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Tuo pačiu laiku ameriki
niai bombanešiai sunaikino 
apie 68 japonų lėktuvus 
Mindanao, vienoje iš vidu
rinių Filipinų salų.
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čiau, diena iš dienos rė
kauja prieš, girdi, “didžias” 
CIO Politinio Veikimo Ko- 
mitet. pinigų sumas Roose
veltui išrinkti.

-T-*

AMERIKIEČIAI ŽYGIUOJA VOKIETIJOJ; ANGLAI PAĖMĖ LE HAVRE■1.

KRISLAI
Po Rugiapjūtės.
Naujas Vajus.
Kritiškoji Žiema.
Darbininkų Kantrybė. 
Ne Jų, Bet Visuomenės. 
Didžioji Neteisybė.

Rašo A. BIMBA

Užbaigėm gražų, didelį dar
bą. Paskutinės pora savaičių 
buvo gana sunkios Lietuvai Pa- 
gelbos Teikimo Komiteto na
riams ir jų geriems talkinin
kams bruklyniečiams. žinau, 
kad visi jaučiamės, kaip po di
delės lietuviškos rugiapjūtės.

Bet Komitetas nežada ilgai 
ilsėtis. Jeigu kaip, tai jokio 
poilsio nebus. Centre jau vėl 
gausiai kuopiasi drapanos Lie
tuvos žmonėms. Laukiama di
delių siuntinių iš Pittsburgh© 
ir Chicagos. Atsiųs ir kitos ko
lonijos.

Taigi, darbas eis pirmyn.

Pereitą šeštadienį buvo 
skaitlinga talka. Dirbome iki 
vėlumos, bet dirbome pakilusiu 
ūpu. Aš pamąsčiau: Kiek čia 
šimtų dolerių būtų reikėję iš
mokėti, jeigu šituos 30 darbi
ninkų būtų reikėję pasamdyti!

Vardu Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komiteto ir Lietuvos 
žmonių, širdingiausia padėka 
visiems bruklyniečiams, kurie 
toįe talkoje dalyvavo.

O dabar apie naują darbą. 
Komitetas nutarė pravesti spe
ciali drapanų ir čeverykų rin
kimo vajų. Vajus tęsis iki lap
kričio 15 dienos. Laisvėje ir 
Vilnyje matysit Komiteto atsi
šaukimą.

Norime pasiekti visus lietu
vius ir paprašyti Lietuvos žmo
nėms paramos. Priklausys nuo 
komiteto skyrių ir veikėjų, 
kaip šis pasimojimas išdegs.

Ar galės kolonijų veikėjai 
taip susiorganizuoti, jog ap
lankys kiekvieną lietuvišką sa
vo mieste stubą ir paprašys pa
ramos Lietuvos žmonėms?

Eiti j namus ir prašyti Lie
tuvai paramos — toks yra šio 
speciališko vajaus pamatas!

Ši žiema bus kritiška Lietu
vos žmonėms žiema. Nereikia 
aiškinti, kaip juos nualino vo
kiškieji okupantai. Nereikia nė 
kalbėti, kokioj baisioj padėtyj 
bus tų sričių Lietuvos žmonės, 
kur jau kelinta savaitė eina 
atkakliausi mūšiai.

Kaip garbinga ir prakilnu 
būtų, jeigu nors 25 tonai dra
panų pasiektų tuos žmones 
apie Naujus Metus! Kokia gra
ži būtą jiems parama!

Didžioji automobilistų uni
ja laiko savo konvenciją. At
siranda balsų, kurie sako: At
šaukime pasižadėjimą nestrei
kuoti karo metu!

Bet jeigu tas pasižadėjimas 
būtų atšauktas, iš darbininkų 
pusės būtų padaryta didelė 
klaida. Tai būtų naujas reak- 
cijonieriams įrankis unijas pul
ti.

Reikia tikėtis, kad blaivus 
protas konvencijoj paims viršų 
ir automobilistų unija laikysis 
to pažadėjimo.

Darbininkams reikia didelės 
kantrybės, šis karas turi būti 
laimėtas trumpiausiu laiku. 
Baisūs kraujo upeliai liejasi 
visuose karo frontuose. Krin
ta ir miršta geriausi pasaulio 
sūnūs. ,

Kai valdžia darbininkams 
padeda ir su jais gražiai koo
peruoja, kalbėti apie streikus 
šiuo momentu yra sunkus nu
sidėjimas.

Automobilistų unijoje minė
to pasižadėjimo panaikinimo 
reikalauja menševikai ir troc- 
kistai, kurie jau seniai yra vir
tę darbo žmonių priešais.

Tasai Bendras Amerikos 
Lietuvių šelpimo Fondas dar 
nė piršto nepajudino, dar nė 

(Tąsa 6-me Puslapy)

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Sovietai Šturmuoja Nacius 
Lomžoj; Žvalgai per Šešupę 

Įsiveržė į Rytų Prūsus
Maskva.— Oficialiai pra

nešama, jog Sovietų žvalgai 
perėjo per Šešupės upę į 
Rytinę Prūsiją. Ugnim iš 
automatinių šautuvų jie 
nukovė 16 hitlerininkų; ga
vo svarbių karinių žinių ir 
saugiai sugrįžo į savo pu
sę.

London, rugs. 12. — As
sociated Press teigia, kad 
Sovietai subūrę dideles jė
gas veržtis į Rytų Prūsi
ją

Raudonoji Armija sulau
žė vokiečių apsigynimo lini
jas ties Lomža ir ' užėmė 
pozicijas už pustrečios my
lios nuo to Lenkijos guber
nijos miesto. Lomža laiko
ma paskutine nacių tvirtu
ma iki Rytų Prūsijos pieti-

PARYŽIAUS KOMUNISTŲ IR SOCIALISTŲ 
LAIKRAŠČIAI TURI DAUGIAU SKAITYTO

JŲ UŽ VISĄ TUZINĄ KITŲ LAIKRAŠČIŲ
Franci j os \ komunistų 

dienraštis L’Humanite Pa
ryžiuje dabar turi 200,000 
skaitytojų, o socialistų laik
raštis Le Populaire —160,- 
000 skaitytojų, kaip prane
šė Frederick Kuh newyor- 
kiniam PM dienraščiui.

Visi kiti 12 dienraščių 
Paryžiuje teturi 120,000

Po Nacių Sumušimo So
vietai Gal Padėsią 

Mušti Japoniją
Maskva.— Sovietų valdi

ninkai yra susidomėję Que
bec’o konferencija tarp 
prez. Roosevelto ir Chur- 
chillo, nors (šiuos žodžius 
rašant) sovietinė spauda 
da neatsiliepė apie tą konf.

Svetimšaliai stebėtojai 
Maskvoje įžiūri, jog po Vo
kietijos sumušimo, Sovietų 
Sąjunga, turbūt, sueis į ka
rinę partnerystę su Angli
ja ir Jungtinėmis Valstijo
mis taip pat kitose srityse, 
— suprantama, prieš Japo
niją, kaip priduria 
Yorko Times.

Stalinas, Pakviestas Prez. Roosevelto ir Churchillo į Quebec’o Konferenciją, 
Apgailestauja, kad Negali Atvykti; To Jam Neleidžia Įveržti Sovietų Ofensyvai

Quebec, Canada.— Prez. 
Rooseveltas ir Anglijos 
premjeras Churchillas čia 
pradėjo “pergalės konfe
renciją”, į kurią buvo kvie
stas ir Sovietų premjeras 
Stalinas. Bet jis negalėjo 
atvykti į šią konferenciją 
dabar, kuomet Raudonoji 
Armija veda vis didėjančius 
ofensyvus tokiu plačiu 
frontu prieš Vokietiją. Sta
linas yra tiesioginis ir vy- 

nio rubežiaus. ’Lomžos mie
stas stovi tik už 20 mylių 
nuo to rubežiaus.

Berlyno radijas paskelbė, 
kad Sovietai pramušė kai 
kurias vokiečių linijas į ry
tus nuo Varšuvos.

Transylvanijoj raudonar
miečiai sykiu su rumunais 
atėmė iš vengrų ir vokie
čių dar virš 200 gyvenamų
jų vietų, tarp kurių yra ir 
Krosno tvirtoviškas mies
tas.

Sovietų kariuomenė pra
siveržė Transylvanijon dar 
per vieną Karpatų tarpkal- 
nę, Vulancą, 8,000 pėdų 
aukščio.

Raudonoji Armija viso 
atvadavo jau 1,500 ketvir- 
tanių mylių Transylvanijos 
ploto.

skaitytojų, imant juos vi
sus kartu, rašo Kuh.

Kaip komunistų, sociali
stų, taip ir visi kiti laikraš
čiai Paryžiuje laisvai lei
džiami, be cenzūros. Jie 
nepaiso griežtų, varžančių 
patvarkymų, kuriuos buvo 
iš anksto pagaminusi se
noji laikinoji francūzų val
džia Alžyre.

AMERIKIEČIAI NU
SKANDINO DAR IKI

89 JAPONŲ LAIVU
Perlų Uostas. — Jungti

nių Valstijų bombanešiai, 
šarvuotlaiviai ir laivai-nai- 
kintuvai nuskandino ties 
Filipinų salomis 32 prikrau
tus prekinius japonų laivus, 
38 laivukus, krantų sargy
bos laivus bei valtis ir, tur
būt, sunaikino dar 29 prie
šų laivus bei valtis, kaip 
pranešė Amerikos admiro
las Wm. F. Halsey.

riausias komandierius visų 
kovojančiųjų sovietinių jė
gų. Į prez. Roosevelto ir 
premjero Churchillo pa
kvietimą Stalinas atsakė 
tokia telegrama:

STALINO ATSAKYMAS
“šiuo laiku, kada Sovietų 

armijos veda mūšius tokiu 
plačiu frontu ir vis labiau 
išvysto savo ofensyvus, aš 
neturiu galimybes išvykti

Tarybų Lietuvos Užsienių Komi
sariatas Stiprins Ryšius su 
Amerika, Pareiškė Gedvilas

Maskva. — Tarybų Lie
tuvos premjeras Mečys Ge
dvilas pranešė rugs. 10 d., 
jog Tarybinė Lietuvos Re
spublika planuoja, per savo 
užsieninių reikalų komisa
riatą, “sustiprint jos ryšius 
su Jungtinėmis Valstijomis, 
kur milionas lietuvių — 
ketvirtadalis visos mūsų 
tautos — surado sau na
mus.

Gedvilas sakė atėjusiems 
pas jį pasikalbėt rusų ko
respondentams Vilniu j e: 
Neseniai išleistieji (Sovie
tų Sąjungos) įstatymai, į- 
galindami Tarybines Res
publikas įsteigt savus už
sienių reikalų ir apsigyni
mo komisariatus, tuomi 
“patvirtino mūsų (Lietu
vos) respublikos visiško sa
varankiškumo teises.”

“Naujasis užsienių reika
lų komisariatas”, sakė Ged
vilas, “pasišvęs ryšiams su 
tais kraštais, su kuriais 
mes turėjome bendrų rei-

Viename Mieste Sudėta Dewey ui Daugiau 
Pinigų, Negu CIO Polit. Komitetas Galėjo 
Sudaryt Visoj Šalyj Rooseveltui Paremti

Washington. — Republi-. 
konai vien tik New Yorko 
mieste nuo kovo 10 iki rug
sėjo 6 d. šiemet sudėjo 
$424,720 vajui dėlei Dewey 
išrinkimo prezidentu.

Tuo tarpu CIO unijų Po
litinio Veikimo Komitetas 
iš narių visose 48-se valsti
jose surinko $700,000 para
mai Roosevelto kandidatū
ros. Bet $300,000 šių pinigų 
tegalės būti panaudota tik
tai po rinkimų, vengiant 
susidūrimo su Smith-Con- 
nally įstatymu.

Vadinasi, vien tik iš New 
Yorko miesto republikonų 
kampanija jau gavo dau
giau finansinės paramos, 
negu Rooseveltas per Poli
tinio Veikimo Komitetą iš 
visų Jungt. Valstijų.

Praeitiems republikonų 
rinkimams buvo sudėta 
$17,000,000, o dabar jie ti
kisi sukelt dar daugiau pi
nigų vajui už Dewey’o iš
rinkimą.

Tie ponai ir dauguma at- 
žagareiviškų laikraščių,'ta- 

Kaipo Didžiųjų Mūšiu Vadas, Stalinas Turi Pasilikti Sovie
tuose; Jo Telegrama PrezidentuiirChurchillui

iš Sovietų Sąjungos ir ap
leisti mūsų armijos vado
vybę net trumpiausiam lai
kotarpiui. Visi mano bend
rai sutinka, jog tatai visai 
negalimas dalykas.”

Prez. Roosevelto sekreto
rius Stephen E. Early, pa
skelbdamas Stalino telegra
mą, paaiškino, jog kaip 

kalų praeityje, o vyriausiai 
su Jungtinėmis Valstijo
mis.”
KLAIPEDA LIETUVAI

Gedvilas pareiškė, kad 
Lietuvos Respublika su pa
sitikėjimu laukia Klaipėdos 
atgriebimo, kurioje buvo 
susibūrę 32 nuošimčiai Lie
tuvos pramonės pirma, ne
gu Hitleris 1939 m. užgro
bė Klaipėdą.

(Šiuos Tarybinės Lietu
vos premjero Gedvilo pa
reiškimus paduoda United 
Press, amerikinė žinių a- 
gentūra.)

Maskva. — Sovietų ka
riai rugs. 9 d. visuose fron
tuose sudaužė bei iš veiki
mo išmušė 8 vokiečių tan
kus ir nušovė 10 priešų lėk
tuvų.

Maskva. — Manoma, kad 
netrukus ir Bulgarijos ka
riuomenė kovos išvien su 
Sovietais.

UŽIMDAMI LE HAVRE 
ANGLAI SUĖMĖ 

5,000 NACIŲ
Francija, rugs. 12.— An

glai - kanadiečiai atėmė iš 
vokiečių Le Havre, vieną iš 
svarbiausių uostų šiaurinė
je Francijoje. Le Havre 
uostamiestis pirm karo tu
rėjo virš 163,000 gyvento
ją

Nacių komandierius Le 
Havre tapo sunkiai sužeis
tas. Tuomet anglam pasi
davė ir 5,000 vokiečių ka
reivių ir oficierių.

Le Havre uostas tarnaus 
talkininkams greičiau įga- 
bent Franci j on karius ir 
pabūklus.

Rooseveltas, taip ir Chur- 
chillas gerai supranta ir 
jaučia, kad svarbios parei
gos sulaiko Staliną nuo da
lyvavimo Quebec’o konfe
rencijoje.

KĄ KONFERENCIJA 
PLANUOJA

Kad Stalinas buvo pak
viestas konferencijon, iš to

« ■ IJlfpWI»"RPR^irW*!»

