas savo rankose turimas 
priemones: tuojau nutrauk
ti lend-lease Sovietų Rusi
jai. O jei tas nepaveiktų, 
užimt bent laikinai Pietų 
Kaukazą... Milžiniškų reik
tų pastangų ir didelių aukų 
iš sykio kariauti prieš Vo
kietiją ir prieš Rusiją. Ta
čiau jokios pastangos ir jo
kia kaina nėra perdidelė lai
svei laimėti ir aukštiesiems 
idealams apginti.”

O tie smetonininkų “auk
štieji idealai” yra Hitlerio 
idealai. Ištikro, daleiskime, 
kad Amerikos J. V. padary
tų tokią kvailybę, dabar iš
eidamos į karą su Sovietų 
Sąjunga. Tuomet Amerikai 
ir Sovietų Sąjungai reiktų 
ištraukti savas armijas iš 
Ašies frontų į Amerikos- 
Sovietų frontą. Tada Hitle
riui atsidarytų progų at
siekti savo tuos ‘aukštus 
idealus”. O tokiam atsitiki
me labai mažai tų motinų, 
kurias tie lietuviški fašis
tai mėgina prisivilioti jų 
parašams nuvežti į Wash- 
ingtoną, sūnų besugrįžtų. O 
kurie ir grįžtų dar gyvi, 
joms ilgai jų reiktų laukti.'
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Sužeidė Jurgį Pranicką
Gatvekariu važiuojant į dar

bą liko sužeistas Jurgis Pra- 
nickas. Jis randasi Southtown 
Hospital, 5701 S. Wood St., 
Room 217.

Draugai ir pažįstami atlan
kykite ligonį. Reikia sunkioje 
padėtyje žmogui pagelbėti.

Jurgis Pranickas yra ilgame
tis Vilnies skaitytojas. Jis vi
suomet paremdavo gerus dar
bus.

Nuo savęs linkiu ligoniui 
greito pasveikimo.

Franas Pajeda.

pės. Pabėgėlis /buvo apsivilkęs 
civilėmis drapanomis. Jis pa
reiškęs pilną pasitikėjimą, jog 
Vokietija šį karą laimės.

Kelly Tikras, k< 
Laimės Illino

Chicagos maj(

West Side Taverne
Charles Hoffman, 55 metų, 

įmonės sargas, nušovė Mrs. 
Verą Jonaitienę ir pats nusi
šovė. Tragedija įvyko taverne, 
2352 Blue Island Ave.

Užeigos savininkas sako, 
kad kiek pirmiau buvo gertu
vėj Hoffmanas ir Mrs. Vera 
Jonaitis, kuri antru kartu ve
dus ir turi 8 metų mergaitę. 
Abudu buvo pusėtinai įsigėrę, 
kėlė argelius dėl meilės. Po 
barnių abudu išėjo iš taverno. 
Po kiek laiko grįžo gertuvei! 
Mrs. Jonaitis viena. Po neilgo 
atėjo ir Hoffmanas. Jis tuoj 
pradėjo rūsčiai kalbėti į mote
rį ir paklausė:

“Atsakyk ar tu mane myli 
ar ne?”

Nelaukdamas moters atsa
kymo iš revolverio paleido šū
vį į Jonaitienę. Paskui pridė
jo ginklą prie savo smilkinio 
ir paleido kitą šūvį.

Hoffmanas yra vedęs, 10 
vaikų, tėvas. Turi sūnų kari
nėj tarnyboj. Jo žmona labai 
susijaudinus dėlei tragiško įvy
kio.

Jonaičiai gyvena 734 W. 31 
st> ■1 ■

Chicagoj Suėmė Vokietį 
Karo Belaisvį

Chicagos policija suėmė 
Willy Grose, Vokietijos nelais
vi, kuris pabėgo iš Grant kem-1 žė ligoninėn.
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žemutinės

tarpe 
nuve-

Cook ap- 
500,000

d Rooseveltas 
s Valstijoj
ras Kelly bu

vo New Yorke. Ten tarėsi su
demokratų partijos nacionaliu 
pirmininku R. E. Hannegan 
apie vajaus reikalus.

Kelly spaudos atstovam pa
sakęs :

"Vienas dalykas aiškus, tai 
Rooseveltas turi su savim Illi
nois valstiją. Vien 
skrityje užtikrinta 
balsą.”

Pranešimai iš
valstijos dalies yra džiuginan
ti. Ten pradeda plačiai vesti 
agitaciją už Roosevelto ir Tru- 
inano kandidatūrą.

Vienok entuziazmo neužten
ka. Pažangos priešai nelaukia 
rankas nuleidę. Jie veikia ir 
nesigaili pinigų rinkimų kam
panijai.

Lietuviai privalo atlikti sa
vo pareigą, kaip geri piliečiai 
ir pažangūs žmonas.

. Būtų gerai, kad visuose 
miestuose, kur yra daugiau lie
tuvių, įsteigtų Roosevelto-Tru- 
mano komitetus.

Sužeidė 16-ką Žmonių Gatve- 
kario-Troko Nelaimėj.

Skubumo laiku popiet į 51st 
St. gatvekarį įvažiavo trokas. 
Tofcs buvo smarkus sutrenki
mas, jog gatvekaryje buvę 
žmonės sugriuvo ant grindų. 
Gatvekario priešakinę dalį su
laužė. Trokas apsivertė.

Nelaimė įvyko 2924 W. 51 
St.

Policija sulaikė troko vai
ruotoją. Sako, jis neatsižvel
gęs į padėtį ištraukė troką iš 
dirbtuvės kiemo į gatvę. Be 
to, jaunas vairuotojas neturė
jęs šoferio leidimo,.

šešioliką žmonių, jų 
keletą sunkiai sužeistų,

1......... -
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S UŽ LIETUVOS LAISVE
Padėkos Laiškai Amerikiečiams

A. Gudzin, * i 
Schenectady, N: Y.

BrolPtautieti/
Gavau iš jūsų dovanas ir 

laišką kaip tik mūšio lauke, 
kovojant su kruvinuoju vo
kiečių fašizmu. Jūsų laiškas 
dar labiau paskatino mane 
mušti mūsų tautos pavergė
jus.

Mūsų rami tauta karo ne
norėjo. Bet užpulta laisvę 
neparduos. Raudonoji Ar
mija sudavė jau daug stip
rią smūgių fašistams. Juos 
jau gana toli nuvijome į va
karus, kur laukia mus po 
vokišku batu sutrypta tėvy
nė.

Neilgai jau viešpataus 
mūsų mylimoj tėvynėj žiau
rus grobikas. Nebeilgai jau 
bekankins mūsų brolius ir 
seses. Jiems jau rašomas 
sprendimas. Jį rašo Raudo-

BALSAS DRAUGO, AUKAVUSIO $100 
LIETUVOS ŽMONIŲ PAGALBAI

I

Jonas Ragauskas, darbi
ninkas, kuris nuolatos šir
dingai remia visas finansi
nes kampanijas, dabar pa
aukavo $100 Lietuvos žmo
nių pagalbai ir prisiuntė se
kamą pareiškimą:

Čia aš noriu pasakyti ke
letą žodžių, kaip aš jaučiu 
teikdamas pagalbą Lietuvos 
žmonėms. Yra žinoma, kad 
pagalba prasideda nuo nike
lio ir net peno, bet pagalbos 
reikalas yra ne vien koky
bėj, bet kiekybėj, tai yra, 
kokiam skaičiui žmonių ta 
pagalba reikalinga.

Prileiskime, Lietuvoj su
degė kaimiečio namas ar 
du, tai jo kaimynai ateis 
jam į pagalbą, sudės tam 
tikrą sumą pinigų, duos 
maisto ir štai padegėlis pra
dės iš naujo kurti gyveni
mą, pasistatys, kad ir men
kesnius, namus ir tt.

Bet kada mes kalbame a- 
pie baisų karą, kuris nute- 
riojo Lietuvą, kada kalba
me apie Hitlerio razbainin- 
kus, kurie Lietuvoj išdegi
no ištisus miestus, nušlavė 
nuo žemės paviršiaus, api
plėšė žmones, suardė fabri
kus, susprogdino tiltus ir 
išardė kelius, į vargą įstū
mė jau ne vieną, ne du žmo
nes, bet gal du milionus ar 
daugiau, tai ir pagalba rei
kalinga kitokia.

Tokiame atsitikime dole
rio pagalba yra pagalba, bet 
tai tik lašas vandens ma
riose. Tiesa, kad vienas 
žmogus ir iki paskutinio 
cento atiduotų, tai jis šia
me atsitikime daug nega
lėtų pagelbėti Lietuvai, bet 
mūs, Amerikos lietuvių, yra 
daug. Ir mes turime ateiti 
Lietuvos žmonėms, tiems 
karžygiams, kovotojams, vi
si į pagalbą.

Aš aukoju $100, ir tai jau 
ne pirmu kartu aukoju ir 
dar ne paskutiniu, ir aš nei 
kiek nesijaučiu nusiskriau- 
dęs, nubiednėjęs. Ir uždirbu 
tik vidutiniai, o žinau, kad 
daug draugų yra du kartus 
daugiau už manę uždirban
čių, o dažnai iš jų tokiam 
svarbiam reikalui negali 
gauti nei dolerio. Aš ma
nau, kad mums reikia dau
giau artimo meilės, daugiau 
draugiškumo, nuoširdumo 
ir širdingumo!

Aš noriu priminti žo
džius poetės Solomėjos Ne
ries, kuri sako: \ 

noji Armija, jis bus grei
tai įvykdytas.

Brangus tautieti, prašy
čiau tarp kitko jūsų paslau
gos padėti surasti man ma
no brolį, kurs gyveno Chi- 
cagoje. Po pavarde Juozu- 
lynas Jurgis, s. Juozo. Lau
kiu iš jūsų atsakymo. Lie
ku jums dėkingas.

Juozulynas, Feliksas 
27-XII-43.

Mano adresas: SSSR, Po- 
levaja poetą 68497 “c”, Juo
zulynas F. J.

Pundelių Vajaus 
Komitetui

Mielas broli—Amerikos 
lietuvi! *

Priimkit mano širdingą 
padėką už man atsiųstas 
dovanas. Jūsų moralinė pa
rama mane džiugina ir ke
lia mano ūpą dar atkakliau

ten

žygiais, o ne žodžiais — 
mes tėvynę mylim!