7-oji Amerikos Armija Su
sijungė su3-ja Francijoje; 

Atkerta Daugybę Vokiečių
Francija, rugs. 12. — 

Pranešama, kad Trečioji 
Amerikos Armija, koman
duojama generolo Pattono, 
įvarė jau gana gilų kylį į 
vokiečių tvirtovių Siegfrie
do Liniją. Permaršavę per 
Luksemburgo kunigaikšti
ją, šie amerikiečiai vakar 
penkias mylias įsiveržė į 
Vokietijos žemę, į šiaurius 
nuo Trier miesto. Kiti jan
kiai artinasi prie Vokieti
jos miesto Aacheno, sto
vinčio už keleto mylių nuo 
pietinės Holandijos rube
žiaus.

Amerikiečiai užėmė Au- 
metz tvirtovišką miestą ir 
dalį Maginot Linijos toje 
srityje.

Septintoji Amerikos ar
mija, generolo Patcho ko-

JOHNO L. LEWISO PAKALIKAI UŽPUOLĖ 
DEMOKRATINIŲ UNIJOS DELEGATŲ 

SUEIGĄ DEL NARIŲ TEISIŲ
♦

Cincinnati, Ohio. — Išva
karėse visos Jungtin. Mai
nierių Unijos suvažiavimo, 
virš 400 delegatų suėjo į 
Gibson viešbučio svetainę 
pasitarti, kaip išgaut uni
jos lokalams ir nariams de
mokratines, savivaldiškas 
teises prieš Johno L. Le
wiso sauvališką mašineriją.

Apie šių delegatų pasita-

Lewis Bando Pakinkyt 
Mainierius Republiko- 
nam, bet Turi Kliūčių

Cincinnati, Ohio. —Jung
tinės Mainierių Unijos bo
sas, John L. Lewis ir jo 
tarnai valdyboje deda pas
tangas, kad dabartinis uni
jos suvažiavimas pasižadė
tų remti republikonų kan
didatą į prezidentus, Tho- 
mą E'. Dewey.

Demokratiniai mainieriai 
paskleidė tarp suvažiavimo 
delegatų kopijas kalbos, 
kurią Dewey 1942 xvL ba
landžio 26 d. pasakė/ New 
Yorke, paliesdamas ir Le- 
wisą. Toje kalboje Dewey, 
šalia kitko, nurodė U sava- 

suprantama, jog bus joje 
daroma planai dėlei Vokie
tijos užėmimo ir įvairių ki
tų klausimų, kilsiančių po 
karo laimėjimo Europoje.

O svarbiausiai prez. 
Rooseveltas, Churchillas ir 
kariniai jų štabai aptars 
didžius suderintus Ameri
kos ir Anglijos žygius prieš 
Japoniją, po Hitlerio sumu
šimo.

Konferencijoje dalyvau- 

V

mandoj, iš pietinės Fran
ci jos maršuodama į šiau
rius, susijungė su Trečiąja 
amerikiečių armija Somber- 
none, 12 ir pusė myl. į va
karus nuo Dijono. Dijonas 
buvo francūzų atimtas iš 
nacių. Taigi dabar lieka at
kirsti visi vokiečių pulkai 
ištisoj didžiojoj viduriniai- 
pietinėj ir vakarinėj Fran
cuos daly j. Jiem ten grę- 
sia sunaikinimas bei suėmi
mas.

Anglai iš šiaurinės Belgi
jos prasiveržė į Holandiją. 
Jie, matomai, grumsis šiau
riniu Holandijos ruožu į 
tą jos pasienį, kur ųėra na
cių Siegfriedo Linijos.

Italijoj amerikiečiai už
ėmė Pistoia ir Lucca, Go
tiškoje nacių gyn. linijoje.

rimą sužinojo Lewis ir at* 
siuntė 25 savo pakalikus, 
apmokamus iš unijos iždo. 
Jie susigrūdo ant svetai
nės pagrindų, apstojo susi
rinkimo vedėjus; kėlė ler- 
mą ir grūmojo sukelti 
muštynes. Susirinkimas, to
dėl, turėjo būti uždarytas, 
ir jo dalyviai perėjo kiton, 
didesnėn svetainėn, kurion 
jau nebuvo įleista lewisi- 
niai skandalistai.

Žymėtina, kad paties Le
wiso lokalas neišrinko jį 
delegatu į Mainierių Uni
jos suvažiavimą. Tas loka
las No. 764 išrinko Ed- 
mundsoną, demokratinio 
judėjimo vadą, ir tris kitus 
delegatus. Tačiaus Lewiso 
mašina pasistengs ir jį pa
daryti “reguliariu delega
tu.”

Amerikos lakūnai ir kari
niai laivai per tris dienas 
ties Filipinais nuskandino 
jau 91-ną japonų laivą bei 
valtį.

naudišką Lewiso šeimą, ku
ri savo algomis ištraukia 
po $112,000 per metus iš u- 
nijos iždo. Dewey tada at
žymėjo ir diktatoriškus Le
wiso pasimojimus.

ja Jungtinių Valstijų armi
jos štabo galva gen. G. C. 
Marshall; vyriausias Ame
rikos laivyno komandierius 
admirolas Ernest J. King 
ir Amerikos armijos oro 
jėgų galva gen. Henry H. ‘ 
Arnold.

Kartu su anglų premjeru 
Churchillu atvyko į konfe
renciją atitinkami Anglijos 
karinio štabo viršininkai.

i ■
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Jie Triukšmauja, Jie Neriasi Iš 
Kailio

Amerikoje gyvuoja organizacija, ži- 
noma, kaip Socialdemokratų Federacija. 
Ją sudaro atskilėliai nuo Amerikos so- 
cijalistų partijos. Ją sudaro žydų for- 
wardistai, suomių ir kitų tautybių fašis
tiniai socijalistai. šiai federacijai Tho
mas perkairus, bet joje veikia visa eilė 
atvirų trockistų.

Ši fašistinių - social-demokratinių- 
trockistinių elementų federacija sušau
kė praeitos savaitės gale savo suvažiavi
mą (Philadelphijoj). Ten jie prapliupo, 
žinoma, prieš Tarybų Sąjungą.

Federacija leidžia savo savaitraštį 
“New Leader”, kurio kiekvienas nume
ris paaukotas vyriausiai Tarybų Są
jungos bjaurojimui. Šiame laikraštyje 
/asi raštų, surinktų iš visų patvorių. 
Čia rašo Ruth Fischer, čia rašo ameri
koniški 'trockistai su Eastmanu prieša
kyje; čia rašo visos atmatos iš kitų tau
tų. Visi čia suras vietos, jei tik užten
kamai aštriai pasisako prieš Tarybų Są
jungą! Jei tik daug melų ir insinuacijų 
siunčia SSSR adresu!

Praeitą savaitę “The New Leader” 
oficialiai užgyrė Bullitto straipsnį, or
ganizuojantį Tarybų Sąjungos priešus 
karui prieš tą kraštą!
*' Tenka tiek primintų ir lietuviškų 
menševikų lyderis, Grigaitis, savo išmin
tį daugiausiai semia iš to socialistiniai- 
fašistinio srutų šulnio!

Unijistą Suvažiavimai
Praeitą savaitę įvyko svarbus New 

Yorko valstijos CIO unijų atstovų suva
žiavimas. Jį gražiai pasveikino preziden
tas Rboseveltas, jis vienbalsiai pasisakė 
už prez. Roosevelto išrinkimą dar vie
nam terminui.

Šią savaitę Grand Rapids mieste, Mi- 
chigano valstijoj, vyksta United Auto 
Workers unijos atstovų suvažiavimas. 
Automobilių dirbėjų unija išaugo į mil
žiną, turintį savo eilėse virš vieną mili
joną darbininkų, dirbančių vienoje svar
biausiųjų karo pramonių.

Cincinnati mieste, Ohio valstijoj, pra
sideda United Mine Workers (angliaka
sių) unijos suvažiavimas.

Pittsburgho mieste prasidėjo suvažia
vimas International Union of Mine, Mill 
and Smelter Workers; virš 300 delegatų 
sakoma dalyvaują.

Vėliau šį rudenį įvyks dar daugiau 
darbininkų unijų suvažiavimų.

Šiuo metu viso krašto dėmesis nu
kreiptas ypačiai į du suvažiavimu: au
tomobilių dirbėjų ir angliakasių.

Pirmajame suvažiavime trockistai ir 
kitokį elementai bandys išstoti prieš 
dabartinės unijos vadovybės nusistaty-

New Kensington, Pa

Rochester, N. Y

Bridgeport, Conn

pinigų ?—paklau-

Russian

pa-

Dzūkelis.

pa- 
ne-

tai jie surinko, 
turtingų kunigų,

Jankiai apsupa nacius 
Dijone, pietiniai - vidurinėj 
Francijoje.

Pirmoji Amerikos armi
ja užėmė Neuf Chateaus 
Belgijoj, arti Luksemburgo 
sienos.

mą, kad karo metu nebūtų jokių darbi
ninku streikų. Nemanoma, kad trockis- 
tam pavyks pravesti savo politika, ‘ ta
čiau netvarkos, triukšmo padaryti jie

Angliakasių unijos suvažiavimas taip
gi bus svarbus: pažangieji angliaksiai, 
vadovaujami Ray Edrtiundsono, sudarys 
nemažą opoziciją Lewisui, kuris pasku
tiniuoju laiku tiesiog hitlerinę diktatū
rą buvo įvedęs į tą uniją. Ray Edmund- 
sonas atstovauja tuos unijistus, kurie 
stoja už platesnes laisves unijistams 
mainieriams.

Baisus Šiaulių Miesto Likimas
Jeigu Vilniaus ir Kauno miestų vokiš

kieji okupantai nesuspėjo sunaikinti — 
Nesuspėjo tik apgriauti — tai Šiaulių 
miestas tapo jų išpustytas, sunaikintas. 
Tik pasiskaitykite, ką rašo Jonas Šim
kus:

. “Šiauliuose vokiečiai sudegino tris 
ketvirtadalius visų namų, šiauliečiai 
raudojo, žiūrėdami į griuvėsius gra
žios istorinės bažnyčios; kurią naciai 
susprogdino. Jie suardė ir beveik vi
sus Šiaulių fabrikus ir dirbtuves ir 
daugelį nieko nekaltų civilių žmonių 
išžudė.”

x .♦ (Laisvė, š. m. rugs. 11 d.) 
Gyvenamieji namai, istorinė bažnyčia, 

fabrikai ir dirbtuvės Šiauliuose į griu
vėsius paversti! “Magaryčioms” naciai 
išžudė “daugelį nieku nekaltų civilinių 
žmonių”!...

Baisus lietuvių tautai smūgis. Reikia 
manyti, kad naciškieji žvėrys dar bai
sesnius vaizdus paliks Žemaitijoje ir 

kituose Lietuvos kraštuose, kuriuos jie 
dar valdo.

Kuo gi Lietuvos žmonės, ypačiai Lie
tuvos jaunimas, vokiškiems okupantams 
už tai atsako? Šimkus rašo:

“Lietuvos jaunimas būriais renkasi 
į rekrūtavimo stotis ir prašo būt pri
imami į lietuviškuosius Raudonosios 
Armijos pulkus, veikiančius Šiaulių 

srity j.”
Šitaip atsako vokiškiems plėšikams 

Lietuvos jaunimas! i
Kuo Amerikos lietuviai gali į tai at

sakyti ?
Uolesnių bendrųjų mūsų krašto kari

nių pastangų stiprinimu ir gausesniu 
Lietuvos žmonėms, karo nualintiems pa
galbos teikimu — ypačiai rūbais ir ava
line !

Ir Jiems Nepavyko!
Vilnis rašo:

“Valstybės Sekretorius Cordell Hull 
pareiškė savo pilniausią pasitenkini
mą tuo, kad Sovietų Sąjunga paskelbė 
karą Bulgarijai. Jisai užgiria SSSR 
žygį, nes to reikalavo militarinė situ
acija.

“Jau pirmiau buvo pranešta, kad 
Sovietų valdžia pasitarė su US ir Bri
tanija pirm paskelbsiant karą Bulga
rijai.

“Tuo tarpu marijonų “Draugas” ir 
jo talkininkas ’’Naujienos” net ta pro
ga paleidb gniūžtę insinuacijų Sovietų 
Sąjungos adresu.

“ “Draugo” maklioriai sakosi, kad 
jiems visiškai aišku, jog SSSR vada
vosi savanaudiškais tikslais. Girdi, 
“Maskva nori okupuoti Bulgariją, 
kad ji galėtų ten savo įtaką praplėsti 
ir taikos konferencijoj tam tikrų pre
tenzijų prie jos reikšti.”

“Taip kalbėti gali tik pikčiausi 
laidburniai, kuriems rūpi pasėti 
santaika tarpe Jungtinių Tautų.

“Cordell Hull aiškių aiškiausia 
sisakė tuo klausimu. Marijonų “Drau
gas” gieda visai ką kitą.

“Naujieniniai ’’Draugo” gizeliai me
ta gniūžtę insinuacijų ne tik ant So
vietų, bet ant Amerikos ir Anglijos 
taip-pat. Girdi, “Londonas ir Wash- 
ingtonas yra nuolaidūs, o kaip toje 
patarlėje sakoma, ‘ant palinkusio me
džio ožkos laipioja.’.”

“Tai taip “Naujienos” apibūdina 
Jungtinių Tautų santykius. Rusija y- 
ra ’’ožka,” o Amerika su Anglija “pa
linkę medžiai?’

“Tuodu"' laikraščiai vėl apsipaškudi- 
jo. Ir taip diena iš dienos.”

Ištraukos iŠ Senatoriaus Trumano Kalbos, 
Pasakytos Priimant Demokratų Partijos 

Nominaciją į Viceprezidentus
RooseVelto Patyrimas

Šioje svarbiausioje šalies 
apgynimo srityje, preziden
tas Rboseveltas užbėgo lai
kui už akių, lygiai kaip jis 
buvo užbėgęs laikui už a- 
kių kovodamas už laisvę 
nuo trūkumo ir kuone per 
jėgą išleisdamas darbo 
žmonėms apginti įstaty
mus; jis užbėgo laikui už 
akių socialine senelių pa
galba, įsteigdamas pašalpi- 
nius darbus bedarbiams bei 
išleisdamas ūkininkams pa
gelbėti programas. Lygiai 
taip jis kovojo dėl smulkių 
depozitorių santaupų ap
saugojimo ir del saugumo 
taisyklių, kad užkirstų ke
lią finansiniam pertekliui, 
kuris atnešė depresiją.

Jūs atsimenate, kaip jis 
dėl viso to kovojo ir jūs ži
note, iš kur atėjo jam o- 
pozicija. Ir šiandieną jo y- 
ra tie patys oponentai. Ku
rią iš šių didžijų programų 
jie sutinka prisipažinti su
naikinsią? Jos išlaikė laiko 
bandymą, todėl prezidento 
priešai nedrįsta jų pulti.

Paklauskite savęs, ar jūs 
išdrįstumėt patikėti toli
mesnę eigą ir augimą šių 
didžiųjų socialinių reformų 
tiems, kurie ne tik nesuge
bėjo jų išvystyti, bet ku
riems net trūko numatymo 
ir drąsos joms paremti.

Paklauskite savęs, ar jūs 
išdrįstumėt patikėti pasau
lio taikos pasirašymą 
tiems, kurie nėra susipaži
nę su pasaulio reikalais.

Nuo jūsų pareikšto lap
kričio 7 dieną nutarimo pa
reis šios tautos ir jos at
eities gerbūvis ir viso pa
saulio taika.

Per daug yra pavojinga 
rizikuoti. Jums geriausia 
paremti jau patyrusią va
dovybę — pęrrinkit Frank
liną D. Rooseveltą Jungti
nių Valstijų prezidentu.

Pasiruošimai Taikai
Karas mus pamokė, kad 

mes negalime apsitverti 
Jungtinių Valstijų izoliaci
jos tvora^ kad ir kaip norė
tume. Musų visas egzista
vimas pareina nuo įsteigi
mo ir palaikymo sveikos ir 
teisingos taikos visame pa
saulyje.

Franklino D) Roosevelto 
administracija buvo beruo- 
šianti pamatą tokiai taikai 
statyti, kai nekreipdamas 
dėmesio į izoliacionistų ir 
jų spaudos karčią kritiką 
ir įspėjimus, Rooseveltas 
pirmasis pasiūlė lendUease.
Taikai pradėta ruoštis jau 

prieš daugelį mėnesių, kai 
du vyrai, susitikę viduryje 
Atlanto, sustatė čarterį — 
grupę taikos; principų, ku
rie buvo cituojami ir ku
riais vadovavosi ir demok
ratai ir republikonai, nuo 
pat jų paskelbimo dienos.

Ši taika buvo daroma Ca- 
sablankoj, Maskvoje, Que- 
beke, Kaire ir Teherane. Ji 
buvo daroma pereitą savai
tę mūsų šalies sostinėje. Ji 
dar bus daroma daugelyje 
kitų vietų. Tai yra veiks
mas, jau keli metai besitę
siantis ir ateityje dar bus 
tęsiamas. Taikos darbas 
dar nebaigtas ir tebėra sro
vės viduryje.

Nusprendimo Reikalas
Karo pabaiga gali ateiti 

staiga. Nutarimus, lemian
čius mūsų ateitį ištisai eilei 
metų, gal net būsimoms 
kartoms, turėsime padaryti 
greitai. Jei nutarimai1 bus 
padaryti greitai ir protin-

gai, žmonių, turėjusių eilę 
patyrimo metų ir daugybę 
progų pažinti mūsų tauti
nėms ir tarptautinėms 
problemoms, mes galime 
tvirtai pasitikėti, kad atei
nančiai kartai neteks lieti 
kraujo mūsų klaidoms ati
taisyti. f

Norint susipažint su nau
jom pareigom, reikia laiko. 
O Jungtinių Valstijų prezi
dentui ypač svarbu, nes jo 
yra sunkiausia ir sudėtin
giausia tarnyba visame pa
saulyje. Yra pripažįstama, 
kad net taikos metu nau
jam prezidentui ima ma
žiausiai metus Taiko susipa
žinti su pagrindiniais jo 
tarnybos bruožais.

Tad negalime tikėtis iš 
asmens, nepatyrusio tauti
niuose ir tarptautiniuose 
reikaluose, greito pažinimo 
pažiūrų, tikslų ir minčių 
vadų, dominavusių mūsų 
narsiųjų sąjungininkų liki
mui.

Mokymuisi nebus laiko, o 
kartą padarytų klaidų ne
galima atitaisyti. Mūsų 
prezidentas dirbo su tais 
žmonėmis bandymo laikais. 
Jis kalba jų kalba — tautų 
kalba. Jis žino priežastis, 
valdančias jų sprendimus. 
Jie gerbia jį lygiai, kaip jis 
gerbia juos ir jų nuomo
nes.

Niekada mūsų istorijoje 
joks prezidentas taip nepa
žinojo svetimų tautų vadų 
ir jų problemų. Nė vienas 
neturėjo taip absoliutaus 
jų ' pasitikėjimo ir pagar
bos.

Pasikalbėjimas su Parapijonka
(Vieta: Sea Side Parkas — 

Pajūryj, ant Suoliuko)
Andai, kai svietelis buvo šu

tinamas lyg “turkiškoj pirtyj” 
ir tik vienintele vieta buvo, 
kur retkarčiais nuo vandens 
pūstelėdavo kad ir lengvutis 
vėjelis — tai pajūrys. Tuomet 
buvo vėlyvas vakaras.

Tūkstančiai žmonių tingiai 
špaciravo cementiniu pajūrio 
taku; porelės špaciravo mei
liai susikibę; kiti škelmino pa
vieniai; suoliukai visi užsėsti 
—jaunais ir senais. Ir man be
sėdint ant suoliuko ir bežiop
sant kur tai toli į Ilgąją Salą, 
netikėtai ir negarsiai atsimušė 
man į ausis švelnus moteriškas 
balsas:

—Gerą vakarą-, berneli! Ko
dėl vienas čia sėdi? — klausė 
vidutinio amžiaus, grakšti “lei
dukė.”

Atsisėda ši leidukė gretimai, 
ir pradedam pasikalbėjimą. 
O. . . kalbam apie viską: karš
tį, sausrą, vandenį, ugnp gais
rus, apie jaunųjų meilę, apie 
Dievą, bolševikus, apie Jėzų 
Kristų ir pagaliaus užsiminėm 
apie pagalbą Lietuvos iiuo ka
ro nukentėjusiems žmonėms.

—Taigi, matai, — leidukė 
sako — mūs tie vadai, tai ly
giai taip daro, kaip mano a. a. 
tėvulio rudis: guli ant virkš
čių, turi kaulą ir nei pats jo 
graužia, nei kitam duoda. Da
bar, žiūrėk, pinigus liepė mū
sų vadai rinkti dabar-greit 
nešt, mat, pinigai jiems nau
dingi. Bet su drapanoms, tai 
liepia laukti net kada iki lap
kričio mėnesio. Tai lapkričio 
mėnesį tik pradėsime, o ten 
žmonėms šalta bus tuoj aus. 
žiūrėk, “bolševikiškos” orga
nizacijos jau tonus nusiuntė, 
jau laiškais žmonės lietuviai iš 
Rusijos dėkoja už dovanas..

—Tai kodėl gi jūs, eiliniai 
žmonėš, nedarote spaudinio 
ant jūsų vadų ? Jūff turite pa
reikalauti atskaitų ir tam pa-

našiau — jai pastebėjau.
—Eee, tu mielas berneli... 

—tęsė mano prietelkaitė. — 
žiūrėk, pas bolševikus, tai su
sirinkimuose atėję nariai pa
siima balsą, išsireiškia savo 
mintį, nebijo pastatyti reikala
vimą arba klausimą; na, o pas 
mus, ateina žmonės, pnsikišę 
po tuziną brangių pontaninių 
plunksnų ir kai prisieina pa
sirašyti kur nors pavardė, tai 
jieškos, žmogus, kokių tai 
“skaitymo” akuliorių, jieškos 
ir pagaliaus, prašo, kad kas 
kitas už jį pasirašytų. Arba 
bandys statyti klausimą, tai 
žmogus beklausdamas ant ga
lo pradeda verkti ir tu negali 
suprasti, kO tas žmogus norė
jo klausti. Ir iš rimto klausi
mo kitiems padaro juoko, o 
pats pasriūva ašaromis.

—Na, argi jūs negalite be tų 
vadų suruošti kokius susirinki
mus, lavintis bent kiek išsi
reikšti mintį, prie didesnio bū
rio žmonių ?

—Kad, matai, pas mus yra 
įsivyravus tokia paškudna ma
da: jeigu tik tu pradėsi kiek 
kalbėti, tai tuojau kiti sako 
“agitatorius,” “komunistams 
prakalbų eisi sakyti.” O mūs 
vadai susirinkimus turi, jie 
kalbėtojauti lavinasi, bet jie 
daugiausiai daro atskirai nuo 
mūs, paprasti] žmonių, štai, 
žiūrėkite, kad ir ta mūsų Su
vienyta Lietuvių Taryba, jų di
rektoriai turi susirinkimą kur 
tai New Yorke, kokiam tai 
Waldorf o-Astori jos viešbutyj, 
kur žmogus nefrakuotas, ne- 
cilinderiuotas neįeisi. Jie sau 
nusitarė, kad reikia pinigai 
siųsti kur tai į Japoniją, į 
Braziliją, į Ispaniją. O jeigu 
Hitleris pabėgs kur į Argenti
ną ar Japoniją, tai mūs vadai 
ir jį skaitys “pabėgėliu” ir tu 
pamatysi, kai siųs ir jam pi
nigus iš to mūs fondo.

—Jeigu taip, tai jūs nelau
kite, kada jūsų vadai pradės 
kokius vajus. Jeigu tik turite 
dėvėtų drapanų, duokite dabar 
tam komitetui, kuris siunčia 
dabar, tai yra, Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetui, to ko
miteto yra skyriai visur. Tas 
komitetas dabar superka dide
liais kiekiais čeverykus, bei 
apatines naujas drapanas, — 
nūrodinėjau leidukei.

—Taip, berneli, mes ir duo
dam. Ar tu manai, kad tik 
vieni bolševikai būtų sudėję 
tiek daug tonų dėvėtų drapa
nų, arba būtų tiek sudėję daug 
pinigų ? Mes jau davėm daug, 
duodam ir duosime. Jeigu tie 
mūs vadai nori kur kitam pa
saulyj kokius pabėgėlius rem
ti, tegul remia. O mes norime 
remti savo žmones, suvargu
sius nuo karo Lietuvoj, todėl, 
kad karui pasibaigus, pabėgė
lių neturės būti.

—Bet gal jūs vadai jau su
rinko kiek 
siau jos.

—Surinkt, 
Matai, yra
yra turtingų iš Lietuvos atbė
gusių valdininkų, yra biznie
rių, kurie tą mūs Suvienytą 
Tarybą rems, bet iš mūs bied- 
nų žmonelių, tai jie mažai ką 
iškaulys.

Baigiant mums pasikalbėji
mą, paklausiau leidukės, ar 
negalėčiau parašyti truputį į 
laikraštį apie mūsų pasikalbė
jimą.

—Gerai, — tarė leidukė, — 
gali parašyti. Bet tik, kad los- 
ka, nedėk mano vardo, nes 
paskui manęs klebonas nei iš
pažinties nepriimtų.

—Paminėsiu, kad turėjome 
pasikalbėjimą su ’“ponia X.” 
Bus taip gerai? — paklausiau.

Su tuo sutiko. Mūs pasikal
bėjimas pasibaigė. Tačiau pa
sižadėjome susitikti kitą kartą 
ir pasikalbėti kitais klausi
mais.

PAGALBA LIETUVOS 
ŽMONĖMS

Lietuvos žmonių gelbėjimo 
reikale noriu tarti kelis žo
džius. Mūsų mieste labai nuo
širdžiai žmonės aukuoja Lietu
vos liaudies pagalbai. Lietuvai' 
Pagalbos Teikimo Komitetas 
buvo nustatęs kvotą $75, bet 
keletui draugų pasidarbavus 
sukelta net $114.75. Visiems 
tariame širdingai ačiū.

Aukavo sekamai:
Po $5:
LDS 10 kp., A. .Sheiris, P. 

Kriščiūnas, J. Rudis, P. Povi
laitis, K. Shukis, C. Stashyns- 
ky, M. Stashinskienė, J. Chup- 
lis, B. Tamošiūnas, j. Tamo
šiūnas ir K. Tamošiūnienė.

J. Kaupas $4, V. Vaitkevičia 
ir S. Daugiela po $3.

Po $2.50: A. Valaitis, A. Va
laitienė, P. Kateliavos, B. Kate- 
levienė, J. Yesadaviče, A. Ye- 
sadavičienė, J. Yonaitis, A. Yo- 
naitienė, G. Stonis ir O. Sto
nienė.

Po $2: A. Chesnikas, J. 
Sperskis, K. Stonienė, D. Ywoš- 
ka ir A. Martin.

Po $1: V. Siridinkeviče, J. 
Rochis, A. Sperskienė, D. Mar
tin, S. Kubeck, M. Muckus, J. 
Ellerman, Ch. Ellerman ir A. 
Stulgis.

J. Blujus 50c ir C. Kusčens- 
ki 25c. Viso $114.75.

Ačiū visiems už aukas.
J. Yesadaviče.

Ruošiamės Septintam Siunti
niui Lietuvos Žmonių Pagėlbai

Rugpj. 24 d., Draugijų Ko
miteto Lietuvos Pagėlbai, susi
rinkime nutarta ruošti vaka
rienę, ant 16 d. rugsėjo (Sep
tember), kaip 6:30 vakare, 
Gedemino svetainėje. Iš rapor
to paaiškėjo, kad jau randasi 
du pusbačkiai alaus ir bonka 
degtinės aukų minimai vaka
rienei;: Tai jau gera pradžia.

Vakarienė bus gera. Kvie
čiame visus atsilankyti ir pa
remti Lietuvos žmones. Taip
gi, Komitetas, prašome visus, 
einančius į vakarienę, atnešti 
nors po porą čeverykų, varto
tų, dar galimų nešioti,, čevery- 
kai gali būti vaikams, mote
rims ar vyrams.

Draugijų Komitetas buvo 
davęs pakvietimą vietinėms pa
rapijinėms draugijoms, kad 
veikti bendrai Lietuvos pagal
bai.

Atsakymas: dabartiniu lai
ku neprisideda, bet nedrau
džia pavieniams remti. Teira
vosi per kokią įstaigą siunčia
ma pagelba. Vienas parapijie
čių draugijos pirmininkas tei
gė Draugijų Komiteto delega
tams, būtent, yra žinių, kad 
yra susisiekimų paštu su Lietu
va ir bus galima siųsti pavie
niai. Tai ne tiesa. Rašantis tei
ravosi pašte rugpj. 30 d., 1944 
m. Atsakymas buvo: dar nie
ko nėra žinoma.

Lietuvos žmonėms pagelba 
reikalinga greitai ir laukimas 
iki paštu bus galima pasiųsti 
kokį pundelį namiškiams, tai 
jau atsisakymas ištiesti broliš
ką ranką dabar. Turim drau
gišką' organizaciją
War Relief, Inc., kuri persiun- 
tinėja amerikiečių dovanas So
vietų respublikų žmonėms, nuo 
karo nukentėjusiems. Roches- 
terio ukrainiečiai, visų srovių, 
jau sudarė bendrą veikimą 
Ukrainos nuo karo nukentėju
sių žmonių pagalbai.

Rochesterio lietuviai, imki
me pavyzdį iš ukrainiečių, da
rydami bendrą veikimą Lietu
vos žmonių pagėlbai be jokio 
delsimo. Č.

250,000 NACIŲ ATSI
DŪRĘ SLASTUOSE

Londoniškiai karininkai 
skaičiuoja, kad sovietinė 
kariuomenė, iš Rumunijos 
susijungusi su Jugoslavijos 
partizanais,' faktinai užkir
to pabėgimą ketvirčiai mi- 
liono vokiečių iš Jugoslavi
jos, Graikijos ir Albanijos.
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Trečias puslapis

Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

" ‘ ■- ■■■..................................... ■■ ■ ■ A—

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Ateities Amerika Pradeda 
Mokyklos Sezoną

Montello, Mass.