O žemiau sako:
Raudona gėlė ant 
krūtinės draugo, 
Ant plikos milinės 
skaisčiai pražydės...

Kokioj padėtyj dabar yra 
Lietuva, tai mūsų tautos 
garsusis poetas Julius Ja
nonis, rodosi, Pirmo Pasau
linio Karo metu, sakė:

“Mano dainelės — ašakos 
sraujos,

Mano dainelės — 
verdantis kraujas,

’įvirs iš jaunosios mano
Z krūtinės
'Plūsta, kaip gausus kalno 

šaltinis.
Mano dainelės — 

vargo gimdytos,
Suptos nelaimių, 

nenumaldytos...”
Taigi, rodos, ir matai 

mūsų brolius, seses, tėvus 
ir gimines vargų apsiaus
tus!

Dabar Lietuvoj yra daug 
tokių vaizdų. Štai, žmogus 
sugrįžo gal iš slėptuvės kur 
miške, kur jis gelbėjo gy
vybę nuo nacių ir jų sukur
to karo, gal iš gilumos So
vietų Sąjungos ir ką gi jis 
mato? Vienoj pusėj kelio 
kapai, gi kitoj pusėj — pe
lenai buvusių jo trobesių! 
Ir tokių vaizdų ten bus šim
tai ir tūkstančiai!

Lietuvoj paliko naciai de
šimtis ir šimtus tūks
tančių naujų kapų. Lietuvos 
žmonės varge ir skurde. Tą 
vargą amerikiečiai galime 
nors dalinai jiems sumažin
ti. Mes galime daug, daug 
padėt, aukoti tinkamų dra
bužių, apsiavų, pinigų—au
koti su ščyra širdžia, kad 
nors kiek pagelbėti vargs
tančiai Lietuvos liaudžiai, 
kad pagelbėti jai užgydyti 
nacių padarytas žaizdas.

Lietuvos liaudis niekados 
neužmirš Hitlerio razfeąi- 
ninkų žiaurumo ir teroro. 
Kraujas širdyj virs kerštu 
tiems budeliams ir tiems, 
kas jiems padėjo. Ir Lietu
vos liaudis pastatys naują, 
laimingą, malonų ir turtin
gą visuomeninį gyvenimą 
be ponų ir pavergėjų. Kiek 
mes jai padėsime, ant tiek 
jai bus lengviau, ir tos mū
sų pagalbos ji niekados ne
pamirš. Ištieskime brolišką, 
nuoširdžią pagalbos ranką!

Jonas Ragauskas. 
Shelton, Conn.

kovoti prieš vokiškuosius 
grobikus, už mūsų tėvynės 
laisvę. Pasižadu šitą užda
vinį atlikti garbingai, kaip 
tinka lietuviui; pliekti prie
šą taip, kaip jį pliekdavo 
mūsų bočiai — didvyriai.

Aš, seržantas Povilaitis 
Vytautas, esu gimęs Lietu
voje, Telšių apskr., Plungės 
miestely, Palaukės g-vėj 
Nr. 8. Iki Tarybų valdžios 
dirbau elektromontioru. Ta
rybų valdžiai įsikūrus, ta
pau Plungės m. elektros 
stoties direktorium. Karui 
prasidėjus, prisiėjo palikti 
gimtąjį kraštą. Tačiau sa
vo gimtinę palikom laiki
nai: visi lietuviai kaip vie
nas stojom į savo tautinį 
junginį ir su ginklu ranko
je kovojame už tėvynės lai
svę, už visų, laisvę mylinčių 
tautų, reikalą.

Serž. Povilaitis. 
1943 m. gruodžio mėn. 20 d.

Mano antrašas: SSSR., 
P. P. 55238 D, Povilaitis V.

vai-

Pundelių Vajaus 
Komitetui

Mieli Lietuviai!
' Aš, Debiosų lietuvių 

kų namų auklėtinis, sužino
jęs Jūsų adresą, nutariau 
parašyti laišką. Visų pirma 
norėčiau kiek save supažin
dinti: kilimo esu lietuvis, 
kaunietis, mokinuosi VIII 
klasėj, vardas ir pavardė — 
Stepas Macianskas, turiu 16 
m. amžiaus.

Brangūs Lietuviai! Pir
mose savb laiško eilėse leis
kite perduoti Jums broliš
kus sveikinimus, palinkint 
geriausio pasisekimo Jūsų 
gyvenime. Kilus žiauriam 
karui su vokiečių grobikais, 
aš evakavausi į Tarybų Są
jungą. Gyvenu dabar De
biosų kaime. Čia yra įkurti 
lietuvių vaikų namai. Gy
venam gerai, mokomės, dir
bame. Ruošiame vakarus, 
bei pasilinksminimus. Nau
juosius metus praleidome 
linksmoj nuotaikoj. Gavome 
iš Jūsų dovanas, labai dėko
jame. Mes patenkinti, kad 
Jūs mūsų net tokiose, sun
kaus karo sąlygose nepa
miršot.

Debiosuose yra gan dide
lis lietuvių kolektyvas iš 300 
žmonių. Tam kolektyvui y- 
ra įsteigta Debiosų Viduri
nė Mokykla, lietuvių kalba, 
kurioje mes ir dabar moko
mės. Mokslas sekasi gerai. 
Tik labai esame pasiilgę sa
vo tėvynės. Taip ir stovi a- 
kyse seni vaizdai: tas žyd
rasis Lietuvos dangaus 
skliautas, tie žalieji Nemu
no skardžiai, kuriuos lietu
viai savo dainose yra apdai
navę, tos žalios ošiančios gi
rios su savo šimtamečiais 
ąžuolais. Tačiau 
kad greitu laiku galėsime 
vėl grįžti į savo gimtąjį 
kraštą. Nežinau, kaip rei
kės aprašyti tą visą džiaug
smą. Man labai įdomu suži
noti, kaip Jūs ten gyvenate, 
kuo užsiimat, kaip pralei- 
džiat laisvą laiką? Visą tai 
atrašydami laišką aprašyki
te! Daugiau aš neturiu ką 
rašyti, tai tuo ir baigsiu 

laišką.
Geros kloties!

Stepas Macianskas, 
VIII kl. mok.

Debiosai. 1944-1-7.
Mano adresas: Udmurti

jos A. T. S. R. Debiosų ra
jonas, Debiosų kaimas. Lie
tuvių vaikų namai. Stepui 
Macianskui.

tikimės,

Gerbiamoji Petrikiene/
Pirmose laiško eilutėse 

leiskite nuoširdžiai padėko
ti Jums už prisiųstas dova
nėles. Mes jaučiame, kad 
-Jūs, tolimieji mūsų tautie
čiai, kuo galėdami rūpina
tės evakuotais Lietuvos vai
kais. Nors tūkstančiai kilo
metrų mus skiria nuo Jūsų, 
gerbiamoji Petrikiene, ta
čiau dovanėlės pasiųstos 
mums parodo, kad Jūs dar 
nesate labai toli. Parodo, 
kad Jūs esate taip pat kilę 
iš brangiosios mūsų tėvynės 
Lietuvos.

Aišku, Jums įdomu, kas 
rašo šį laišką. Tai nepažįs
tamas Jums Lietuvos ber
niukas. Aš esu kilęs iš Vil
kaviškio miesto. Būnant 
man mažam tėvelis išvažia
vo į Braziliją. Nuo karo, 
pradžios aš pamečiau su juo 
susirašinėjimo ryšį. Žinau 
tiktai du miestus, kuriuose 
paskutiniu laiku gyveno. 
Tai Saip-Paulo ir Rio-de-Že- 

išvažiavi-
lai bam-rauio ir Kio-de-ze- 
neiro. Po tėvelio išvažiavi
mo aš su mamyte persikė
liau gyventi į Kauną. Čia 
mokiausi mokykloje, iš ku
rios 1941 m. birželio mėn. 8 
d. buvau išsiųstas vasaroti. 
Neilgai teko vasaroti. Pra
sidėjus karui teko trauktis 
nuoafronto linijos, kuris tuo 
laiku stūmėsi į rytus. Teko 
palikti gimtinę. Mamytė gi 
pasiliko Lietuvoje. Tokiu 
būdu aš pasilikau vienas, be 
tėvų bei artimųjų. Nebema
čiau daugiau aš žydraus Ne
muno, ošiančių Lietuvos mi
škų, mirgančių gėlėmis Lie
tuvos pievų. Karo audros 
nublokštas aš atsidūriau ne
toli Uralo, Udmurtijos Au
tonominėj Tarybinėj So
cialistinėj Respublikoj. Pas
kutiniu laiku gyvenu šios 
respublikos Debiosų kaime.

Čia yra vidurinė lietuvių 
mokykla. Mokomės lietuvių 
kalba ir visokiais būdais 
stengiamės nepamiršti lie
tuvių kalbos bei papročių. 
Gyvename čia jau treti me
tai. Aš čia sulaukiau 15 me
tų ir baigiau 7-nes klases. 
Tokiu būdu, gerbiamoji Pe
trikiene, jūs sužinojote ma
no likimą. Ir Jūs supranta
te mano sunkų' likimą. Tat 
Jūs suprantate, kokį didelį 
įspūdį padarė man Jūsų do
vanėlė. Tai parodo, kad mū
sų tautiečiai rūpinasi mu
mis. Nors nematau daugiau 
žydraus Nemuno, negirdžiu 
ošiančių miškų garso, ta
čiau jaučiu savo tautiečių 
geraširdiškumą. Dabar 
mums nelieka nieko kito 
laukti, kaip vokiečių sumu
šimo. Ir mes tikimės, kad 
3-jų didžiųjų valstybių są
junga sumuš Vokietiją ir 
mes vėl galėsime grįžti į 
Lietuvą.