Kiek išmoks šių dienų 
vaikai, tokia bus ateities 
Amerika. Tadgi sėkmingas 
mokinimasis mūsų mažų 
vaikų ir mūsų jaunimo pri
valo būti rūpestimr kiek
vieno mūsų krašto piliečio 
ir gyventojo.

Lai Grįžta Mokyklon.
Milionai jaunamečių lai

ke vasaros atostogų išėjo į 
karo ir kitus darbus. Jiems 
darbas ir uždarbis atrodo 
patrauklus. Ne lengva bus 
juos atkalbinti mesti darbą, 
o grįžti mokyklon. Tačiau 
ten, kur išgalima jaunuo
liai leisti aukštesnį mokslą, 
reikia kalbinti juos grįžti 
mokyklon. Darbui ir be to 
liks keli desėtkai metų am
žiaus, o mokslui gal nebe
pasitaikys patogios progos.

Viename tik New Yorko 
mieste 45,000 jaunamečių 
nebegrįžta mokyklon dėl iš
ėjimo dirbti. Daugelis iš jų 
dirbs ir lankys vakarines 
mokyklas bei dalį laiko eis 
dieninėn mokyklon. Taip 
gerai irgi. Bet gerai tiktai 
stipriems. Silpnesnės svei
katos vaikai gali tapti nu
slėgtais dvigubos naštos.

VAIKAMS PAGELBA 
MOKYKLOJ

Sveikatos autoritetai pa- • 
taria, kad maži ir dideli 
mokiniai turėtų būti nuves
ti pas gydytoją visapusiš
kai apžiūrėjimui jų sveika
tos, jeigu tas dar nepadary
ta prieš pradėjimą mokyk
los. Kartais maži dalykė
liai daug kenkia vaiko ar 
jaunuolio mokslui dabar ir 
gali išsivystyti į didelį blo
gą ateityje.

Silpnos akys, neaiškus 
girdėjimas dėl kokio įdegi
mo ausyje, skaudamas dan
tis ar gerklė labai kliudo 
mokiniui klasėje. O dauge
lis tų ir panašių kliūčių ga
li būti prašalintos. Abelnas 
silpnumas taipgi vers mo
kinį išlikinėti iš mokyklos, 
atsilikti klasėse. Iš to seka 
vaiko nusiminimas, nenorė
jimas mokytis. Tad daug 
geriau bus, jeigu iš pat 
pradžių mokyklos vadovybe 
gaus gydytojo rekomenda- 

T oday’s Patiem

šios lengvai pasiuvamos ir 
labai praktiškos mažametei 
mergytei suknelės (džiumpe- 
riuko ir bliuzės) forma gauna
ma nuo 2 iki 10 dydžio.

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

ci j as ir pagal to paskirs 
vaiką atitinkamon klasėn, 
su jam lygiais. Ypatingai 
didmiesčiuose, kur daug 
vaikų ir klasių vienoj mo
kykloj, labai lengvai pritai
ko silpnesnius vaikus į tas 
klases, kur reikia po dau
giau teikti asmeniškos aty- 
dos į mokinių stovį.

VAIKAMS PAGELBA 
NAMIE

Yra žmonių, kurie, pri
pratę vaiką iš mažumės 
matyti žaidžiant, vaiko 
pradinį darbą mokykloj ne 
daug daugiau įsvarbina už 
žaismę. O tai yra be galo 
svarbus darbas.

Kur tik yra išteklius 
kambarių, mokyklą lankan
ti vaikai privalėtų turėti 
savo kambariuką ar bent 
kambario kampelį. Ten tu
rėti staliuką ir visokiems 
mokyklos reikmenims susi
dėti vietą. Ten turėtų ras
tis patogi kėdė ir paranki 
lempa vakariniam lekcijų 
prirengimo darbui. Ir tai 
turėtų būti jo šventovė. Iš 
ten dėl mažo reikalo jo ne- 
iššaukinėti ar dėl kokių ne
tikslumų jo darbe neper- 
traukinėti. Netikslumus iš
aiškinti ne pamokų laiku ir 
ne barniu, bet apgalvotu, 
draugišku pasikalbėjimu 
kitą sykį.

Kur nėra kambarių iš
tekliaus, kur vaikas arba 
ir visas būrys vaikų turi 
naudotis virtuve prirengi- 
mui savo lekcijų, ten kiek 
galint visoks kitas darbas 
turėtų būti nutrauktas. Ne 
būtini pasišnekučiavimai 
nutraukti. Užeinanti į sve
čius draugai, kaimynai ir
gi labai rimtai padarytų, 
jei radę vaikus prie lekcijų 
bendrame visų kambaryje 
greičiau užbaigtų su tėvais 
reikalą ir išeitų.

Daugelis suaugusių ir 
raštiško - moksliško darbo 
srityse įgudusių žmonių ne
gali dirbti triukšme arba 
kad ir draugiškiausiame 
pertraukinėjime. Tankiai 
tokius rasi pasislėpusius 
kur nors didelio, gražaus 
namo paprasčiausiame už
kampyje, kad tik pabėgti 
nuo sutrukdymo. Vaikai to 
padaryti negali. Jie turi 
būti ten, kur pasiųsti, pa
sodinti. Bet pertraukinėji
mai ant jų nervų veikia ir
gi. Dažnai daug arzumo 
galėtų būti išvengta, jeigu 
priprastume į vaikus žiūrė
ti, kaip į suaugusius žmo
nes, turinčius savo teises ir 
pareigas.

Teisių ir pareigų meto- 
dos pradedamos vartoti vis 
didesniame ir didesniame 
skaičiuje progresyviškai ve
damų mokyklų. Daug kas 
paliekama pačių mokinių 
valiai. Atrandama, kad toji 
sistema geriau atsiliepia į 
vaikus, negu sausa discipli
na iš viršaus. Vaikai no
riai vykdo savo nusitari- 
mus mokyklose. Jie geriau 
vykdo ir visokias pareigas 
namie, jeigu prie jų prieita 
draugišku susitarimu, o ne 
vien kitų nustatytu paliepi
mu. N. M.

Amerikos lakūnai numė
tė dar 180 tonų bombų į ja
ponus Celebes saloje.

Moterų Apšvietos Kliubas 
laike susirinkimą 25 d. rug
pjūčio. Narių atsilankė nema
žai. Komisija išdavė raportą iš 
atsibuvusio pikniko mūsų dien
raščio Laisves naudai. Moterų 
stalas pelno davė $133, drau
gės ir draugai gausiai aukavo 
valgiais ir pinigais, tai ir pel
no gerai padarėme.

Betty Patrick aukavo pyra
gą, kuris davė $10 pelno. 
Drg. C. Kalošius aukavo setą 
lėkščių, kas davė $6 pelno. 
Moterų Apšvietos Kliubas au
kavo $5 pinigais.

Po $2 pinigais aukavo: U. 
Zaleckaitė, K. Skliutienė, Ber
notienė, iš Brighton, E. Frei- 
mantienė iš Somerville.

Po $1 aukavo: K. čereškie- 
nė, O. Klinienė ir A. Kukaitie- 
nė.

Pyragų aukavo: P. Sinkevi
čienė, M. Tamulevičienė, U1. 
Bartkienė, U. Kavolienė, Stul- 
gaitienė, F. Pūkelis, P. ir P. 
Mickevičienė 6 tuzinus ban
dukių su mėsa. Kugelių auka
vo: A. Kelly, E. Markevičienė, 
A. Petrukaitienė, sūriais auka
vo: M. Gutauskienė, O. Vaite- 
kunienė, EI. Braždienienė, K. 
Kmarienė ir A. Zalubienė.

Taipgi L. šilabaitis iš Brook
lyn, Conn., atsilankė į pikni
ką ir atvežė didelį sūrį, kurį 
aukavo drg. Kazeliunienė. J. 
Rainardienė iš Dorchester au
kavo obuolių pyragą. N. Tra- 
kimavičienė 3 tuzinus kiauši
nių ir N. Grybienė pyragaičių. 
J. Sireikis 6 duonas ir 2 kvor
tas agurkų ir M. Sadinskienė 
pamidorų.

Prie stalo dirbo: K. čereš- 
kienė, P. Sinkevičienė, E. Mor- 
kevičienė, An. Kelly, EI. Prie- 
mantienė.

Komisija ačiuoja visiems 
draugams ir draugėms už au
kas ir nuoširdų darbą.

Po raportų buvo pranešta, 
kad kliubo narės R. Kazlaus
kienės sūnus yra grįžęs iš ka
ro fronto, sužeistas ir randasi 
ligoninėje. Nutarta, varde kliu
bo, nupirkti beskę’ fruktų ir 
nuvežti kovotojui, prie to, K. 
Skliutienė ir A. Gricaitė dar 
prisidėjo, paaukodamos po $1. 
Vaisiai kovūnui įteikti.

K. Čereškienė.

Stoughton, Mass.
Moterų, Kliubas Pavyzdingai 

Veikia
Besirengiant prie dienraš

čio Laisvės pikniko, kuris įvy
ko Montelloj, teko dalyvauti 
šios kolonijos Moterų Kliubo 
susirinkime ir mums trims 
montellietėms, kad susitarti 
būsimo pikniko reikalais.

Stoughtonietės mus nustebi
no, kad tokioj mažoj lietuvių 
kolonijoj jų prisirinko pilnas 
kambarys. Užkvietus jas daly
vauti piknike, jos. tuojau pa
skyrė $10 reikmenų supirki
mui ir pasižadėjo skaitlingai 
dalyvauti ir atvežti dovanų. Ir 
savo prižadą pilnai išpildė, nes 
jos pikniko gaspadoriui prida
vė $45.84 ir prie valgių stalo 
prisidėjo. Tai labai gražu, kad 
Stoughton lietuvės turi tokį 
pavyzdingą kliubą. Jos savo 
sergančias nares aplanko, įtei
kia dovanėles, suramina ir mo
tinas, kurių sūnūs yra tarny
boje.

Darbuokitės, draugės, ir ant 
toliau, nes dar daug mūšų se
sučių, kurios progresyviame 
judėjime nedalyvauja, nepri
sideda prie karo laimėjimo ir 
Lietuvos žmonių pagalbos. 
Stengkitęs draugiškai ir įtiki
nančiai ir jas įtraukti, o kada 
jos ateis pas jus, tai nesigailės. 
Ypatingai moterims senstan
čioms, sveikatai mažėjant, rei- i

kia būti organizuotoms, veikti 
su progresyviais.

Vienykimės, organizuokimės, 
veikime, nes dar daug darbo 
prieš mus yra.

Montellos Birute.

Laiminga Nežinystė
Hollywoode neseniai mirė 

Mrs. Julia Columbo, 78 metų. 
Mirė išsiilgusi per 10 metų ne
matyto sūnaus Russ, aktoriaus, 
bet manydama, kad jis lai
mingai gyvena ir siekiasi į pa
čias meno aukštumas. O jis ly
giai prieš 10 metų buvo miręs.

Slaptybę išlaikė jos vyras, 
o jam mirus, vaikai. Laikė 
slaptybę dėl to, kad jai turint 
silpną širdį tas liūdesys galėjo 
ją staiga užmušti. Kas savaitę 
jai ateidavo laiškas nuo 
“Russ,” parašytas vyro ar ku
rio iš keturių likusių vaikų. 
Mažai primatydama, ji nebeį
žiūrėjo skirtumo. O kad jinai 
nesijaustų sėkmingo sūnaus 
apleista, jai kas mėnuo ateida
vo $398 čekis nuo jo. Bet tai 
buvo išmokesčiai iš sūnaus pa
liktos pomirtinės.

Baltimore, Md.
Baltimorės miestas nėra tre

čias didžiausias, bet yra tre
čias duosnumu. Vietinis Rus
sian War Relief Komitetas 
pranešė, kad tik Chicago ir 
Philadelphia suaukavo drapa
nų ir kitokių daiktų daugiau, 
negu Baltimore.

Baltimore! drapanų suauka
vo 297,265 svarus, kurios buvo 
pasiųstos Sovietų laivais į So
vietų Sąjungą. Mrs. Margaret 
M. Long, executive secretary 
of the Baltimore chapter, pra
nešė, kad drapanos ir kiti su
aukoti daiktai yra išdalinami 
tiems žmonėms, kurie sugrįžta 
į nacių nuteriotas vietas po iš
vijimui vokiečių žvėriškos ar
mijos.

Russian War Relief pranešė, 
kad paskutinėj drapanų rink
liavoj buvo surinkta 177,711 
svarų, surinktų drapanų vertė 
siekė $134,000, didžiuma dra
panų buvo geroj padėtyj.

Toliau RWR komitetas pra
nešė, kad rugsėjo mėnesį bus 
kita drapanų rinkliava, kur 
norimą surinkti 175,000 svarų. 
Liuosnoriai sunkvežimiai bus 
išsiųsti po visą Baltimorės 
miestą rugsėjo 24 d., 8 valan
dą ryte. Drapanos turi būti su
rištos į pundelius ar sudėtos į 
“cartons.” Todėl, kas turi ir 
gali drapanų paaukoti dėl ka
ro nukentėjusiem Sovietų Są
jungoj, tai padėkite ant fron
to stepsų rugsėjo 24 d., 8 vai. 
ryte, o sunkvežimiai pasiims.

Vitkus.

Philadelphia, Pa.
KOVOTOJAS TURI VILTĮ, 
KAD GREITAI HITLERIS 

BUS SUMUŠTAS
Drg. J. Rainys, 110 West 

Thompson St. ir jo žmona ga
vo “/V” laišką iš ligoninės An
glijoj nuo kovūno ’ Edwardo 
Lesčiaus. Edwardas rašo, kad 
kovoj prieš hitlerininkus Fran- 
cijoj jis buVo sužeistas. Dabar 
gydosi Anglijoj, sveikata tai
sosi. Kas .dėl karo žinių, tai jis 
rašo:

“ižnias apie frontą Franci- 
joj, karo linijoj, jūs žinote iš 
spaudos. Dabar jau heilgai 
mums truks.” Ir savo laiškutį 
baigia su visiems pažįstamiems 
linkėjimais ir ragina būti gera
me ūpe.

Taigi, kovūnas, kuris buvo 
sužeistas yra patsai įsitikinęs 
ir kitus rakina būti gerame 
ūpe. Dabar ir yra dėl ko būti, 
nes Hitleriui ir jo šaikai ateina 
galas. * . IRejg.
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Šeimininkėms
Dabar yra visokiausių 

daržovių sezonas. Tad ne 
pro šalį būtų prisiminti 
nors keletą daržoviniams 
valgiams receptų.
KUKURUZŲ KEPSNYS

Šeimai iš 4-6 asmenų im
ti :

Šviežių, ką tik nuo var
pos nuskustų kukuruzų 
(kornų) 2 puodukus. (Kas 
mėgsta, dėl pakeitimo sko
nio, galima primaišyti ir 
kitų daržovių, kai žirnių ar 
saldžiojo pipiro arba mor
kų.)

Du suplaktus kiaušinius
Po šaukštuką cukraus ir 

druskos, taipgi (kas mėgs
ta) žiupsnelį pipirų

Šaukštuką tarkuoto /svo
gūno

Vieną ir du trečdalius 
puoduko evaporated pieno.

Lengvai sumaišyt kiauši
nius, įmaišyt druską, pipi
rus, svogūną, cukrų ir ku
kurūzus. Supilt pieną ir 
gerai išmaišyti. Supilt į 
lėkštą, pasviestuotą blėtą. 
Kept apie* 325 laipsnių kar
štyje iki vidurys beveik su
kietės. Išėmus iš pečiaus 
lai pastovi blėtoj dar keletą 
minučių. Paduodama ant 
stalo blėtoj. Kožnas įsideda 
pats pagal savo apetitą.-

SŪRIU IŠKIMŠTI 
PIPIRAI

Keturių iki 6 šeimai im
ti:

6 žalius pipirus
2 puodukus virtų ryžių 
pusę puoduko pieno
2 šaukštu sukapoto rau

donojo pipiro (pimiento)
šaukštą sukapotų petruš- 

kų • .
šaukštą sutarkuoto svo

gūno, taipgi druskos ir pi
pirų pagal skonio i

2 šaukštus mąrgarinos 
ar kitų riebalų

1 puoduką supjaustyto 
amerikoniško sūrio. Vieton 
sūrio galima vartoti malta 
likusi nuo pereito valgio 
mėsa ar žuvis.

Prapjaut pipirų platgalį, 
išimt sėklas. Įmest į ver
dantį sūdytą vandenį ke
lioms minutėms. Išėmus, ė 7
pripildyti iš virš paduotų 
produktų sudarytu mišiniu. 
Sustatyt atdarais galais 
aukštyn į blėtukę, įpilt pu
sę puoduko karšto vandens. 
Kept vidutinio karštumo 
pečiuje apie pusvalandį ar 
iki minkštai iškepš.

KEPTAS GELTONASIS 
ARBŪZAS

Imt mažųjų geltonų ar- 
būzėlių (squash) tiek, kiek 
valgydinsi žmonių. Šeimai 
iš keturių imti kitų pridėč- 
kų sekama proporcija:

Du puodukai vandens 
šaukštas druskos 
du šaukštai riebalų 
du šaukštai sukapoto 

svogūno
du šaukštai kapotų pet- 

ruškų i
pusantro puoduko suka

potų žaliųjų pipirų
ketvirtadalis puoduko 

duonos trupinių
biskelis pipirų.
Nušveist - nuplaut arbū- 

zėlius. Šutinti sūdytam 
vandenyje uždengus iki su
minkštės (apie 20 minu
čių). Išpjaut pailgą atvarą 
kožname ir atsargiai iš
skobti vidurius, kuriuos su
kapojus sumaišyti su visais 
kitais virš paduotais pro-

Nuo Vokiečių Išgelbėtos 
Lietuvaites Rašo Mums

(Pereitą savaitę šiame 
skyriuje matėme laiškus 
Valerijos Yuknevičiūtės, 
kovotojos, ir Marytės Ma
tulytės, mažametės moki
nės. Dabar talpiname laiš
kelius kitų dviejų mažame
čių pionierių-mokinių. Kaip 
gaila, kad neturime prie
monių perduoti tų spalvotų 
piešinėlių, kuriais daugelis 
iš jų padabinusios ameri
kiečiams siunčiamus padė
kos laiškus. Tūlos iš jų, pa- 
vyzdin, atpiešusios nuo 
brooklyniečių Moterų Ap
švietos Kliubo narių gauto
se skarytėse buvusias at
spausdintas gėleles ir po jo
mis pridėjusios posmą žino
mos dainelės. — Skyriaus 
Vedėja.)

LAIŠKAS NUO LILĖS 
PETRAVIČIŪTĖS

1944. L 6. 
Nepažįstama brangi teta!

Aš esu iš Kauno pionierė 
Lilė. Mokausi gerai, gyve
nu taip pat gerai. Mes la
bai dėkojam už jūsų dova
nas. Mes gavom labai daug 
dovanų. Mes labai linksmai 
praleidom Naujus Metus.

Man yra dabar 10 metų.
Mes laukiam tos dienos, 

tos valandos, kada mes grį
šim į savo brangią tėviškę 
Lietuvą. Aš esu pionierė, 
gyvenu vaikų name. Mums 
čia labai linksma gyventi. 
Vasarą mes einam uogauti, 
ir dirbti. Laukuose ravim, 
ir laistom savo daržus, o 
žiemą aš mokinuosi.

Mūsų junginiai labai 
smarkiai muša fašistus.

Aš dažnai atsimenu Lie
tuvą, kaip gražiai tenai au
go berželiai ir rūtos ir viso
kios gėlės.

Mūsų kambariai papuoš
ti plakatais ir visokiais pa
veikslais. Mes vasarą padė- 

duktais ir sukimšti atgal 
arbūzo žievėn. Sudėti į pa- 
taukuotą negilią blėtą. 
Įpilt apie ketvirtadalį puo
duko vandens. Kept viduti
niame pečiuje iki parus. 
Ant stalo duodasi karšti.

VIŠTIENOS DABAR 
YRA PAKANKAMAI
Vištienos šiemet kol kas 

yra daug. Kad išeitų ska
niausia, daug priklauso ne 
tik nuo vištos gerumo ir 
mokėjimo virti, bet ir nuo 
pasirinkimo, kurį paukštį 
kokiu būdu virti.

Viščiukai mažesni pus
trečio svaro tankiausia 
spraginami prieš ugnį 
(broiled).

Didesni pustrečio svaro 
jauni paukščiai supjausto
mi į porcijas ir spraginami 
ant storqs skaurados rieba
luose. Arba šutinami puode 
beveik be vandens, įpylus 
biskelį tik dėl garo. Dauge
lis lietuvių tos rūšies gami
nį užbaigia šutinti su rūgš
čia grietine.

Sveriantieji nuo pusket
virto iki 4 svarų skaitomi 
“roasteriais.” Tie gerai ir 
greit iškepa pečiuje.

Nuo 4 iki 6 svarų vištos 
vadinama “fowls.” Tai 
daugiausia senos vištos. 
Tokias dideles, taipgi ir ne
dideles, bet senas, kietas 
vištas apspragina prieš ug
nį ar pečiuje ir. paskiau ii-

davom frontui: rinkom vai
stines žoles. Mes padedame 
frontui mušdami priešą 
penketukais.

Kaip jūs ten gyvenate?
Aprašykite, man labai įdo
mu. • Pionierė Lilė.
USSR — Europe

Gorkovskaja obl.
Perevozskij r-on, 

Uralki, detdom 
Petravičiūte

Laiškas nuo Onutės 
Doraitės.

Brangūs Lietuviai!
Gavusi jūsų dovanėlę la

bai apsidžiaugiau, kad mū
sų lietuviai nepamiršta 
mūs. Man labai patinka 
mėlyna suknelė ir kitos do
vanos. Aš nešiodama suk
nelę prisimenu jus, nors ne- Ą 
pažįstu. Aš gyvenu gerai, 
mokausi labai gerai, klau
sau auklėtojų, mokytojų ir 

tų vyresniųjų.
Man įdomu, kaip jūs gy

venate.
Aš gyvenau Alytuje. Ma-

W5

no tėveliai dirbo knygyne, 
o aš ėjau į mokyklą.

Mes čia mokomės savo 
gimtąja kalba. Mokytojai 
taip pat lietuviai.

Mano vardas Onutė, o 
pavardė Doraitė. Man yra 
dešimt metų. Aš labai pasi
ilgau savo gimtosios Lietu
vos. Laukiam, kad g“ 
thūsų Raudonoji ___ _
sumuštų tą piktą žvėrį, ir 
kad greičiau išlaisvintų 
mūsų brangią ir mylimą 
tėvynę Lietuvą.

Sudie, sudie, lauksiu grei
to atsakymo.

Doraitė Onutė, 
3-čios kl. mokinė, 
adresas:ano

Selo Debessy, 
Litovski diet-dom N1 

Doraitė O.

gai virina vandenyje ant 
lengvos ugnies.

Minkštos vištos, kad ir 
didelės, išeitų gerai ir kep
tos, bet labai ilgai turėtų 
kepti. Kol iki'vidurio per- 
keptų, viršus sudžiūtų. Bet 
tą galima apeiti. Apsaugai 
nuo perdžiūvimo apdengia 
su švariu audeklu ir tan
kiai palaisto. Kalakutus 
taipgi kepa apdengtus.

Ž-tė. ' - į

Reikiant palaikyti ilgiau nu
luptas, supjaustytas grūšes, 
obuolius pagelbės išlaikyti nuo 
pajuodimo ir pagerins skonį, 
jeigu aplaistysit su bile 
citrinio vaisiaus sunka.

kurio

Ches- 
kad

OPA administratorius 
tęr Bowles pareiškė, 
mums šiemet reikia keturių bi- 
Smų kenų namie kenuoto 

aisto.

Maisto priežiūroj pastatytų 
viršininkų aprokavimais, pusė 
visų šapose kenuotų vaisių eis 
vyriausybės reikalams. O tai 
reiškia, kad iš šių metų ke
liavimo civiliniai gaus 20 nuo
šimčių mažiau prezervuotų 
vaisių, negu gavo pernai.

Saldžių kukurūzų varpos ge
riau išsilaiko apdėtos vėsiai ir 
suvyniotos. Norint ilgiau išlai
kyti neišdžiūvusias ir saldžias 
aplupa didžiumą šiaudų nuo 
varpos, paliekant tik apatinius 
priedangai. Suvynioja į drėg
ną abrūsą ir padeda Šaldytu-
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=125.00 HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRA/

Trečiadienis, Rugsėjo 18, 1944 
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Shenandoah, Pa Pikniko pelnasno rašinys pasidaro beveik iš 
vardų, štai kriaučiai: Pakalnis 
ir Sinkevičius, E. Belekevičie- 
nė, H. Simonavičienė, tai be
veik kiekvieną vakarą sitfva, 
dirba ir daug kitų jiems pa
deda. Prie centralinės patal
pos, 122 Newbury St., kiekvie
no pirmadienio vakarą rasi J. 
Usevičių, sykiu su estonų tau
tos žmonėmis taisant drapa
nas, o antradienių vakarais, tai 
lietuvių vakarai, čia rasi ir E. 
Belekevičienę, Z. Kiškį ir ki
tus. Mat Bostone veikia prie 
RWR tautų komitetas ir kiek
vienos tautos žmonės tąiso dra
panas.

14 d. rugsėjo bus visuotina 
rinkliava drapanų dėl RWR. 
Lietuviams prižadėta atvežti 
du vežimu (truckloads), prie 
mūsų patalpos, t.y., 318 W. 
Broadway, So. Boston. Atveš 
ir išvers ant šaligatvio. Reikės 
susinešti į patalpą. Todėl Lie
tuvos draugai, vyrai, kurie tik 
galite paaukoti tą dieną, išli
kite iš darbo, jei ir nebūtų už
tektinai darbo pas mus, tai jo 
užteks kitose vietose, šiais lai
kais dienai nepasamdysi žmo
gaus. Yra viltis, kad gal už sa
vaitės ar kitos bus visa Lietu
vos žemelė išlaisvinta iš vokie
čių vergijos. Ir kiekvienas da
lykėlis bus siunčiama tiesiog 
Lietuvon, tai mums užtikrina 
RWR. Buvo laikai, kuomet 
apie 2 nuošimčiai siuntinių nu- 
skęsdavo jūrų gelmėse, tuomet 
vokiečiai dar buvo galingi. 
Dabar gi jau to nebėra, fašis
tų galia palaužta.

Mūsų “gerieji” 
džiūgauja, kad daug
turį jau surinkę dėl Lietuvos 
ir dar gavę iš National War 
Fund šimtus tūkstančių dole
rių.

Bet paklauskite jų: kur jūs 
tuos pinigus dėsit? Vieną žo
dį atsakymui gausi: “neži
nau.” Primink, kad RWR siun
čia visiems lygiai, tai atsako: 
“ruskiams.”

Betgi dabar jau kas nors pa
skleidė gandą, būk siųstų Lie
tuvon, bet nprį išsiderėti tik 
sąlygas, būk tai, kad j fe pa
tys padalintų tuos reikmenis 
Lietuvos žmonėms, t.y.: -kad 
sykiu agentas būtų, kuris duo
tų tiems, kurie pritars jų idė
joms. Well, ar nenorima už
kart Lietuvoj tokios fašistinės 
tvarkos, kokia prie Smetonos 
buvo? Prie to, Amerikos lab
daringų įstaigų viršininkai pra
neša mums, kad visoj Sovietų 
Sąjungoj reikmenys yra dali
nama pagal reikalą, o ne pa
gal tikėjimą ar kitokias pilie
čių pažvalgas.

Todėl nenuostabų, kuomet 
Kelevyje Maikio Papa, ponas 
špygius, urzgia, it tas rudis. 
Tr Darbininkas gązdina, būk 
mes surinktus pinigus turime 
atiduoti į RWR. Nieko pana
šaus, ponai. Mūsų komitetas 
veikia prie RWR savo auto
nomijoje, taip lygiai, kaip es
tų, latvių ir kt. Gal sausio mė
nesį turėsime tautų koncertą 
ir visą pelną, jei jo bus, ne- 
nešim į RWR, bet pasidalinsi
me

Viso $330.00
Tai mainieriai sukėlė savo 

kvotą dvigubai; labai gražus 
darbas!

Ačiū visiems aukautojams ir 
dalyvavusiems piknike. Taip 
pat visiems pikniko darbinin
kams.

Kaip visose lietuvių, koloni
jose, taip ir pas mus, svarbiau
sias veikimas grupuojasi prie 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
miteto. Visi lietuviai įdomauja 
likimu mūsų tautos — likimu 
savo brolių, sesučių, išlikusių
jų po pereinančio karo ugnies. 
Be skirtumo mūsų religinių bei 
ekonominiai ir politiniai įsiti- 

•kinimų mes trokštame pagel
bėti Lietuvai šioj sunkioj va
landoj.

Va, todėl šis mano rašinėlis 
gal bus ilgokas. Bet noriu pa
teikti lyg raportą, priminti, 
kas nebuvo rašyta ar jau pa
miršta ir ką turėtume žinoti. 
Pasitikiu, Laisvė suteiks vie
tos.

1. Ponai Minkai privertė 
LPTK išsikraustyti, manoma,

• kad juos vertė nekurie lietu
viai, gal ir grūmodami boiko
tu ? Pasekmė, sutrukdyta dar
bas ir ekstra išlaidų netoli $50.

2. Nauja patalpa, 318 W. 
Broadway švaresnė ir patoges
nė, esame visi pasiganėdinę.

3. Pastaba, kad vengus klai
dų, nesusipratimų, ir t.t. Nesi- 
girkime tuo, ką esame neatli
kę. Štai pavyzdys: Geras ma
no draugas aukavo $10 ant 
man skirtos blankos. Vėliau 
pasigyrė, aukavęs ir kitam rin
kėjui $1. Ištyrus, pasirodė, kad 
jis tik pasigyrė. Pasekmė: lai
kas, gaišata ir nesusipratimai. 
Mūsų finansų raštininkas J. 
Likas seka ir seks, kad be rei
kalo ir vienas centas nebūtų 
numestas. Ir iždininkas J. Ma
st ei k 
įplaukas ir išlaidas.