Baigdamas linkiu Jums ge
riausio pasisekimo, stiprios 
sveikatos. Gerbiamoji Pet
rikiene, labai prašau Jus, 
parašykite atsakymą. Jūsų 
laiškas bus didelė man lai
mė.
Tat skrisk, laiškeli brangus, 

Per jūras ir mares,
Pas tolimus tautiečius, 

Atskirtus nuo manęs.
Gerbiamoji Petrikiene, 

rašykite man šiuo adresu, 
rusiškai:

SSSR., Udmurtskaja A.S. 
S. R., selo Debessi, Litovskij 
internat, L. Vaitukaitisu.

Su pagarba,
Leonas Vaitukaitis. 

1944 m. sausio m. 10 d.

26.XII.43. 
Brangūs Lietuviai!

Mes gavom nuo Jūs siun
tinį ir laišką, už kurį labai 
širdingai dėkojam, kad Jūs 
mus nepamirštat ir pade
dat mums sumušti prakeik
tus fašistus. Brangūs 'bro
liai ir sesės, mes jau greit 
būsim savo mylimoj tėvy
nėj Lietuvoje. Jūs klausiat, 
iš kur mes. Aš esu iš Lietu
vos, iš Kauno, gimęs 1920 
m. Raudonojoj Armijoj nuo
1940 metų ir jau fronte nuo
1941 metų ir dabar rauda
mės fronte netoli nuo Lie
tuvos sienų.

Jūs turbūt girdite, kaip 
mes mušam fašistus, kurie 
skaitėsi nenugalimais. Aš 
pats esu apdovanotas ordi
nu už gerai įvykdytus įsa
kymus.

Aš baigiu rašyti savo 
trumpą laiškutį fronto sąly
gose, todėl dovanokite, kad 
taip nesudėtingai rašau. 
Kai gausiu laišką nuo Jūsų, 
tada aš parašysiu daugiau 
apie savo frontinį gyveni
mą. Prašau jus rašyt laiškus 
ir aprašyti, iš kurios vietos 
Lietuvos. Tai baigiu rašyti 
laišką, sudie.

Jonas Matulis.
Mano adresas: SSSR. Po- 

levaja'počta 70484. P. *
J. Matulis.

Iš Laiškų
Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetui.

Gerbiamieji: Jeigu turite 
pagaminę dovanų rinkimui 
blankų, tai malonėkite man 
prisiųsti keletą. Prisiųskite 
greitai.

A. P. Dambrauskas 
Haverhill, Mass.
F. Pakalniškienei.

Brangi Drauge! Prisiun- 
čiu $10 čekį dėl L. P. T. Ko
miteto. Tas čekis buvo mū
sų LDS. 168 kuopai prisiųs
tas pelnas, nuo pikniko, ku
ris įvyko liepos 16 d. Tą 
visą sumą paskiriam šiam 
svarbiam tikslui.

Draugiškai,
F. Šimkiene 

Arlington, N. J.

Nashua, N. H.
Demokratiniai lietuviai kiek 

įmanydami ir galėdami veikia, 
renka aukas pinigais ir dra
bužiais, kad nors kiek pagel
bėti nuo karo nukentėjusiems 
Lietuvos žmonėms, kurie nuo 
rudojo vokiečių fašizmo yra 
sunkiai nukentėję. Už visus 
daugiausiai darbuojasi drg. V. 
Vilkauskas, kuris ne tik pi
nigų gerą krūvą yra surinkęs, 
bet jau ir penkis pundus gerų 
drabužių ir čeverykų pasiun
tė į Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto centrą. Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
vietinis skyrius neseniai susi
tvėrė, bet jau daug* nuveikė: 
Vieną pikniką surengė^ kuris 
įvyko rugpjūčio 27 d. ir an
trą rengia, kuris įvyks rugsė
jo 24 d., visiems gerai žino
moj vietoj, Sakalo ūkė j e.

Kaip kitose kolonijose, taip 
ir Nashua, nėra liuosa nuo fa
šistinio brudo, nors viešai daug 
nepasirodo, bet pakampėmis 
visgi bruzda. Aš jums, vyrai, 
nuo savęs patarčiau, sveiku 
protu pagalvokite ir pasiėmę 
demokratinio muilo gerai nusi
valykite, ir daugiau nebesivo- 
liokite po tą bjaurią fašistinę 
balą. Būkite naudingi visuome
nei ir savo tėvynei.

čia vienas biznierius neku- 
ris laikąs tam atgal piknike, 
užsilipęs ant alaus bačkos, rė
žė spyčių, laisviečius vadinda
mas “utėlėmis” ir kitokiais 
vardais, sakė: tas utėląs reikia 
išmušti!” Taigi, brolau, tavo 
tėvas yra palaidotas laisvuose 
kapuose, motina lanko laisvie- 
čių parengimus, tai būtų svar
bu žinoti, kas tamsta esi?

1 Paukštelis.

Chiniečiams vaikams amerikoniškasis “safety razor” 
yra stebuklingas dalykas. Jie žiūri i amerikietį, besi- 
skutanti barzdą ir stebisi.

Paterson, N. J
Kuomet gavome pranešimą, 

kad Patersonui yra paskirta 
kvota sukelti $100 dėlei Lie
tuvos nuo karo nukentėjusių, 
tai iš sykio atrodė, kad gal 
bus sunkoka sukelti minima 
suma, atsižvelgant į mūsų spė
kas. Tad laukiau, ką kiti drau
gai darys. Bet matydamas, 
kad kiti draugai ir tą patį ma
no, ir nesiskubina pradėti dar
bą, tai nusprendžiau, kad il
giau delsti nebegalima, nes 
kvota reikia sukelti su šeštu 
siuntiniu. Todėl susitarėm su 
d. P. Dennis iš Clifton, N. J. 
ir pradėjom rinkti aukas, taip
gi mums prigelbėjo dd. R. 
Aučius ir S. Vilkas ir be dide
lių pastangų sukėlėme mums 
skirtą kvotą su kaupu. Tad, 
varde Lietuvos žmonių, aūkų 
rinkikai taria širdingą ačiū vi
siems aukavusiems!

Ir žemiau talpiname aukoto
jų vardus nuo hitlerininkų te
roro nukentėjusiem Lietuvos 
žmonėm.

J. Bimba.
Po $15: P. ir O. Denniai iš 

Clifton, N. J.; K. Motiejūnie
nė iš Fairlawn, N. J.

B. ir O. Kerševičiai $10.
A. Tarašiunas $5.
M. Miliauskienė, pasaikie- 

tė $2.
žemiau telpa visų paterso- 

niečių aukos.
Po $10 aukavo: J. ir S. Bim

bai, S. Vilkas, J. ir E. Strimi- 
lai.

Po $5: P. ir jo moteris Au
gučiai ir J. Pocius.

R. Aučiai $3.
Po $2: M. ir M. Šimėnai, S. 

ir M. Aliukoniai, J. Mikaila, 
V. Krimas ir K. M. Padriezai.

Po $1: F. Prapiestis, J. 
Aleksa, P. ir U. Malinauskai, 
G. Valickienė, V. ir B. 
girdai ir Simpatizatorė, 
A. Valickai.

Viso surinkta $107.
Draugiškai, aukų rinkikai:

J. Bimba,
P. Dennis,
S. Vilkas,
R. Aučius.

Dau-
F. ir

Torrington, Conn
Pradeda Išsijudinti

Ir mūsų miesto lietuviai su
sirūpino Lietuvos žmonių rei
kalais. Rugpjūčio 20 d., laike 
susirinkimo Torringtono Lie
tuvių Pašalpinio Kliubo, V. 
Kelmelis paprašė, kad nariai 
pagelbėtų kiek galint Lietu
vos žmonėms, kurie tiek daug 
nukentėjo nuo Hitlerio ir jo 
kryžiokų.

Nariai tam tuojau pritarė ir 
į trumpą laiką surinkta $58. 
Taipgi nutara eiti pas kitas 
draugijas, kad išrinktų komi
tetus, kad pradėjus platesniu 
baru Lietuvos žmonių šelpimą. 
Tai labai geras darbas.

Aukavo sekamai:
V.' Kelmelis $20.
S. Mizara $10.
J. Stanulis $5.
F. Grigas $3.50.
Po $2 aukavo: A. Mashalai- 

tis, J. Zarckis, J. Matusevičius, 
A. Belauskas ir J. Belauskas.

Po $1: J. Razevičius, J. Ro
man, A. Jasionis, J. SiiAonaitis, 
Jur. Pūkas, K. Gailiunas, W. 
Kraucalis, A. Talavinskas ir 
A. Gruslas.

A. Jankauskas 50 centų.

Trečias puslapis

Quincy, Mass.
Juozas Vaškis Sunkiai Serga

Rugpjūčio 27 d. aplankėme 
kaimynus Vaškius. Juozas gu
li lovoje ir negali vaikščioti 
jau kelinta diena, tačiau vos 
keletą sakinių pasidalinus, 
klausė manęs: o kaip Laisvės 
piknikas pavyko Montelloj ? 
Atsakiau, labai gerai. Tai feu 
džiaugsmu ant veido pridūrė, 
tai gerai.

Prisiminus, kad turiu blan
ką LPTK So. Bostono skyriaus 
aukoms rinkti, jis tuojaus sa
ko žmonai: duok penkinę, jei 
sveikas būčiau ir dirbčiau, kur 
kas daugiau duočiau. Tai koks 
yra nepalyginamai reikšmin
gas prijautimas nuo karo nu
kentėjusių progresyvio žmo
gaus. D. J.

New Britain, Conn

rinkimo

Rinksime ir Siusime j Lietuvą 
Drapanas

Menkutė grupelė lietuvių 
bando pakenkti labdaringam 
darbui — rinkimui drapanų 
dėl Lietuvos nuvargintų kūdi
kių ir abelnai visų nuo karo 
nukentėjusių žmonių. Jie sten
giasi neleisti Lietuvių Svetai
nėj sunešti drapanas, supa
kuoti jas ir pasiųsti Lietuvon 
per Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetą, t

Kadangi savo rūšies vadam 
nėra striokas su parama Lie
tuvos žmoneliams, tai tuo kar
tu eiliniai žmonės nesnaudžia. 
LPT Komitetas surado pas pri
vati žmogų vietą dėl suneši- 
mo drapanų. Dėkui tam žmo
gui! Vieta tuoj bus atidaryta, 
kaip tik ji bus prirengta ir 
tuojau vietos lietuviams bus 
pranešta, kurioj miesto dalyje 
ji Randasi.

Be to, LPT Komitetas daro ' 
planus ant greitųjų suruošti 
masinį susirinkimą, kuriame 
greičiau bus galima prieiti prie 
spartaus darbo 
drapanų. Dabar komiteto spė
kos aprubežiuotos. Nors jis 
veikia, bet ne sparčiai, o ma
siniame susirinkime galės su
sidaryti platesnis aparatas 
drapanoms rinkti, jas taisyti ir 
siųsti Lietuvon.

Laisvės skaitytojai, tėmykite 
sekamus pranešimus ir apie tai 
praneškite kitiems žmonėms, 
kurie dienraščio neskaito, kad 
jie žinotų, jog drapanų rin
kimo pradžia padaryta. Šei
mos, turinčios atliekamų dra
panų tegul sužiūri, išrenka ku
rias gali paaukoti dėl Lietu
vos žmonių ir laukia praneši
mo, kurioj vietoj drapanas su
nešti. Vieta už dienos kitos 
bus priruošta.

LPTK iždininkas V. T. Yo- 
kimas pranešė nariams, kad 
pusę šimtinės siunčia į cen- 
tralinį komitetą pasiųsti šiltų 
drapanų su šeštuoju siuntiniu, 
šiomis dienomis šie lietuviai 
prisidėjo su penkinėm: A. švi- 
rinas, A. Bakevičia ir S. Jur
kūnas.

V. J. Valley.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū. Broliai ir se
serys, padėkime Lietuvos žmo
nėms, kuriuos virš tris metus 
kankino Vokietijos hitlerinin
kai. V. Kelmelis.*
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TORONTO, CANADA
Atostogos

Jau daug laiko praėjo be
galvojant, kaip čia pasiekti tą 
garsųjj miestą New Yorką, ku
riame gyvena mano giminai
čiai. šią vasarą, gavę dvi sa
vaites atostogų, nutarėm tai 
įvykdinti: Rugpjūčio 5 dieną 
aš, mano žmona ir švogeris, sė
dome į auto-mašiną ir leido
mės į kelionę. Po keturių va
landų kelionės laimingai pa
siekėme Rochester!, kur užsu
kom truputį pailsėti pas drg. 
Barauską. Iš Rochesterio į 
New Yorką, dėl stokos gazo
lino, prisiėjo vykti traukiniu. 

1 Drg. Burauskas tuojaus parū
pino mūsų mašinai vietą ir ap
sirūpinę kitus reikalus, vyks
tame į stotį lydimi drg. Ba
rausko ir Stančiko, kurie pa
linki mums laimingos kelionės, 
o mes taip pat dėkojame už 
nuvežimą į stotį.

Sekmadienio ryte, 9:30 jau 
radomės Grand Central stoty
je, kur jau laukė mūsų pus
seserės, tuoj sėdom į jų maši
ną ir po valandos kelionės bu
vome jų namuose. Pasitinka 
mus dėdė ir dėdienė Vasiliaus
kai; po širdingų pasisveikini
mų, nusibraukę džiaugsmo 
ašaras, pirmas prabyla dėdė: 
“sūnau, nesitikėjau tave suei
ti.” Aš, nesugriebdamas ant 
greitųjų ką atsakyti, primi
niau seną patarlę, sakau: 
“Kalnas su kalnu sueina, o 
dėdė su sūnum nesueis.” Mat, 
dėdę Vasiliauską neturėjau 
progos matyti nuo jaunystės 
dienų, o taipgi ir dėdienę. 
Kiek susitvarkę, tuojaus pra
dėjo mus vaišinti, kur mes bu
vome nustebinti tokiu vaišin
gumu ir mes niekuomet nepa
miršime tokių širdingų vaišių.

Ant rytojaus, dėdienės pa
stangomis, susipažinom su jos 
įbroliu Shalins (šalinsku), ku
ris užlaiko laidotuvių įstaigą 
po 84-02 Jamaica Ave. Mr. 

.Shalins aprodinėjo minimą 
įstaigą, kuri, mano nuomone, 
yra puikiai įtaisyta, žiūriu į 
viską ir mąstau sau, kaip ma
lonu, kad lietuviai turi tokius 
gražius užsiėmimus, tik tuo 
sykiu Mr. Shalins priėjęs ir 
sako: “štai- čia buvo pašarvo
tas mano sūnus, taipgi grabo- 
rius ir aš jį niekuomet negaliu 
užmiršti.” Po apžiūrėjimo mi
nimos įstaigos Mr. Shalins la
bai puikiai pavaišino. Taip pat 
aplankiau ir, daugiau giminių, 
visi gražiai pavaišino.

Kitas dienas praleidome pa
tį New Yorko miestą apžiūri- 
nėjant, kaip tai, Radio City, 
būdingus, kurie yra labai mo
derniški, Rockefeller bildingą. 
Viename iš tokių aukštų bil- 
dingų teko užsikelti net ant 70 
aukšto, iš kurio matyti visas 
miestas, o aplink jūra, žiūrint 
nuo 70 aukšto žemyn, žmonės, 
kaip skruzdės, kruta-knibžda. 
Prie progos, aplankėm ir Lais
vės įstaigą, kur mums taip pat 
išrodinėjo visą įstaigą. Iš pa
žįstamų teko sueiti tik drg. Mi- 
zarą. Laisvės įstaiga, mano 
nuomone, yra gražiai įrengta. 
Manau sau, kad mes, kanadie
čiai turėtume tokią įstaigą. 
. Apžiūrinėj ant miestą teko 
būti ir įvairiose maudynėse, 
kurios yra labai švarios, bet 
labai užsikimšusios žmonėmis.

Taip linksmai laiką lei
džiant nei nepasijutom, kaip 
prabėgo savaitė. Sulaukus šeš
tadienio ' Vasiliauskų šeima 
bendrai su dukrelėmis, suren
gė mums išleistuvių balių (Va
siliauskai turi dvi dukreles, 
kurios jau yra ištekėjusios ir 
jų vyrai randasi Dėdės Šamo 
armijoj. Abidvi dukrelės gy
vena kartu su tėveliais jų gra
žiajame name), kur buvo su
prašyti visi giminės bei pažįs
tami. Taip visiems besilinks
minant, Mrs & Mr. Sha
lins mus užkvietė važiuoti 
sekmadienio rytą į jų vasar
namį. Ant rytojaus 9 vai. ry
to išvažiuojam ir už 50 my
lių atradom modernišką va
sarnamį, tai čia ir praleidom 
visą sekmadienį besilinksmin
dami su Mrs. & Mr. Shalins 
Ir jų sūneliu, kuris t^iom kar-

su savo 
išvyko-

Stan č i-

.....—?--------------------------- - 
pernykštį buvo dvigubai dides
nis ir pelningesnis.

Lai gyvuoja dienraštis Lais
vė! Lai gyvuoja pažangieji lie
tuviai !

War Bonds laimėjo po $25 
vertės: Jacob Lekas, 11 El
more St., Roxbury, Mass, ir 
John Nordman, 5 Sturtevant 
Ave., Norwood.

Piknikorius.

Detroit, Mich.

Kulpmont, Pa.
Lietuvis Kovūnas

Iš Europos po eilės atliktų 
žygių į Ameriką grįžo leite
nantas F. Olson (Ališauskas), 
kuris aplankė ir savo tėvus; gi
mines, gyvenančius 714 Spruce 
St., Kulpmont, Pa.

taip svarbaus 
išspręsti, mu- 
tuoj paimam 
su laižybinin- 
ištirti. Laime-

tu buvo paleistas atostogų iš 
armijos. Vėliaū sekmadienio 
vakare grįžtame su Vasiliaus
kų šeima į jų namus. Pirma
dienio ryte atsisveikinę 
mylimais giminaičiais 
me į Rochesterį.

Draugai Burauskas,
kai ir černauskai antradienio 
povakarį surengė vakarienę 
pas drg. černauskus. Besivai- 
šinant tarp įvairių pašnekesių, 
tarp drg. černausko ir drg. 
Baltakio kilo draugiški “gin
čai,” dar drg. černausko pu
sę palaiko drg. Stančikas; vie
nas sako, kad jam arčiau į 
priemiestyje esamą kryžkelę, 
o antras sako, kad jam arčiau^ 
ir laižybas pralaimėjus pusė 
turi duoti pusbačkį dėl ruošia
mo rochesteriečių pikniko Lie
tuvos žmonių paramai, sako, 
vis tik prisidėsim prie sukėli
mo finansų dėl 
reikalo. Ginčai 
du su švogeriu 
mašina ir kartu 
kais leidžiamės
tojum išėjo drg. Baltakis, bet 
jis sako, tokiam tikslui nega
liu atsilikti ir aš, duodu karš
to gėrimo visą bonką, o drg. 
Burauskas, neatsilikdamas, sa
ko: “Man belieka ant pralai
mėtųjų pusbačkių uždėti ant
spaudas” ir jis paaukojo du 
dolerius.

Labai gražus drg. rocheste
riečių reiškinys, kad remiat vi
sokiais būdais mūsų visų bro
lius ir sesutes, esančius Lietu
voje, kuriuos tie dvidešimtojo 
amžiaus barbarai taip žiauriai 
nuteriojo. šen ten bevažinė
jant su daugeliu teko pasikal
bėti Lietuvos klausimu, visi ge
ros valios žmonės remia Lie
tuvos išvargiųtą liaudį.

Ant rytojaus, atsisveikinę 
drg. rochesteriečius, grįžome į 

’Torontą, taip sakant, į savo 
tėviškę, parsiveždami daug 
daug gražių įspūdžių, kuriuos 
patyrėme beleisdami savo ato
stogas.

Rašo J. Linartas.

Leitenantas F. Olson
Olson neseniai likosi pakel

tas į pirmo laipsnio leitenantą. 
Europoj kovodamas jis, su 
Amerikos orlaivinėmis jėgo
mis, buvo Afrikoj, Italijoj ir 
Anglijoj, už kovas buvo apdo
vanotas žvaigžde ir kitais žen
klais.

Iš Europos jo grįžtant labai 
laukė tėvai ir giminės ir džiau
gėsi, kaip jis sugrįžo. Leite
nantas Olson pasisvečiavęs iš
vyko eiti pareigas į Floridą. 
Linkime jam pasisekimo tar
nyboje.