4. Dęl virš minėtos priežas
ties tiekiu atskaitą kiekvie- 
no/finkėjo aukų atskirai ir pra
šyčiau, kaip aukavusių, taip ir 
rinkėjų perskaityti atydžiai. 
Jei rasite neaiškumų ar klai
dų, patėmykite, kad pataisytų. 
Varduose gal bus klaidų, yra 
rašytų paišeliu, neaiškių.

5. Ketvirtadienį, 31 d. rug
pjūčio, vakare, aukų rinkėjai 
susirinko ir sunešė pinigus, 
kiek surinkta. Ir tą patį vaka
rą liko išsiųsta LPTK centrui, 

idant pirktų ir išsiųstų Liet, 
žmonėms apatinių drapanų.
Surinkta šiaip.
Eleanor E. Belekevičienė, 

Brighton, pridavė $100. Auka
vo: Brighton Lithuanian Citi
zen Club $50. Po $10: E. Be
lekevičienė, E. K. Bernotai, J. 
Mickunas. Po $5: B. Ajauskas, 
E. Belekevicz, tarnaująs Dėdės 
Šamo laivyne jūreivis, P. Lau- 
cavičienė. Po $2: J. Talalas, 
C. Sasnauskas, L. Leveckienė.

E. Freimontienė, Somerville, 
pridavė $69. Aukavo: Cam
bridge Lithuanian Citizen Club 
$50, E. Freimontienė 
John Beleckai $5. Po 
Wilard, R. Stashis, P. 
ir F. Mitva.

M. Kazlauskas, So. 
pridavė $94. Aukavo po $10: 
M. ir K. Kazlauskai, J. Giriu- 
nas, J. Vitkauskas, J. Gave- 
'navičia, G. Likas, P. Traupis, 
Geo. A. Bražinskas, L, Zelson. 
Po $5: J. Stonis, J. Guligaus- 
kas. $2: D. Šapokas. Po $1: 
S. Stakauskas ir G. Kudirka.

J. Mickevičius, So. Boston, 
pridavė $61. Aukavo: Antho
ny Vasil $20. Po $10: A. Va
laitis. J. Mickevičius, A. Kups
tis. Po $5: B. Bobin ir S. žiau- 
ga. $1: G. Bloom.

J. Burba, So. Boston, prida
vė $20, Aukavo po $10: dr. J. 
Repshis ir J. Burba.

J. šūkis, So. Boston, pridavė 
$40. Aukavo po $10: J. Šūkis, 

J. Butkus, J. Senkevičius. Po 
$5: A. Masteika ir J. Kroli.

Helen Simanavičienė, So. 
Boston, pridavė $43. Aukavo 
po $10: H. Simonavičienė ir 

Justinas Lukavičhis, kareivis, 
V dalyvaująs mūšiuose su japo
nais Pacifike. Po $5: Dady H. 
G., R. McDent, Mr. Bilumi. Po 
$2: A. Grinkaitienė. Po $1: 
Paul Simons, Mrs. A. Zunaris, 

Jack Auęhuck, Bessie Fyffer, 
K Jusikavičienė ir John Jakš

tas.
Aug. Damrauskas, pridavė 

$24. Aukavo $10: A. M. Dam-

Shenandorio apylinkės demo- 
mokratinių lietuvių *pašelpos 
skyriaus piknikas pavyko su 
labai gerom pasekmėm, žmo
nės suvažiavo iš visos apylin
kės, nes kiekvienas atjaučia 
svarbų darbą. Apie 6 vai. vaka
re draugas K. Naravas prane
šė publikai, ką mūsų apylinkė
je nu veikėm ir ką turim veikt, 
taip pat paprašė aukų. Drau
gės —; M. Obraitis ir M. Tu- 
leikienė tuoj pradėjo rinkt au
kas’ draugui K. Naravui kal
bant, kam ir kaip svarbus yra 
reikalas aukauti kiek kas išga-

S. Kuzmickas,
D. L. Pašelpos Skyr. sekr.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

MOKINIAI
PAGELBININKAI

PAPRASTI
DARBININKAI

REIKALINGI TUOJAU

geriausiai tvarkys visas
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$10, 
$1: R. 
Stashis

Boston,

A

Dorchester, 
Aukavo po $10: 

usky, K. Kalio- 
ičius, J. Buzak, 
. Niukas. $5: J.

M. 
D. 
Po

rauskas. Po $5: J. Leoponis, N. 
Armonienė. Po $2: A. J. Alek
na ir J. Stonis.

Helen Tamašauskienė, pri
davė $75. Aukavo: Yvonne ir 
Robert Niaurai, West Roxbury 
$25. Po $10: A. K. Zinskiai ir 
ALDLD Moterų 2 kp. Po $5: 
K. Gabriunienė, P. Žukauskie
nė, Frank Ivan, J. Barris, A. 
Smalskis, H. Tamašauskienė. 
50 centų : A. Stasiulaitienė.

J. Masteika, Dorchester, pri
davė $65. Aukavo po $20: Ma
ry & Joseph Masteika, Mrs. 
& Mr. A. Barčius. Po $10: 
Miss Nancy Domeika ir Miss 
Anna Domeika. $5: T. P. 
Straus.

Julia Reinard, Dorchester, 
pridavė $34. Aukavo po $10: 
S. ir J. Reinard, A. Sabeika. 
$5: S. Z avis. Po $1: S. W. La- 
port, S. Kovai, P. Yocius, P. 
Rudok/V. Sulgaitis. Po $2: K. 
Chesna ir J. Lavas. •

A. Buivydas, 
pridavė $6
J. N. Valanch 
šius, A. Jank 
A. Buivydas, 
Pukevičia.

A. Sabulienė, So. Boston, 
pridavė $37. Aukavo: A. Sa
bulienė $10. Po $5: Biruta Sei
ler, U. Kovoliunienė, J. San- 
daris. $3: D. Rauplėnas. $2: 
St. Jurkevičius. Po $1: K. Ge- 
lažinįs, John Risgin, V. Sin
kevičienė, A. Rimkus, E. Sank,
K. Talžunas, J. žeimis.

V. Kvietkas, Cambridge, 
pridavė $40. Aukavo: G. .& 
V. Kvietkas $15. Po $5: 
& M. Andreliunai, W. & 
Stašis, F. & A. Kvietkas, 
Bražas. $2: P. Tamėnas.
$1: A. Shaulis, A. Grigaliūnie
nė, F. Jatužis.

D. G. Jusius, Braintree, pri
davė $5. Aukavo Juozas Vaš- 
kis.

Viso sykiu tą vakarą įplau
kė $771.50. Pirma kiek nors 
irgi pasiųsta šiam reikalui. To
kiu būdu, mūsų kvota išpildy
ta daugiau, negu $175 nuoš., 
t.y., $500 buvo skirta, o su
rinkta bus gal virš . $800. 
Blankas pasilaikysime, kad, 
reikalui esant, galima būtų pa
tikrinti.

šeštadienį, rugsėjo 2 d., va
kare, įvyko maža sueiga susi- 
interesavusių Lietuvai pagel- 
bos teikimu, šios draugės mo
terys prigamino skanių užkan
džių (man, tai ir labai gera 
vakarienė buvo) ir organiza
cijai išlaidų nepadarė, nes jos 
aukavo: Jusienė, Žukauskie
nė, Kovoliunienė, Killmontie- 
nė, Reinardienė, Belikevičienė, 
Simonavičienė, čiuberkienė, 
Niaurienė, Rauplėnienė, Sabu
lienė, Dabrauskienė ir Micke
vičienė. Užkandus, na ir biškį 
už lūpos užpylus, kas stikliuką 
šnapso ar alaus bonkutę, juk 
mes ne kitokį žmonės, pasita
rėm, pasikalbėjom, visi priė
jom prie išvados, kad darbo 
bus daug ir išlaidų turėsime. 
Kaip tai, nuoma, šviesa, prie 
drapanų taisymo reikalingų 
daiktų pirkimas, drapanų per
siuntimas, o daugiausiai išlai
dų duos, tai valymas drapanų. 
Vėl rinkliava. Sumesta1 $47.55.

Aukavo šiaip.
Po $2: S. Reinard, A. Kups

tis, A. žvingilas, Tamašauskas, 
Marcinkevičius, čiuberkis, K. 
Žukauskas, B. Niaura, dr. J. 
Repshis, Z. Jarutis ir J. žako- 
nis.

Po $1: A. Tamošiūnas, B. 
Kubilius, D. Jusius, W. Jurke
vičius, M. Kazlauskas, J. Mic
kevičius, E.v Belekevičienė, 
Morkevičienė, A. Yakusaus- 
kas, G. Likas, J. Mickevičienė, 
Z. Kiškis, Vaškienė, Jusienė, 
A. Killmontienė, P. Žukauskie
nė, Kovoliunienė, Rauplėnienė, 
Sabulienė, A. Damrauskas, J. 
šūkis, Sinkevičius ię Dabraus
kienė 55c.

Laisvėj vietos žiniose tankiai 
matosi tas ir tas dirba prie 
drapanų ir pundelių sudėlioji
mo, todėl pavėlinkite ir man 
priminti gerų Lietuvos draugų 
vardus, nors visų šiuo sykiu 
neskelbsiu, nes ir taip jau ma-

lietuviai 
pinigų

Draugai Motuzai priėjo ir 
padavė $100. Pradžią padarė 
labai gerą; draugai Kvalkauc- 
kai $13.00; po penkius dole
rius aukavo: A. Lakickas, L. 
Ambrasienė ir J. Augulis; J. 
Kubilius $3.55.

Po $2: F. Mason, J. Kama
rauskas, P. Urbonas, P. Salin- 
ka, C. Shilkelis, F. Simanskas, 
A. Vidunas ir J. Kučinskas.
J. Salatka $1.50.

Po 1 dolerį: P. Valentą, M. 
Obraitis, J. Shurinckas, Ar- 
dickienė, A. Karosienė, S. Ka
rosas, P. Eidukevičius, M. Vai
lionis, S. Gaučius, J. Tuleikis, 
P. Križinauckas, B. šlekis, J. 
Navickas, J. Matukas, A. Apo- 
nikas, A. Ardickas, F. Žukas,
K. Nemura, J. Sheris, M. Ab
romavičius, K. 
Kuržinskienė, 
M. šolis, M. 
Dambauckienė, 
S. Kuržinskas,

Pikunas, M. Kamarauckas,
Zamoriene, O. šmulkštienė, 

Al. Andrulis, V. Kučinckas, K. 
Naravas, S. Kuzmickas, V. 
Maurukas, B. Lačkauckas, J. 
Pacauckas ir J. Mardosa.

Pakol aukas skaitė, S. Kuz
mickas sudainavo 1 dainelę.

Aukų surinkta $205.00

šą. J. Kazlauskas, 
Wethersfield 9, Conn.

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gijos ekstra susirinkimas įvyks ket
virtadienį, 14 d. rugsėjo. Visi nariai 
dalyvaukite ir praneškite kitiem. 
Bus aptarta Lietuvos Pagelbos 
klausimas. Pradžia 7:30 v. v. 155 
Hungerford St. Taipgi visi nariai 
įsitėmykite raštininko naują antra- 

35 Robins Dr., 
(215-216)

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)

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

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

0

BETHLEHEM
STEEL COMPANY

del savo tautų reikalų.
M. Kazlauskas,
LPTK, Bostono
Skyriaus Sekretor.

Pittsburgh, Pa
Labai Svarbi Konferencija
Nedėlioj, rugsėjo 17 d., 

vai. po pietų, L. M. Draugijos 
Svetainėje, 142 Orr St., Pitts
burgh, atsibus labai svarbi 
konferencija klausimu, kaip 
sėkmingiau teikti pagalbą Lie
tuvos žmonėms.'Į šią konferen
ciją kviečiami delegatai nuo 
visų organizacijų, draugijų, 
kliubų, parapijų ir pavieniai, 
kurie nori pagelbėti Lietuvos 
žmonėms. Ateikite visi ir vi
sos. čia bus kalbama, kaip ge
riausiai ir daugiausiai padėti 
Lietuvos žmonėms.

Komitetas.
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Naciai per Berlyno radi
jų gyrėsi, būk jie atmušą 
naujas Sovietų atakas pa
lei Narevo upę, į šiaurių 
rytus nuo Varšavos.

Petkevičius, K. 
K. Aponikienė, 
Slavickienė, F.
M. Salatkienė, 

A. Dambauckas,0.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Rei- 
ir

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 

/ dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191.£
LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines
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

3

2

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

C£
^MAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWflWflWflWAWAWAWAWAWAWAW^

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

I-

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.
(£16)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. 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.

BROOKLYN, N. Y.

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

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

Tru- Ember Fuel Co., Inc
496 GRAND ST, 

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
*— Vidutinis Atlyginimas —

MKDIKALI8 IŠTYRIMAS >

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

(Islst. 28 m.)

Arti Union SquareGREEN STAR BAR St GRILL 
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYN®

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)



Trd&adienis, RugšėjbfS, T944’

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 I MĖNESI
Laikas ir pusė už viršlaikius.

WORTH 2-5500
(219)

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

* (215)

VYRAI 
MOTERYS 

IR MERGINOS
LENGVAS DARBAS

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

473 KENT AVEv 
BROOKLYN.

(216)

VYRŲ
ir

MOTERŲ REIKIA 
(Amžiaus 16 iki 50) 
Būtinas Karo Darbas 

PILNAM LAIKUI 
DALIAI LAIKO

Gera Alga. Viršlaikiai.
Nuolatinis Darbas- 
Pokarinės Progos 

f

Whitlock Cordage Co. 
Ft. of Lafayette St. 

JERSEY CITY, N. J.
Reikalingas atliekamumo paliūdijimas 

(216)

OPERATORIAI 
Vyrai ir Moterys

Prie Armijos Orlaivių Uniformų.
Gera alga ; nuolatinis darbas.

BEN GREENHOLTZ,
476 Knickerbocker Ave., Brooklyn.

(218)

9 HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ
General Darbui.

Patyrimas Nereikalingas

NU-BORO PARK CLEANERS 
1271 39th Street, 

BROOKLYN, N. Y.
(216)

NAKTINIAI APVALYTOJAI
Puikiausia proga naktinės 
priežiūros štabams, darbas 

vyrams virš 45.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

jcraa

Laisve-—Liberty,’LithuanianDaily

HELP WANTED—MALE 
RĖIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

AUTOMATINIŲ MAŠINŲ 
NUSTATYMUI VYRAI
PATYRĘ AR BE 

PATYRIMO
PRISILAIKOMA W. M. C. 

TAISYKLIŲ
Kreipkitės visą savaitę: su Pirma- • 

dieniu, baigiant penktadieniu.
8:30 iki 5:30

šeštadienį 8:30 iki 12:30

HENRY L. CROWLEY
COMPANY, INC.

1 CENTRAL AVENUE, 
WEST ORANGE, N. J.
Bušai No. 20. 58, 44 ir Gatvekaris No. 23.
Taipgi D. L. & W. Highland Ave. Station.

. (221)

VYRAI
Garinių pečių ir kaminų valytojai. 

KEIKIA TURĖTI DRA1VERIO LICENSE.
Gali uždirbti iki $85 į savaitę.