Kas Gero Ar Blogo?
Neseniai teko užeiti pas LLD 

52 kp. narį, tai yra, pas Izido
rių Jankauską, 2438 24th St. 
Trumpai pasikalbėjus, sužino
jau, kad jau jo žmona nelai
mingos ligos sutraukta ir ma
žai ką gali veikti ir šeiminin
kauti po stubą. Drg. Jankaus
kui jau septyni mėnesiai deši
nės rankos pritraukti trys pirš
tai ir jau netinka prie jokio 
darbo, o, žinoma, dabar nedir
ba. Tai gaila! Draugas Jan
kauskas turėtų skubiai kreip
tis prie valdžios senatvės ap- 
draudos pašalpos, nes jau virš 
60 metų amžiaus.

Atsirado Automobilis
Drg. V. Smalstienė, po pie

tų, nuvažiavo į darbą su auto
mobiliu ir paliko ant kompani
jos loto iki užbaigus darbą 
važiuos namo. Išėjus iš darbo 
jau nerado savo “forduko,” 
kas nors buvo pasiskolinęs ant 
keletos dienų.

•Po trijų dienų policijos ir 
apdraudos agentų jieškojimo, 
surado savo “bogę” pakraštyje 
miesto, dikčiai išpurvintą, ap
daužytą, visas gasolinas iš
baigtas ir pakelyje paliktą. 
Nors forduko sveikata atimta, 
bet d. V. Smalstienė linksma, 
kad surado savo automobilių 
ir dar čielas kūnas.

M. Alviniene Svečiuose
Rugpj. 29 d. M. Alviniene 

išvažiavo aplankyti savo ser
gančią marčią ir tik jaunagimę 
anūkę į Cleveland, Ohio. Mat, 
sūnaus šeimynoje jau randasi 
2-jų metų anūkas, o dabar su
laukė anūkę, tai yra William 
ir Ruth Valentų šeima pratur
tėjo ant vieno nario. M. Alvi
niene ten nuvyko ne tik aplan
kyti, bot ir pašeimininkauti 
ant poros savaičių pas savo sū
nų ir marčia, v v

Piliečių Balsavimas
Detroito laikraščiai darė 

balsavimo testą, už kurį kan
didatą daugiau balsuos. F. D. 
Rooseveltas gavo 66 nuošim
čius balsų, o Mr. Dewey tik 
34 nuošimčius.

Alvinas.

Gen. de Gaulle panaikino 
visus Petaino - Lavalio, 
Francijos išdavikų, išleistus 
įstatymus._________________

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2-ros kuopos moterų ir 

mezgėjų susirinkimas įvyks trečia
dienį, rugsėjo 13 dieną, 8 vai. va
kare, 318 Broadway (drabužių tai
symo patalpoj). Visos drg. dalyvau
kite, nes turime aptarti svarbių da
lykų. O mezgėjos galės pasiimti vil
nų. — Valdyba. (214-215)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas 

įvyks 13 d. rugsėjo, 7:30 v. v., 103 
Green St. Šių metų nauja knyga jau 
atėjusi. Kurie užsimokėję duokles, 
gaus knygą, o kurie dar neužsimo
kėję, prašome ateiti į susirinkimą 
ir gausite knygą, nes per stubas iš
nešioti negalima. — S. Meison, fin. 
rašt. (213-214)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 13 d., 8 vai. vak. LDP
Kliube, 408 Court St. Draugai visi 
dalyvaukite šiame susirinkime. — 
V. K. Sheralis, sekr. (213-214)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 

k lūs ir 
B sudarau 
Grikoniškais. Rei-
■ kalui esant ir
■ padidinu tokio 
P dydžio, kokio pa- 
y geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS SUOKĘS
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Norwood, Mass

Maskva. — Sovietai kovū- 
nai visuose frontuose rugs. 
7 d. sunaikino bei iš veiki
mo išmušė 13 vokiečių tan
kų ir nušovė 9 jų lėktuvus.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINĖ)

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtines /

Laisvčs Piknikas, Montello, 
Mass., Buvo Didelis, Linksmas 

Ir Pelningas
Rugpjūčio 12 ir 13 dd., Lie

tuvių Tautiškame Parke įvy
ko Laisvės tradicinis piknikas. 
Publikos, kaip karo metu, su
važiavo gana skaitlingai. Duo
ta gera dainų programa. Ati
darydami programą, dainavo 
So. Bostono Harmonijos grupė, 
vadovybėje Helen Žukauskai
tės, dainavo, kaip ir visada, 
tikrai harmoningai ir maloniai. 
Montello Liuosybės Choras, 
vad. George. Steponavičiaus, 
sudainavo keletą dainelių, 
skambančiai. Moterų Grupė 
irgi montelliečių, vad. Stepo
navičiaus, dainavo maloniai. A. 
Bimba, Laisvės red. pasakė ug
ningą prakalbą apie karo fron
tus, kaip yra pliekiami fašis
tai ir kad galas jau neperto- 
liausia, kuomet bus fašizmas 
visai išnaikintas. Kalbėtojas 
ragino Lietuvius budėti ir 
smarkiai veikti, kad ant vie
tos, Amerikoj, fašizmas negau
tų progos užimti valdžioj vie
tos, visus prieš fašistus ragino 
darbuotis, kad ir vėl išrinkus 
prezidentu F. D. Rooseveltą ir 
jam palankius senatorius ir 
kongresmanus.

Kalbėtojas gražiai nurodi
nėjo, kaip svarbią rolę lošia 
pažangi spauda-laikraščiai ir 
kvietė paremti finansiniai. Su 
aukomis ir pikniko pelnu spau
dos palaikymui padaryta be
veik $1,000. Aukotojų vardai 
ir kolonijų pasidarbavimas bus 
aprašytas vėliau.

Po Bimbos kalbai, programą 
baigė pagarsėjęs Norwoodo 
Vyrų Choras, vad. Frank Ko- 
vachich, sudainuodamas galin
gai raudonarmiečių keletą dai
nų. Buvo girdėt kalbančiųjų: 
“Ot, tai dainuoja, kaip tikri 
raudonarmiečiai!”

šiehiet Laisvės piknikas už

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Nojaus Arka. Ar teisybe, kad 

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

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

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

Tūkstantis Naktų ir Viena. Ara
biškos istorijos. Dalis I ... 50c

Lengvas Būdas išmokti angliš
kos kalbos be kitų pagalbos 35c

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

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

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

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

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

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

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

Biblija, išaiškina visą biblijos 
pagrindą, su 379 paveikslais 2.25

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

Mikaldos Pasakojimai ................. 25c
Kunigų Celibatas, kodėl kuni

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

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

ŽOLIŲ ARBATOS
Pakeliuose su nurodymais, kaip 

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

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

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

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

M. ŽUKAITIS
834 Dean St, Spencerport, N. Y. I

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

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

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

* iki vėlai.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

i Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. + BROOKLYN, N. Y,

^WAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAIMI

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) į

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruoštą mū
sų šermininė. Mū
tarnavimu ir kaiAomis 
būsite patenkinti.

pa-

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

~ BVAAVAAVAAVAAVAAVAAVAftVII  AVAftVAMMftVAfflJHftVAAVAAVAAVAAVAAVAAUAMAUAAV,,l

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

f
'N CHRONIŠKOS LIGOS

ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOID  AI ir kl- 
j tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 

E&,/ garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro 
fer niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu 
** mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERY!* 

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKAMS IŠTYRIMAS |2.

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

(Islst- 28 m.)

Artį Onion 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

4* $ ?

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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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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)

PAŠTUI RAŠTININKAI
OFISUI PASIUNTINIAI 

IR IŠNEŠIOJIMO 
DARBAS

Patyrimas Nereikalingas 
Proga Pakilimams.

PRADŽIAI $90 Į MĖNESI
Laikas ir pusė už viršlaikius.

WORTH 2-5500
 ■(219)

REIKIA CIGARŲ VYNIOTOJŲ. GERA AL
GA. PRIMATE CIGAR CO.. 1109 45TH ST.. 
BROOKLYN, VAŽIUOKITE B.M.T. WEST 
END TRAUKINIU IKI 45TH SJT. STOTIES.

(215)

VYRAI.
MOTERYS 

IR MERGINOS
LENGVAS DARBAS

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

473 KENT AVĖ.,
BROOKLYN.

(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 

(216)

OPERATORIAI 
Vyrai ir Moterys

Prie Armijos Orlaivių Uniformų.
Gera alga; nuolatinis darbas.

BEN GREENHOLTZ,
476 Knickerbocker Ave., Brooklyn.

(218)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

JAUNAS AR SENYVAS 
VYRAS

Proga prie seniai įsteigtos, bet pastaruoju lai
ku praplėstos organizacijos. IŠSIUNTIMŲ- 
PRIĖMIMŲ DARBAS ir gali patapti bendrai 

naudingu.
NUOLAT. ALGA IKI $30
ALGONQUIN 4-9765

REIKIA VYRŲ
General Darbui.

Patyrimas Nereikalingas

NU-BORO PARK CLEANERS
1271 39th Street, 

BROOKLYN, N. Y.
(216)

NAKTINIAI APVALYTOJAI
Puikiausia proga naktines 
priežiūros štabams, darbas 

vyrams virš 45.
5 DIENŲ

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

iki 6 A.M.
KREIPKITĖS

' EMPLOYMENT OFFICE 
60TH STREET MEZZANINE.i

Bloomingdale’s
(205)

VYRAI!
NUOLATINIS DARBAS. 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
DAUG VIRŠLAIKIŲ

KING KONE CORP., ‘
788 EAST '138TH S>T., BRONX.

_______ ________________________________ (214)

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.
(219)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

STALINĖ LATHE 
JIG BORE & 

MILLING MAŠINŲ 
OPERATORIAI

TOOL TEKINTOJAI 
SUPLANAVIMUI VYRAI 

LABORATORIJOS 
MECHANIKAI
/ VYRAI

Abelnam karų dirbtuvės 
darbui

TURRET LATHE 
NUSTATYMUI VYRAI

& OPERATORIAI 
TOOLMAKERS 

VYRAS ABELNIEMS
DARBAMS

SPERRY 
PRODUCTS,
1505 WILLOW AVE., . 

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

(219)

APVALYTOJAI
DIENINIS AR NAKTINIS DARBAS

40 Valandų Savaitė
Šiek-Tiek Viršlaikių

GERA ALGA

HENRĮ BENDEL
10 WEST 57TH ST.

(215)

OFISUI BERNIUKAS
TURI TURĖT KOMERCINIO 

MOKSLO IR SUPRATIMO 
APIE TYPING.

SPERRY
PRODUCTS,
1505 WILLOW AVE., 

HOBOKEN, N. J.
(219)

ORLAIVIAM 
PLOKŠČIŲ METALO 

MECHANIKAI
PATYRĘ 

RANKINIAI KAMPŲ
APLANKĖJAI .

GEROS ALGOS
GENERAL BRONZE

CORPORATION
43-02 38TH STREET, 
LONG ISLAND CITY

REIKALINGA ĮRODYTI 
GIMIMO VIETOS.

(215)

SPAUSTUVĖS 
PRESSMONAI

Turi būt patyrę eraftsmenai ant 
KELLY AUTOMATIC CYLINDERS, 

WEBENDORFER LITTLE GIANT
nr

C. & P. MILLER PLATENS.

Printing Division,

COLUMBIA RIBBON & CARBON 
MFG. CO., INC.,
Glen Cove, L.I., N.Y.

(216)

REIKIA VYRŲ
BENDRAM FABRIKO 

DARBUI
Pokarinis Darbas

Reikalingas atliekamumo paliudijimas. ''

INTERNATIONAL PRINTING INK 
704 DOĮ^MUS AVĖ.

NEWARK, N. J.
MI. 2-2142

1 (216)

BERNIUKAI
9 iki 1, 1 iki 6 ar 5 iki 10 

TAIPGI PILNAM LAIKUI.
43c Į VALANDĄ 

Linksmos darbo sąlygos.
NEW YORK PUBLIC LIBRARY

42nd ST., & 5th AVE., KAMB. 210
(215)

PURŠKĖJAI
Lekeriuotojai ant maliavų, guzikų, papuošalų, 

mažų daliukių. Nuolatinis darbas.
MARVIN NOVELTY SPRAYING CO., . 

555 Eighth Ave., N-Y.C.
(214)

REIKIA AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ
Naujas Dodge-Plymouth dyleris gali suteikti 
patyrusiems mechanikams darbo užtikrinimo 
progą dabar ir po karui. Mes taipgi turime 
išimtiną propoziciją vyrui, kuris galėtų pa

sirodyti tinkamu kaipo service manager.
COLLEARY MOTORS, INC.

402-409 Broadway, Passaic, N. J. 
Kampas Van Houten & Broadway.

(218)

-----  REIKIA VYRO
Abelnam fabriko darbui.

GERA ALGA
COYNE & PADDOCK,

40-09 21st St., Long Island City.
(215)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MAŠINŲ 
Operuotoj ai 

GRĘŽIMAM PRESŲ 
RANKINIŲ ŠRIUBŲ 

ENGINE LATHE 
MAŠINISTAI

Toolmakers
Patraukianti 

Pradžiai Mokestis
DARBAI BELLEVILLE, N. J.

Pasitarimai 8—5 ; šeštad. 8—12 :30 

Kreipkitės į Employment Ofisą

WALTER KIDDE
& COMPANY, INC.

60 WEST ST., BLOOMFIELD, N. J.

Reikalingas ŲSES Paliuosavimas.
(219)

DAILYDĖS, 
PAPRASTI DARBININKAI 
PUOLIŲ KALIMUI VYRAI 

STOGDENGIAI, 
SURSŲ SUVEDĖJAI 
SKARDOS METALO 

DARBININKAI
Į CEMENTĄ GELEŽŲ DĖJIKAI 

Ant Aleutian Islands!
240 Valandų Darbo Duodama j Menes}. 

Alga Mokama, kai jūs išvykstate iš 
New Yorko.

Vienų Metų Kontraktas. 
Transportacija Apmokėta.

Matykite Atstovą Kasdien. 
GUY F. ATKINSON ČO. 

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)

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.
x (215)

APVALYTOJAI
IR

PAPRASTI DARBININKAI
NAKTIMIS AR 

DIENOMIS DARBAS

GEROS ALGOS!
NUOLATINIS DARBAS!

LAIKAS IR PUSĖ 
Už VIRŠLAIKIUS/

GENERAL BRONZE
CORPORATION

34-19 TENTH ST., 
LONG ISLAND CITY.

IRT—BMT, 6TH AVE. & 8TH AVE. 
SUBVĖS IKI QUEENS PLAZA STOTIES. 

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

(218)

REIKIA DARBININKŲ
THE

CHARLES PARKER 
COMPANY

MERIDEN, CONNECTICUT
PUIKIAUSIOS PROGOS 

ĮSIGYVENUSIAME FABRIKE
GEROS ALGOS

LAVINTIEMS IR NELAVIN
TIEMS DARBININKAMS 
PUIKIAUSIOS PROGOS 

TAIKOS METU 
KOMPANIJOS ATSTOVAI 

PRIBUS Į
U.S. EMPLOYMENT 

SERVICE
87 MADISON AVENUE 

NEW YORK CITY,
t

Pirmadienj & Antradienį.
ARBA, JEI JOS' PASIRENKATE 

KREIPKITĖS PAS
THE CHARLES PARKER 

CO.,
MEklDEN, CONN.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
(214)

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.

(220)

REIKIA VYRŲ
Su ar be patyrimo

RUPUMO P1ELU0T0JA1 IR TEKINTOJAI
Ii PUIKIAUSIA PROGA 

Įstoti Į

POKARINIUS DARBUS!
Puikiausios Darbo Sąlygos!

j VIRŠLAIKIAI!

NATIONAL METER DIVISION 
4207 1st AVE., BROOKLYN

x (BMT lokalu iki 36 ar 45 St. stoties.) 
PRISILAIKOMA W.M.C. Taisyklių.

(217)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
DALIAI A§ 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)

SANDĖLIUI VYRAI AR BERNIUKAI 
PATIKRINTO J AI 

PRIĖMIMO RAŠTININKAI 
IŠNEŠIOTOJAI

INDŲ MAZGOTOJAI—APVALYTOJAI 
APVILKĖJAI IR MOKINIAI!

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

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

(219)

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI 
DIRBTUVĖS DARBAS. 

NUOLATINIS DARBAS.

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

. PHILADELPHIA, PA.
( . A'- (220)

HELP WANTED—MALE 5 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA MERGINŲ
Lengvam Fabriko Darbui.

GERA ALGA.
NUOLATINIS DARBAS

APEX DRESS CO.
1359 BROADWAY, N. Y. C.

(215)

FINIŠERKOS
Patyrusios Prie Suknelių Dirbtuvės.

GERA ALGA.
NUOLATINIS DARBAS

APEX DRESS CO.
1359 BROADWAY, N. Y. C.

(215)

ŠEIMININKĖ
4 Suaugę. GERA ALGA. Privatinis kambarys 

ir maudynė.
ESPLANADE 5-6254.

(219)

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

40 VALANDŲ

OFISO IR SANDĖLIO 
RAŠTININKĖS

HENRI BENDEL
10 WEST 57TH ST.

(215)

MATRONA
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 

5 DIENŲ SAVAITE. 
POKARINE PROGA

SPERRY 
PRODUCTS,
1505 WILLOW AVE., 

HOBOKĘN, N. J.
• (219)

•t 4 *' I .

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
Mes turime sekamas pozicijas 

atviras pilnam ir daliai 
laiko valandos.

PARDAVIMŲ 
RAŠTININKĖS

Suknelės, Coatai 
Sportiškų Drabužių Priedai

FILIŲ RAŠTININKĖMS 
BENDRAI RAŠTINĖS 

DARBININKĖMS 
KREDITŲ IŠDAVIMO 

PASITARĖJOMS 
PATIKRINIMŲ 

RAŠTININKĖMS 
TYPISTĖMS 

PRALEIDIMŲ 
SEKĖJOMS 

KASIERKOMS 
VYNIOTOJOMS

N. C. R. KASIERKOMS
Valandos dataikomos šeiminin

kėms. Puikiausios progos 
High School baigusioms.

Kreipkitės Emp. Dept., 
5-tos lubos

HECHTS DEPT. STORE 
53 WEST 14TH ST.

(219)

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.
(226)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

56 WEST 23RD ST., N. Y.
 (X)

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 į valandą, po 6 
mėnesių pamatinė kaina virš 70c { 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)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS ' 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

(X)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(x)

AMERICAN AIRLINES
REIKALAUJA

SANDĖLIUI DARBININKIŲ
Dubti LaGuardia Field

Kreipkitės
AMERICAN AIRLINES, INC.

108 Ę. 41«t St., N. Y. City.
Tarpe 9 A.M. ir 5 P.M.

Šeštadieniais iki 12:30 P.M.
(218)

I
1O% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS PRIE SODA
PATYRIMAS

NEREIKALINGAS
ĮDOMUS DARBAS

LINKSMOS 
APLINKYBĖS 

PILNO LAIKO DARBAS
6 DIENŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA
Proga Pakilimams

KREIPKITĖS Į MR. STABILE

LOFT CANDY CORP.
793 BROAD STREET 

NEWARK, N. J.
Prisilaikoma Prie WMC Taisyklių

(214)

MERGINOS UŽKANDŽIŲ 
BUFETUI 

DUODAMA UNIFORMOS 
Patyrimas Nereikalingas 

ALGA $25, PRIDEDANT VALGĮ x
TELEFONUOKITE

EDGECOMB 4-0515
(216)

MOTERYS
FABRIKO DARBININKĖS

5 DIENOS—$23. 
ŠEŠTADIENIAIS NEDIRBAMA

Pastovus Pokarinis Darbas
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS. 

KREIPKITĖS ASMENINIAI
Bloch & Guggenheimer, Ine., 
30-54 Review Ave., L. I. City.