ATLAS FURNACE CO. 
1057 CONEY ISLAND AVE. 

BROOKLYN.
(X)

APVALYTOJAI
NAKTINIS DARBAS

$38.73 Į SAVAITĘ
6 P. M. IKI 2 A. M.

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 
KREIPKITĖS 6 P. M.

ROOM 503, 350 — 5TII AVE.
(221)

VYRAI!
KARINIS DARBAS!

Tampriai Pakavimo ir Plieno Lankais Suver
žimo rūšis. 80c j valandą. Taipgi sandėlio 

darbas, 70c . valandą. 5 dienij savaitė.
Kreipkitės

RED CROSS
255 18th St. (arti 5th Ave.) Brooklyn.

PAKUOTOJAI 
17—50

Patyrimo Nereikalaujama 
Linksma atmosfera 

GEROS ALGOS
40 VALANDŲ. NUOLAT.

YALE,
566 — 7TH AVE.

(217)

CARPENTERS 
MECHANIKAI

Stogų ir kraštu darbui
GEROS ALGOS.

NUOLATINIS DARBAS PATERSON SRITYJ
Skambinkite STORM PROOF 

ROOFING CO. 
Route 4, PARAMUS, N. J. 

HACKENSACK 3-0679 
Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

(221)

ORLAIVIAM
PLOKŠČIŲ METALO 

MECHANIKAI
PATYRĘ

RANKINIAI KAMPŲ 
APLANKĖJAI

GEROS ALGOS
GENERAL BRONZE

CORPORATION
43-02 38TH STREET, 
LONG ISLAND CITY

REIKALINGA ĮRODYTI 
GIMIMO VIETOS.

SPAUSTUVĖS
PRESSMONAI

(215)

Turi būt patyrę eraftsmenai ant 
KELLY AUTOMATIC CYLINDERS, 

WEBENDORFER LITTLE GIANT
ar

C. &• P. MILLER PLATENS.

Printing Division,

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

■ (216)

Pagelbininkų Prie Išsiuntimų ir 
Priėmimų Department©.

MILLWRIGHT PAGELBININ-

Pokarinis Darbas

A. Schrader’s Son

(Arti Clinton & Washington Stoties, 
8th Avė. Subve)

Reikalingas atliekamumo' paliudijimas.

INTERNATIONAL PRINTING INK 
704 DOREMUS AVE. 

NEWARK, N. J.
MI. 2-2142

(217)

5 DIENŲ
40 VALANDŲ SAVAITĖ

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

KREIPKITĖS
EMPLOYMENT OFFICE 

GOTU STREET MEZZANINE.

Bloomingdale’s
■ ■ ........... .. » (205)

REIKIA VYRŲ
Materialų Kraustytoje

481 Clermont Avenue, 
Brooklyn.

PIRKITE KARO BONUS!

te

REIKIA VYRŲ
BENDRAM FABRIKO 

DARBUI

(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 AVĖ., KAMB. 21b
______— — - • ■ - ..........................,(215)

REIKIA AUTOMOBIMV MECHANIKŲ
Naujas Dodge-Plymouth dylerls gali suteikti 
patyrusiemi mechanikams d$tbo užtikrinimo 
progą dabar ir ik* karui. Mes taipgi. turime 
išimtiną propoziciją vyrui, kuris galėtų pa

sirodyti tinkamu kaipo service manager.
(JOLEEARY MOfdtlŠ, INC.

402-408 Broadway, Pašsaic, N. J. 
Kampas Van Houten & Broadway.

.... ....... ______________ (218)

AMERICAN AIRLINES
REIKALAUJA

SANDELIUI RAŠTININKŲ 
Dirbti LaGuardia Field

Kreipkitės
AMERICAN AIRLINES, INC.

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

deštadtėniaia iki 12:30 P.M.
(219)

MAŠINŲ 
Operuotoj ai 

GRĘŽIMAM PRESŲ 
RANKINIŲ SRIUBŲ 

ENGINE LATHE 
MAŠINISTAI

Toolmakers
Patraukianti

Pradžiai Mokestis
DARBAI BELLEVILLE, N. J.

Pasitarimai 8—5 ; šeštad. 8—12 :30

Kreipkitės j Employment Ofisą

WALTER KIDDE
& COMPANY, ING.

60 WEST ST., BLOOMFIELD, N. J.

Reikalingas USES 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 į MėncsJ. 

Alga Mokama, kai jūs išvykstate iš 
New Yorko.

Vienų Metų Kontraktas. 
Transportacija Apmokėta.

Matykite Atstovą Kasdien. 
GUY F. ATKINSON CO. 

Kreipkitės į U.S.E.S. of W.M.C.
44 E. 23rd St., N.Y.

TRUCK DRIVERS 
Kreipkitės I U.S.E.S. of W.M.C., 

87 Madison Ave., N.Y.
KEPĖJŲ PAGELBININKAI 

MĖSININKAI
2-RI VIRĖJAI; 3-TI VIRĖJAI 

FLUNKIES
Kreipkitės I 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.
(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.
.; (2i8)

SANDĖLIUI VYRAI AR BERNIUKAI 
PATIKRINTOJAI

PRIĖMIMO RAŠTININKAI 
1 IŠNEŠIOTOJAI

INDŲ MAZGOTOJAI—APVALYTOJAI 
APVILKĖJAI IR MOKINIAI 

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

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

(219)

APVALYTOJAI
DIENINIS AR NAKTINIS DARBAS 

40 Valandų Savaitė 
Šiek-Tiek Viršlaikių

GERA ALGA

HENRI BENDEL
10 WEST 57TH ST.

(215)

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

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

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
J. & S. TOOL COMPANY 

477 MAIN STREET.
EAST ORANGE, N. J.

(315.)

Berniukai, sustatymo darbas, tik 
RYTAIS AR PILNAM LAIKUI. 5 DIENŲ 
SAVAITE. 50c I VALANDĄ. PAKILIMAI. 

MARKWELL, 200 HUDSON ST.

REIKAIiIWGI
............. i ...............................................................................■■■■....... ....

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

NEW YORK

WffiRGINOS-MOTERYS
Mes turime sekamas pozicijas 

ątviras pilnam ir daliai 
laiko valandos.

PARDAVIMŲ 
RAŠTININKĖS

Suknelės, Coat ai 
Sportiškų Drabužių Priedai 

FILIŲ RAŠTININKĖMS 
BENDRAI KASTINĖS 

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)

SHIPBUILDING

CORP.

CAMDEN, N. J

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Vai and; 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)

(220)

REIKIA VYRŲ
40 VALANDŲ

OFISO ir sandėlio 
RAŠTININKĖS

Su ar be patyrimo

RUPUMO PIELUOTOJAI IR TEKINTOJAI
PUIKIAUSIA PROGA

Įstoti Į

POKARINIUS DARBUS!
Puikiausios Darbo Sąlygos!

VIRŠLAIKIAI!

______________________________________ (215)

MERGINOS 16 IKI 35 
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

Mokinėms mokestis virš 60c j valandą, po 6 
mėnesių pamatinė kaina virš 70c į valandą. 

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

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

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

NATIONAL METER DIVISION
4207 1st AVE., BROOKLYN

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

(217)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI 

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M. 

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

________ (X)

REIKIA VYRŲ 
FABRIKO DARBAS 

GEROS ALGOS. NUOLATINIS 
DARBAS

DICKSON 
Wire and Cable 

COMPANY 
8-14 37TH AVE., 

LONG ISLAND CITY.

APVALYTOJAI
Dienom ir Naktim

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės Į

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 
' NEW YORK CITY

REIKIA VYRO
Abelnam fabriku darbui.

GERA ALGA
COYNE & PADDbCK, 

40-09 21st St., Long Island City.

(217)

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI
DIRBTUVĖS DARBAS. 

NUOLATINIS DARBAS. 

GEO. K. GARRETT CO., INC.
D. & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.Ii .. (220

(221.)

(215)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MEdGlNOŠ. SUSTATYMO DARBAS. TIK 
RYTAIS AR PILNAM LAIKUI. 5 DJĘNŲ 
SAVAITE. 50c‘ Į; VALANDĄ. PAKILIMAI: 

MARKWELL,' 200 HUDSON ST.

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDAINIS PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

56 WEST 28RD ST.', N. Y.

šĖlMltflNKĖ ;
4 Suaugę. GERA ALGA. Ėrlvatinis kambarys 

ir maudynė.
ESPLANADE 5-6254.

(219).

'' tK itf<ifili'(įAij^MW

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 

KEPĖJOS
VIRTUVĖS DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

RElkfA MERGINŲ
Lengvata Fabriko Darbui.

GKltA ALGA.
NUOLATINIS DARBAS

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

Penktas puslapta

(221)

po karo.

CO.,

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

REIKIA MOTERŲ

A. Schrader’s Son(217)

(217)

(X)

VIRĖJOS

(x)

V

(215)

John Wanamaker

HENRI BENDEL
10 WEST 57TH ST.

MERGINOS—MOTERYS 
Lengvas fabriko darbas. Dabar ir 

5 dienos. 322 pradžiai. 
SUMMIT PHARMACEUTICAL 

305 E. 43td St., N.Y.C.

(Arti Clinton & Washington Stotie*, 
8lh Avė. Subve)

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

ŠCHRAFFTS
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

_____________________ ,______________ (217)

MERGINOS. SUSTATYMO DARBAS. TIE 
RYTAIS AR PILNAM LAIKUI. 5 DIENŲ 
SAVAITĖ. 50c J VALANDĄ. PAKILIMAI!

MARKWELL, 200 HUDSON ST.

AMERICAN AIRLINES.
RElKAtiAUJA

SANDĖLIUI DARBININKIŲ 
Dirbti LaGuaYdla' Field 

KreĮpfcit^ą ,' 

AMERICAN AlfttI&ĖS, INC.
103 E. 41st St., N. Y. City. 

Tįrpe. 9 A.M. ir 5 P.M. 
šeštadieniais iki 12:30 P.M.

............. ........ _......... (218)

MERGINOS UŽKANDŽIŲ 
BUFETUI 

DUODAMA UNIFORMOS 
Patyrimas Nereikalingas 

ALGA $25, PRIDEDANT VALGĮ 
TELEFONUOKITE

EDGECOMB 4-0515
_l_________________________ <2ię

MERGINOS IKI 3S
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

55c j valandą laike mokinimosl ir pamatini 
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 Hirsch
'teikia turėti USES paliuosavimą ir 

būti U.S. Piliete.
... .............................   (217)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

GRINDŲ MAZGOTOJOS
Pastovus Darbas.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės J

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

9TH ST. & BROADWAY 
NEW YORK CITY.

RAŠTININKĖS
Adresavimui ant typewriter. 

Turi būt akuratnos.
40 VALANDŲ Į SAVAITĘ

Alga Sulyg Susitarimo
YALE,

566 — 7TH AVE.
____ ___________________________________ (217)

VALYTOJOS
MOTERYS

VALYTI OFISUS 
$22 Į SAVAITŲ

Sekmadieniais Nedirbama. 6 P.M. iki 1 A.M;
KREIPKITĖS Į ROOM 508
350 — 5TH AVE., 6 P. M.

Į ________________ _________  (221)

DIRBTI PRIE STALO, 
EGZAMINUOTI LENGVĄ 

SUSTATYMO DARBĄ

481 Clermont Avenue, 
Brooklyn.

MERGINOS & MOTERYS
DALIAI LAIKO & PILNAM- 

LAIKUI DARBAS.
Mes turime įvairių darbų savo fa

brike merginoms virš 16. Iš anks
čiau patyrimas nereikalingas.

t GEROS DARBO SĄLYGOS.
Kurios jaunesnės kaip 21 turi 

atsinešti įrodymus savo amžiaus.

-WHITMAN’S CHOCOLATES
! 415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(226)

MOTERYS 
ir 

MERGINOS

BĖNDRAM FABRIKO 
DARBUI

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS

GEO. K. ŲARRETT C0, INC. 
D. & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.
.........I. ... ____

MERGINOS PRIE BUFETO

VIRTUVĖJE PAGELBININKĖS 
INDŲ MAZGOTOJOS 

SANDĖLIO RAŠTININKĖS
- VYNIOTOJOS—KASIBRKOS 
(DALIAI AR PILNAM LAIKUI)

ŽYMĖTO JOS 
PATIKRINTOJOS 

RAŠTININKĖS 
STERN BROS.

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

(43rd Street Įėjimai) (219)į

FINIŠERKOS
Patyrusios Prie Suknelių Dirbtuvės. 

GERA alga.
NUOLATINIS DARBAS

APEX DRES8 CO.
1359 BROADWAY N. Y. C. <

(215j



Be

vy- 
jo

Hįneę

nori da-

Apsigyveno Brooldyne

ANN SHERIDAN 
JACK CARSON 
IRENE MANNING

svarbius 
tarp ju,

fiefitaa puslapis 
i,žz=sa

WARNER BROS, perstoto 
ALEXIS SMITH 
JANE WYMAN 
CH. RUGGLES 

EVE ARDEN veikale

“THE DOUGHGIRLS”
Linksmiausia pašaipa apie Karo laiku 
susigrūdusius žmones Washingtone, kur 
(vyksta daug keistų ir juokingų nuotikių t 

HOLLYWOOD
BROADWAY Ir 46 STREET

NewYorto^<M^fe7iiil(M
Apie Senuką Petrą 

Mingilą
Laisvėje tik trumpai buvo 

priminta žinutėje, kad rugpjū
čio 26-tą staiga mirė Petras 
Mingilas. Pasitaikė taip, kad 
nedaug apie jo staigią mirtį 
ir žinojo jo draugai ir pažįs
tamieji.

Petras Mingilas turėjo arti 
70 m. amžiaus ir gyveno New 
Yorko mieste, Manhattane, per 

, virš 30 metų. Dirbo daugiau
siai prieplaukose — ant dokų.

Petras Mingilas gimė Lie- 
piškių kaime, šiaulėniškių pa
rapijoj, Šiaulių apskrityje. 
Atitarnavęs Rusijos kariuome
nėje, jis buvo išvykęs į Liepo
ją, kur jis dirbo, vėliau tar
navo ant laivų.

Į Ameriką atvyko Mingilas 
1910 metais. Paskui jis parsi
traukė čia ir savo šeima.

Mingilas susirgo plaučių už
degimo liga. Iš vakaro prieš 
savo mirtį, velionis gavo iš 
riausybės pranešimą, kad 
sūnus, Jonas, tarnavęs J. 
laivyne, žuvo be žinios! 
abejo ši netikėta, liūdna žinia 
senuką dar labiau pakirto ir 
jis ant rytojaus mirė.

Kitas velionio sūnus tarnau
ja J. V. kariuomenėje. Jis 
Texas valstijoj vedė ir ten gy
vena jo šeima.

Velionis Petras Mingilas ta
po palaidotas rugpjūčio 29 d., 
Alyvų kalnelio kapinėse, Mas- 
pethe.