Imkite Greenpoint Ave. Bušą iki Review Ave., 
gale Greenpoint Tilto ar Calvary Cemetery 

Bušą iki Van Dam ir Borden Ave.
(214)

MOTERYS/
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

NUOLAT. PASTOVUfVpARBAS.
42 VALANDŲ SAVAITĖ®KlGA $20.64 

GREITI PAKILIMAI
KING KONE CORP.,
788 EAST 138TH ST., BRONX.

(214)

MERGINOS PARDAVĖJOS 
Džiūlerių krautuvėje. Nuolatinis darbas, 
ga pakilimam. Valandos 1 P.M. iki 10 

ROBERT LIPTON
. 701 Grand St., Brooklyn.

Pro 
P.M.

(214)

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike GreenpointBje
Dienų Darbas nuo 8 A.M. iki 5 P.M.;

55c į valandą laike mokinimoBi ir pamatinė 
kaina 65c po 6 mėnesių. Laikas ir pusė viri 

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO 

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

Matykite Miss Hir«ch
Reikia turėti USES paliuosavimą ir 

būti U.S. Piliete.
(217)

REIKIA MOTERŲ
DIRBTI PRIE STALO, 

EGZAMINUOTI LENGVĄ 
SUSTATYMO DARBĄ

A. Schrader’s Son
481 Clermont Avenue, 

Brooklyn.
(Arti Clinton & Washington Stoties, 

8 th Ave. Subve)

(217)

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.
(226)

MOTERYS 
ir 

MERGINOS
18 METŲ AR VIRŠAUS 

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS

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

(220) <

MERGINOS PRIE BUFETO 
ABELNAI APTARNAVIMAS 

VIRTUVĖJE PAGELBININKĖS 
INDŲ MAZGOTOJOS 

SANDĖLIO RAŠTININKĖS 
VYNIOTOJOS—KASIERKOS 

(DALIAI AR PILNAM LAIKUI) 
2YMĖTOJOS 

FATIKRINTOJOS 
RAŠTININKĖS 
STERN BROS.

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

(48rd Street Įėjimai) ! (2191
■w
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Numiręs Nebesutvarky-I Svarbus Pranešimas LDS

si Šeimos Reikalų ir 
Palikimų

reikalus

Prieš tūla laika mirė vienos 
lietuviškos šeimos narys. Pa
vardė nesvarbu, nes tokių ne
sutvarkiusių savo
miršta šimtai. Tokių būna vy
rų, būna ir moterų, žmogus 
buvo darbininkas ir užsidirbęs. 
Nebuvo paskutinio cento nei 
praleidęs, šeimai nebūtų buvę 
vargo su to asmens palaikų pa
laidojimu nei bereikalingų rū
pesčių, jeigu asmuo būtų turė
jęs padaręs testamentą. Būtų 
testamente pasakęs, ką iT kur 
turi, ką ir kam palieka, kas 
ir kaip turi aprūpinti palaikus.

Skausmų kankinamas apie 
tuos dalykus nebepagalvosi. O 
kartais ir galvosi, bet tau 
koks paralyžius atims kalbą, 
nepajėgsi pasakyti. Atims ran
kas, negalėsi parašyti savo va
lios. Dar gali ir staiga numirti. 
Taip buvo ir čia minimajam 
akmeniui.

Kada tas asmuo mirė, šei
moj kilo nesusitarimo, abejo
nių. Turėjo pasiekti net vy
riausybės atitinkamas įstaigas. 
Kai kurie paties asmens mielų, 
artimiausių draugų turėjo bū
ti vidurnaktį iš lovos keliami, 
klausinėjami. Tūlų net doku
mentai ir meilės laiškai sveti
mų išgriosti, išskaityti.

Mirusysis būtų galėjęs ra
miau užbaigti savo kelionę. 
Pas likusiuosius būtų pasilikus 
malonesnė apie mirusį asmenį 
atmintis, jeigu ne tie dėl as
mens nepagalvojimo nekaltai 
jiems užkarti nemalonumai.

Andriaus Sinušo Palai 
kai Palaidoti

Praeitą šeštadienį b.uvo 
laidoti rugsėjo mėn. 6 d. 
rusiojo Andriaus Sinušo 

palaikai, — palaidoti
Kalno Kapinėse, Mas- 
viršuje jo žmonos, mi- 

1937 metais. Velionis

■ta.ajMn.
Antradienis, Rugsėjo 12, 1944

ir ALDLD Kuopoms
Gerb. Draugai:

Nacionalis Karo Fondas 
pradeda finansinį vajų rugsėjo 
15 d. Labai svarbu jame daly
vauti, kad sukelti nemažai pi
nigų tam svarbiam tikslui — 
rėmimui mūsų kareivių ir nuo 
karo nukentėjusių žmonių.

Šio vajaus atidarymui ir va
jaus planų sudarymui šaukia
mas lietuvių susirinkimas ket
virtadienį, rugsėjo 14 d., Lais
vės svet., 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Kviečiame LDS ir ALDLD

kuopų valdybas ir šiaip narius 
šiame susirinkime dalyvauti.

Susirinkime turėsime Nacio- 
nalio Karo Fondo atstovą ir 
taipgi judžius apie to fondo 
veiklą.

Metai laiko atgal mes šiame 
vajuje gana gražiai pasirodė- 
me. Pasirodykime gerai ir šia
me vajuje.

Draugiškai,
J. Gasilinas,

LDS Sekr.,
D. M. Šolomskas,

ALDLD Sekr.

Kainų Administracija 
Pradėjo Karų ant 

Rendų Lupikų

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

į vete- 
į visus 
rapor-

REIKIA VYRŲ
( Materialų Kr austyto jų

Pagelbininkų Prie Išsiuntimų ir 
Priėmimų Departmente.

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

pa- 
mi- 
(Si-

gimė 1887 
Kunigiškių 
parapijoj, 

šią šalį jis

žmogus, pavyz- 
galva, — duo- 
— ir susipratęs 
Buvo darbštus

nus) 
Alyvų 
pethe, 
rūsio
Andrius buvo pastatęs žmonai 
paminklą, ties kuriuo jis pats 
dabar buvo paguldytas.

Prie kapo kalbą pasakė R. 
Mizara, Laisvės redaktorius.

Andrius Sinušas 
m., birželio 23 d., 
kaime, Šiaulėnų 
Šiaulių apskrityj. Į
atvyko 1912 metais ir per tą 
visą laiką dirbo daugiausiai 
prieplaukose (ant dokų). Jis 
buvo padorus 
dingas šeimos 
nos pelnytoj as 
darbininkas.
veikėjas. Neįvyko nei jokios 
svarbesnės lietuvių darbinin
kų judėjime kampanijos, ku
rioj velionis nebūtų prisidėjęs. 
Jis buvo dienraščio Laisvės pa
triotas, priklausė ALDLD, 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo niūjorkiškei kuopai ir In
ternational Workers Order.

Paliko dideliame liūdesyje 
savo dukterį, Stellą su vyru 
Mr. Curtis Ether, kuriuodu 
turi keturis vaikus — du ber
niukus ir dvi mergaites. Velio
nis Andrius labai savo anū
kus mylėjo. Taipgi liko jo š,vo- 
geris Leonas Tuleikis.

Tebūva tau, Andriau, leng
va Alyvų kalnelio žemelė!

Ns.
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Labai Smagios Išleistuvės 
Dovany Lietuvos Žmonėms

Visokių būna išleistuvių, vi
sokių jose nuotaikų. Būna iš
leistuvių džiaugsmingų, būna 
išleistuvių gailių. Dar būna ir 
tokių, kurių smagumas mie- 
ruojama pagal skaičių išgertų 
bonkų ar bačkų gėrimo.

Išleistuvės šeštojo demokra
tinių Amerikos lietuvių dova
nu siuntinio Lietuvos žmonėms 
buvo linksmiausios iš visų man 
bent kada matytų. Tiesa, buvo 
labai “sausos.” Faktinai, per
daug sausos. Vienintelio čia 
ant vietos esamo gėrimo Co
ca-Cola parduodančioji maši
na pataikius sugesti kai tik 
prieš mūsų dieną. Vienintelis 
už poros blokų esąs “daine- 
ris” anksti užsidarė, kadangi 
šeštadienį po piet šioje apylin
kėje niekas nedirba, nėra biz
nio. Dėl to net kavos išsigėri- 
mo parankumas išsibaigė anks
ti prievakariais. O kada apsi
žiūrėjome, jog reikės vaka
rauti iki pusiaunakčio, išleido
me skautus toliau jieškoti ka
vinės. Kavinę rado už apie 6- 
tos blokų, bet tos kavinės iš
teklius neparuoštas aprūpinti 
kelis desėtkus ekstra svečių. 
Tad ir iš ten parneštos kavos 
neužteko 
sigerti.

Tačiau 
lo išteko
nesiskundė 
pat niekas neišmetinėjo, kad 
tikėto baigti 6-7 valandą dar
bo išteko iki po pusiaunakčio. 
Priešingai, visi džiaugėsi, nes 
po kožnos valandos darbo mil
žinų rutulių skaičius buvo di
desnis.

darbo 
vieti- 

Jos ir 
daug 

naujų

visiems iki sočiai at-

čia ant vietos iki ga- 
vandens, tad niekas 

ištroškimu. Taip

Daug Naujų Drabužių
Drabužių, dėvėtų ir naujų, 

(rodos, didžiumoje naujų) su
daryta 37 rutuliai.. Kožnas ru
tulys apie 400 ir iki 500 sva
rų, talpinąs šimtus, o tūlas 
tūkstantį su virš (smulkesnių) 
drabužių.

Naujų drabužių šį kartą bu
vo tūkstančiais: daugiaspalviai 
sveteriai moterims ir vaikams, 
taipgi nemažai vyriškų svete- 
rių; vilnoniai ir dalinai vilno
niai stori, šilti apatiniai vy
rams ir moterims, daug vilno
nių ir marškonių ilgų kojinių; 
ploščiukai-sermėgos vaikams ir 
kiti.

Batai, muilas ir kiti panašūs 
dalykai, kurie nesideda į rutu
lius, bet į skrynias, buvo su
krauti pirmiau, pačiame Lie
tuvos žmonėms Drabužių Cen-

tre, 417 Lorimer St., Brookly- 
ne. Tokių gatavų skrynių, sve
riančių po kelis šimtus svarų, 
į prieplaukos sandėlį iš anksto 
buvo atvežta 68. Dar prisiėjo 
ir čia ant vietos sukalti vieną 
skrynią, nes paskiausia gau
tuose, centre nespėtuose per
žiūrėti siuntiniuose dar rasta 
batų, muilo ir kitų skryniosna 
dedamų daiktų.

Nepaprastai bus įdomus Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Komi
teto raportas apie šį — šeštąjį 
— siuntinį dovanų Lietuvos 
žmonėms. Raportą ne už ilgo 
matysime Laisvėje.

Prie šio siuntinio dėvėtais 
drabužiais daug prisidėjo di
džiosios lietuv. kolonijos: Chi- 
caga, Waterburis ir daugelis 
kitų, kurios seniau savo 
pasekmes priduodavo 
niams RWR skyriams, 
desėtkai kitų kolonijų 
prisidėjo ir supirkimui
drabužių ir kitų dovanų. Apie 
tai kolonijos jau atžymėjo sa
vo korespondencijose ir LPTK 
atskaitose.

Svečiai Atlankė Dovanų 
Išsiuntimo Fabriką

Pastebėję dienraštyje Lais
vėje, jog kviečiami ir svečiai 
šio siuntinio išleistuvėsna, ne 
vienas pasinaudojo ta proga 
pamatyti, kaip veikia tasai do
vanų siuntimo fabrikas. Kiti 
atėjo persitikrinti. Jie buvo 
girdėję Lietuvos priešų viso
kiausius paskalus, būk drabu
žiai ir kitos Amerikos lietuvių 
dovanos nesiunčiamos, nepa
teksiančios Lietuvon, ir t.t. Jei
gu jie patys ir netikėdavo 
tiems paskalams, tai suniekšė- 
ję fašistiški elementai juos už
rėkdavo: “Ka tu žinai? Ar 
matei, kur jie tuos drabužius 
deda?” Mačiusio jau nebeuž- 
rėksi.

Ne vienas iš tų atsilankiu
sių pažiūrėti tapo ir pagelbi- 
ninku jau nuo ryto 10-tos va
landos dirbantiems keliems de- 
sėtkams darbininkų.

(Pabaiga rytoj)

Kainų Administracija skel
bia, kad jos tyrinėtojai surado 
stačiai skandališką aplupinėji- 
mą kariškių. Iš jų imama ne
svietiškos rendos. Sakoma, kad 
kai kurie tokių namų ir butų 
savininkų jau susižėrę tūks
tančius dolerių už butus ir at
skirus kambarius.

Vienu tokiu pavyzdžiu pa
duodama jūrininkas, kuris 
Queens apskrityje sumokėjęs 
$95 per menesį už rak an d uo
tą 2 kambarių apartmentą su 
kichenette savo žmonai su kū
dikiu. Po dviejų mėnesių ten 
gyvenimo jis sužinojęs, kad ki
ti gyventojai tame pačiame na
me, už tokius pat kambarius, 
tik be rakandų, moka po $55 
per mėnesį. Jiš pasitarė sui Kai
nų Administracija. Savininkas 
turėjo rendą nuleisti iki $75 
per mėnesį. Tuos $20 ekstra 
jis sakėsi turįs gauti per mė
nesį už rakandus, kurie bu
vę antrarankiai, seni.

Kitur, New Yorke, karys 
mokėjęs $75 už vieno kamba
rio ir kičineto apartmentą sa
vo žmonai ir dviem kūdikiam. 
Kainų Administracijai parei
kalavus renda numušta iki 
$60.

Norinčios pagelbėti kariš
kiams įstaigos skundžiasi, kad 
jos be galo daug privargsta ir 
negali gauti kariškiams tinka
mų kambarių didžiajame New 
Yorke ir apylinkėse. Kada 
įstaigos jieško, kambarių “nė
ra.” Kada išeina patys kariš
kiai jieškoti, kambarių yra, 
jeigu nori ir išgali mokėti mi
nėtas dideles rendas. O kelin
tas karys gali išgalėti net tas 
vadinamas numažintas $65 ir 
$75 per mėnesį rendas, jau ne
kalbant apie $95.

Kariams gelbstinčios įstai
gos, kaip kad Travelers Aid 
Society, Defense Housing Ko
mitetas, Brooklyno Defense 
Housing Komitetas ir kitos 
taipgi skundžiasi, kad kariškių 
su vaikais neįsileidžia į namus.

Panašiai elgiamasi su jau 
atleistais iš tarnybos vetera
nais.

Kainų Administracijos virši
ninkas šiai apylinkei Woolley 
sako, kad jo raštinė užversta 
šimtais tokių skundų. Kad be 
aštrios bausmės prasikaltu- 
siems nebus galima padėties 
pataisyti. Jis atsišaukė 
ranus, į kariškius ir 
gyventojus nesibijoti 
tuoti prasikaltusius.

Be pačių žmonių kooperaci
jos, nurodo Woolley, neįmano
ma bus visus lupikus sužinoti. 
Administracija neturi šimtų 
tūkstančių samdytų investiga- 
torių, kad viską ištirti, sužino
ti. Dabar turimasis štabas turi 
kupinas rankas problemų jau 
iškeltų aikštėk lupikų patrau
kimui atsakomybėn.

Negali Išmesti iš Namų
Woolley nurodo, jog OPA 

taisyklės neleidžia išmesti gy
ventoją iš namų dėl to, kad 
jis skundėsi. Išmesti iš namų 
leista tik prie šių sąlygų : jei
gu rendauninkas neužsimoka 
rendos; jeigu lermuoja ar 
šiaip kokią betvarkę namuose 
daro; jeigu savininkui reikia 
buto savo šeimos reikalams.

Išsikraustymo įsakymą dar 
galima argumentuoti teisme, 
jeigu manoma, kad įsakymas 
išsikraustyti yra nepamatuo
tas.

Rendauninkas.

Šešiolika Produktų 
Parduos Be Štampų

atleidžiamųjų yra 
rūšių vaisiniai svies-

šešiolika skirtingų kenuotų 
produktų bus atleista nuo 
štampų pradedant 17-ta šio 
mėnesio1.

' Tarpe 
daugelio
tai, kisieliai, taipgi asparagai, 
kukurūzai, žirniai, pumpkin ir 
squash, maišytos daržovės, 
keptos pupelės, pomidorų so- 
sai ir viso malto pomidoro 
skysčiai (puree), visos sriu-

Savininkas
Kainos

t CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, 

Prieinamos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIA)

REIKALAVIMAI

DANTŲ GYDYTOJAS

D/?. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

MILLWRIGHT PAGELBININ- 
KŲ IR ELEKTRIKIERIŲ

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

A. Schrader’s Son
481 Clermont Avenue, 

Brooklyn.
(Arti Clinton & Washington Stoties, 

8th Avė. Subve)

(217)

bos ir kūdikiams maistai.
Galima parduoti vaisius ir 

daržoves be štampų dėka tam, 
kad Amerikos farmeriai, pri
sidedant ir milionams darži
ninkų, esą užauginę šiemet 
daug tų produktų. Tiek nesąs 
joks kraštas pasaulyje buvęs 
užauginęs tokio pat ilgio lai
kotarpiu. Prie to, daugelis nuo 
hitlerininkų išlaisvinamų kraš
tų spėta išlaisvinti pirm nuė
mimo šių metų derliaus. Taigi, 
kięk to derliaus liko nespėta 
nutrempti ir sunaikinti, žmo
nės nusiims sau. Užrubežiams 
gal nereikėsią tiek maisto, 
kiek buvo manoma reikėsiatit.

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

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

HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 
PA.

(215)

JAUTIENOS KILNOTOJAI
IR

MĖSOS ŠALDYTUVUI 
VYRAI

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

Personnel Dept, 
ar

Kreipkitės
American Stores Co., 

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

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

Tiktai vienas blokas iki fabriko.
Prisilaikoma WMC Taisyklių 

(215)

Y RESTAURANT
STANLEY RUTKONAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE . J

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
Oil STANLEY MISIŪNAS

/ h z^il savininkas

“ ROOSEVELTA
8 P.M.

Vice-Prezidentas HENRY A. WALLACE
Dalyvaus Teatro, Judžiy ir Radijo Žvaigždės

Rengia Nepriklausomųjų Balsuotojų Meno Ir Mokslų 
Komitetas Rooseveltui Remti

MADISON SQUARE GARDEN
Tikėtai 6Oc Iki $2.40

Kambariuose 170—Hotelyj Astor, CI-6-5412 ir pas Tikietų Verteivius

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai su 

landlord© elektra. Taipgi yra mau
dynės. Kambariai aliejumi šildomi. 
Norime poros be veikų. M. Slezevich, 
133 Devoe St., Brooklyn, N. Y.

(212-216)

REIKALAVIMAI
Reikalinga kriaučių — lainikam 

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

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

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

Reikalinga vedusi pora gyventi 
prie vieno žmogaus keturiuose kam
bariuose. Pageidaujama, kad mote
riškė galėtų prižiūrėti šildomąjį pe
čių dienos laike. Vakarais ir rytais 
pats pečių apžiūriu. Kambariai ap
šildomi ir su maudynėmis. Dėl są
lygų pasitarsime asmeniškai. Kos- 
tantas Sabaleski, 54-44 — 82nd St., 
Elmhurst, L. I., N. Y. Kreipkitės 
darbo dienom nuo 6 iki 8 vai. Sek
madieniais nuo ryto iki 3 vai. dieną. 
Šeštadieniais nuo ryto iki 1-mos po 
pietų. (219)

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO.
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

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

DETROITE: I -5?9 Woodward Avenue 
( 602 Hofmann Bide.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

VALANDOS:

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemoka

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

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

' į nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji-
i V WwC'wbti mo pataisymus viršaus 

500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip- 

i .y" gi jų šeimoms ir jų pa- 
ei j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

SAVININKAS •
•

GERIAUSI GĖRIMAI IR •
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI •

DAUG STALŲ KOMPANIJOM •

Iš kitur atvykusius svečius visuomet •
širdingai pavaišiname. 9

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

Todėl prašome visus dažnai ateiti i mūsų •

PARAMOUNT CABARET =
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. J

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

Bulovą 
watches 
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$50.00

$20.00

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