Kiekvienas pažangus Brook- 
]yno lietuvis gerai pažino ve
lionį senuką Mingilą — paži
no jį, jei ne iš asmeniškų po
kalbių ir susitikimų, tai iš ma
tymo. Retai kada įvykdavo lie
tuviškos prakalbos, koncertas 
bei kokia kita pramoga, kurio
je Mingilas nebūtų dalyvavęs. 
Visur jį matei, — draugišką; 
malonų žmogų, gero velijan
tį geriems žmonėms ir pagal 
savo išgalę remiantį mūsų de
mokratinį judėjimą.

Ilsėkis, Petrai, ramybėje!
Ns.

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komiteto Nariams

Brooklyno Laikino Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komiteto 
susirinkimas įvyks šį penkta
dienį, rugsėjo 15-tą, Laisvėj, 
7 valandą vakare.

Visi nariai to komiteto ma
lonėkite susirinkti laiku, nes 
kai kurie nariai turi Aido Cho
ro pamokas vėliau ir 
lyvauti laiku.

Mes turime kelis 
dalykus apsvarstyti,
tai šaukiama konferencija rug
sėjo 24-tą.

H. Z., Fin. Sekr.

Antanas Rimkus atvyko iš 
Rochester, N. Y. ir apsigyveno 
Brooklyne. Iš amato jis yra 
siuvėjas. Darbą gavo pas 
kriaučių kontraktorių Diržį. 
Rimkus yra ilgametis Laisvės 
skaitytojas, o dabar bus ir 
kaimynas. Linkime jam ge
riausios kloties.

WARNER BROS, perstoto 
CARY GRANT

Šauniojoj komedijoj apie puagalviškai 
vmagiutr vienos Brooklyno 

šeimos prietikius.

“ARSENIC and OLD LACE”
au RAYMOND MASSEY, JACK CARSON, 

PETER LORRE. PRISCILLA LANE.
EDWARD EVERETT HORTON. JAMES 

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

ORK., DAINININKAI, KOMIŠKAS 
DUETAS •

STRAND

Labai Smagios Išleistuves 
Dovanų Lietuvos Žmonėms

(Pabaiga)
Svečiai Atlankė Dovanų 

Išsiuntimo Fabriką
Tarpe kitų svečių, kurie pa

sinaudojo Laisvėj tilpusiu už- 
kvietimu išleistuvėsna, buvo 
Povilas Rotomskis, Sovietų Są
jungos generalio konsulato 
atašė. Svečias pareiškė 
džiaugsmo turėjęs šią progą 
asmeniškai susitikti-pasveikin- 
ti desėtkus tų žmonių, kuriuos 
iš pavardžių seniai jau pažino
jo. Pažinojo iš skaitomų Lais
vėje pranešimų apie dirban
čius Lietuvos žmonėms Drabu
žių Centre.

Rotomskis pareiškė pageida
vimą būti ir pasitikėju tų do
vanų jau Lietuvoje.

—Kaip tai galima? — klau
sėme nustebę.

Rotomskis atsakė, kad pra
dedančioje iš naujo gyvenimą 
Lietuvoje yra galybė laukian
čio darbo. Mažos Lietuvos in
teligentijos jėgos yra taip už
verstos darbu, jog daugelis 
yra užmiršę miegą. Jisai jau
čiasi, jog jo dabar vieta turėtų 
būti (įlarbe greta jų. Jis prašęs 
jį iš dabartinių pareigų leisti 
persikelti į anas ir turįs viltį, 
kad jo prašymas bus patenkin
tas. O jeigu taip, tai daleisti- 
na, kad jis galėsiąs pribūti 
Lietuvon pirm šių dovanų ir 
jas tenai pasitikti.

Darbininkai džiaugėsi at
lankyti šio garbingo, malo
naus svečio ir širdingai spau
dė dešinę linkėdami laimingos 
kelionės ir sėkmingo darbo 
Lietuvoje. Darbininkai taip 
pat pažadėjo dirbti ir siųsti 
siuntinius Lietuvon tol, kol tik 
pagelba bus reikalinga Lietu- 
Vos žmonėms.

Dirbo Drabužių Išsiuntimo 
Dieną

Didžiuma komiteto narių ir 
darbininkų išdirbo nuo anksty
bo ryto iki pusiaunakčio (o 
paskutiniai keli ir vėliau), tūli 
po valandą kitą. Tačiau tų 
skirtumų čia nebus galima at
žymėti, kadangi visi dirbo 
liuosnoriai, dirbo kiek ir kuo 
kas galėjo ir išmanė, nežymint 
išdirbtų valandų nei darbo 1 
valkų.

Darbe buvo šie vyrai: 
Antanas Bimba 
Vincas Čepulis 

, Adomas Dagis 
Jonas Gasiunas 
Geo .Waresonas 
Jonas Rušinskas 
Valis Bunkus 
Kazys Balčiūnas 
Pranas Buknys 
Antanas Rudis 
P. Višniauskas 
P. Rainys
L. Gavrilovičius
M. Stakovas 
Jonas Tomsonas ‘‘ ’ 
Kazys Nečiunskas 
Walteris Mikulėnas 
Antanas Linkus, Sr. 
Vincas Karlonas 
St. Griškus 
Juozas Byronas 
Juozas Rinkevičius 
Benis Adomaitis 
Petras Kapickas 
Jurgis Kuraitis

Moterys dirbo šios:
Frances Pakalniškienė 
Nastė Buknienė 
Marytė Sinkevičiūtė 
Katrina Petrikienė 
Ona Čepulienė 
Mary Wilson 
Elsie Gasiunienė 
Anna Višniauskienė 
Josephine Augutienė 
Alice Šidlauskaitė 
Johanna Marčiukienė 
Helen iZablackas 
Marė Misevičienė 
Stefanija Vinikaitienė 
Anė Yakštienė 
Beatrice Kalakauskaitė 
Julia Clark (Karloniutė) 
Vincenta Hilliard

dienos

Margareta Adomaitienė 
Vera Mikutaitytė 
St. Sasna.

Be praleistos visos
darbe, France Pakalniškienė, 
komiteto iždininkė, patarnavo 
kom. iškepimu “hamės.” pietų 
u ž k a n d ž iui ankstybiesiems 
darbininkams.

Vera Mikutaitytė, dirbanti 
ir gyvenanti New Jersey, ati
dirbus diena savo darbavietė
je, atvažiavo vežina milžiniš
kai dideliu ir labai skaniu py
ragu, kurio užteko padalinti 
visiems darbininkams. Dabar 
lauksime to skanėsio recepto 
Moterų Skyriui. 
Varpo Kepyklos 
dovanojo duoną 
pietums.

Balčiūnai, 
savininkai, 
darbininkų

Rep.

ka-

V

12,-
JOHN J. NESBITT, INC

Stewart, 34 metų, ne-
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KRISLAI

282 UNION AVĖ BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

/*

VALANDOS:

Paminklo 
prisiuntė 

5 tikietus.

Mrs. Hazel Black rado dvie
jų savaičių berniuką, paliktą 
prie jos virtuvės durų, 101 2nd 
Ave., New Yorke. Atiduotas 
pamestinukų prieglaudon.

nu- 
vie-

Savininkas
Kainos
Avenue

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

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

STATE ROAD & RHAWN STREET,

HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 
PA.

Casimir Shimkus, 
58-03 69 Place, 
Maspeth, N. Y.

Trečiadienis, Rugsėjo 13, 194<

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

daug, daug širdingų

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. 4. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

STANLEY RUTKūNAS
‘ SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, Nj Y.

Padėkos Žodis

ZZA RESTAURANT

CHARLES
1 UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS,

Prieinamos
306 Union

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAJ

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai su 

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

(212-216)

DRS. STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y
Telephone Sta« S-8S4X

S50.00

douy

U950c*
v

., ’ ’ ’.j . ■ ■ b ‘

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily
bejksese

Būkite Šiame Svarbiam 
Susirinkime!

-------—r
Nacionalio Karo Fondo va

jaus reikalais svarbus susirin
kimas įvyks rugsėjo 14-tos 
vakarą, Laisvės salėj, 419 Lo
rimer St., Brooklyne.

Į tą susirinkimą kviečiami 
visų didžiojo New Yorko- 
Brooklyno LDS ir ALDLD kuo
pų valdybos ir nariai, kadangi 
čia bus išdirbta vajaus planai
ALDLD 1-mos Kuopos Nariam

Susirinkimas šaukiamas 1- 
mos kuopos susirinkimo vaka
rą dėl to, kad šios veiklios 
kuopos nariams būtų proga 
dalyvauti ir kartu sutaupyti 
vakarą, nes veikliems nariams 
liuosų vakarų trūksta. Tačiau 
kuopa turi ir savų atskirų rei
kalų. Tad 1-mos kuopos nariai 
stengkitės pribūti anksčiausia.

LDS 1-ma Kuopa Darbuosis Teikti Pagelbą 
Lietuvos Žmonėms ir Gaus Naujų Nariy

Iš LDS 1-mos Kuopos Susi
rinkimo ir Veiklos

Susirinkimas įvyko ketvir
tadienį, rugsėjo 7 d., Laisvės 
svetainėje. Narių atsilankė ne
mažas 
portas

Mūsų

būrelis. Valdybos ra- 
priimtas be diskusijų.
Kvota Gavimui Naujų 

Narių
Skaitytas laiškas iš Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo Cen
tro raštinės jubilėjinio vajaus 
klausimu. Jame nurodoma vi
soms kuopoms skiriamos kvo
tos gavimui naujų narių. Mū
sų pirmai kuopai skirta įrašy
ti 29 nauji nariai per 15 mė
nesių. Buvo diskusijos, daug 
narių ėmė dalyvumą diskusi
jose. Prieita išvados: ta mums 
skiriama kvota gali būti išpil
dyta su dideliu kaupu. Bet rei
kia j ieškoti naujų narių.

Organizatoriais apsiėmė se
kami draugai: Grubis, Dai
nius, Balčiūnas ir Kuraitis. Ki
ti nariai prisižadėjo glaudžiai 
kooperuoti — gelbėti organi
zatoriams. Tai tik tokiu būdu 
galėsime skiriamą kvotą su 
kaupu išpildyti.

Naujiems Nariams Jstojimo 
Sąlygos:

Lietuvis ar lietuvė, norintie
ji įstoti į Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo bile kurį skyrių, 
dabartiniame vajuje gali įsto
ti už dyką, visai nemokėdamas 
įstojimo mokesties. LDS’3-čias 
apskritys apmoka daktaro bi- 
lą už nario sveikatos patikri
nimą.

Kaip matote, lietuviai ir lie
tuvaitės, aukščiau nurodytos 
sąlygos kožnam duoda galimy
bę tapti narių LDS 1-mos kuo- 
jpos, čia gyvuojančios per 15 
metų. Ji turi- siu virš 300 narių 
ir -yra dalimi stipriausios fi
nansiniai lietuvių nacionalės 
organizacijos Amerikoje — 
LDS. Kiekvienam svarbu būti 
tokios didelės šeimos nariu. 
Pasinaudokite proga.

Įstodami į LDS galite apsi
drausti pomirtinės ant $150, 
$300, $600 ir $1,000. Pašal
pos sergant — į savaitę $6, 
$9 ir $12.

Esame Užkviesti j Jubilejinj 
Bankietą

Iš LDS 3-čio apskričio gau
tas laiškas su 50 tikietų. Ren
giamas bankietas spalių 22 d., 
329 Broadway, Bayonne, N. J. 
Pradžia 4 vai. po pietų. Tikie
to kaina $2. To parengimo 
tikslas: pagerbti Rojų Miza- 
rą jo literatinio darbo 25 me
tų sukaktyje ir 15-kos metų 
sukaktyje jo pirmininkystės 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jime. O likęs nuo bankieto pel
nas bus skiriamas nupirkimui 
dovanų lietuviams kariams, ku
rie tarnauja Dėdės Šamo gin
kluotose jėgose.

Kaip matome, LDS 3-čias 
apskritys tarnauja lietuvių vi-

suomenei daugeriopai: apmo
ka gavusioms narių kuopoms 
įstojančių naujų narių dakta
ro lėšas, o būsiančio parengi
mo pelnas taipgi skiriamas 
prakilniam tikslui. Visos LDS 
3-me apskrityje priklausančios 
LDS kuopos turėtume dalyvau
ti tame parengime.

Dariaus-Girėno 
Fondo Komitetas 
LDS 1-mai kuopai
Rengiamas bankietas spalių 
14 d., Lietuvių’ Am. Piliečių 
Kliubo svetainėje. Tikieto kai
na $2.50. Kuopos pirmininkas 
A. Velička ragino narius pa
sipirkti tikietą ir dalyvauti 
bankiete. Tikietai pavesti kon
troliuoti A. Veličkai.

Kuopa Dalyvaus Teikime 
Lietuvai Pagelbos

Konferencija teikimui Lietu
vos žmonėms pagelbos įvyks 
rugsėjo 24 d., Liet. Am. Pi
liečių Kliubo svetainėje, 280 
Union Avė., Brooklyne. Tai 
bus nedėlioj po pietų. Tikslas 
— suorganizuoti iš draugijų 
bei kliubų atstovų pastovų 
komitetą vietinį, čia, Brookly
ne. LDS 1-ma kuopa išrinko 
delegatus. Jais yra: Geo. Ku
raitis, E. Mizarienė, P. Buk- 
nys, A. Balčiūnas, M. Stako- 
vas ir S. Griškus.

LDS 1-ma kuopa rengiasi 
prie savo pramogos. Valdyba 
užregistruos svetainę. Laiką ir 

■vieta skelbs vėliau.
Kuopos stovis: J. Grubis 

perstatė 2 naujus narius. Kuo
poje ligonių yra vienas ir 1 ei
na prie susispendavimo.

' Jurgis Kuraitis, 
Koresp.

REIKALAVIMAI
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)

........ .

Per mūsų dienraštį Laisvę 
noriu ištarti padėkos žodį ma
no draugams, giminėms ir pa
žįstamiems už manęs. lankymą 
ligoninėje, už dovanas ir šir
dingus man linkėjimus. Aš da
bar jau grįžau iš ligoninės po 
operacijos ir tariu jums vi
siems 
ačiū.

sais smetonininkais Pietų Ame
rikoje bus viso labo apie 30 
pabėgėlių iš Lietuvos.

Visi jie gali dirbti, nes dar
bų yra. Visi jie gali pragyven
ti. Bet kunigo Končiaus Fon
das skiria jų šalpai 12,500 do
lerių !

Tuo tarpu Lietuvos trims mi
lijonams žmonių,t baisiai 
kentėjusių nuo karo, nė 
no dolerio!

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
Š1FTAMS.

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

Rose
gali apsieit be užlaikymo mei
lės prekyviečių galintiems 
brangiai užsimokėti ponams. 
Pernai ji už tai atbuvo kalėji
mo bausmę, dabar vėl suimta 
už tą patį prasikaltimą.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
vieno žmogaus nesušelpė, o jau 
turi pasiskyręs 25,000 dolerių 
administracijos išlaidoms! Ta 
didžiulė krūva dolerių nėra 
nei kunigo Končiaus, nei Pi
jaus Grigaičio, nei Juozo Lauč- 
kos. Tai visuomenės sudėti pi
nigai į National War Fund 
šelpimui nuo karo nukentėju
sių žmonių.

Brook lyno Vienybėje ponia 
Tysliavienė teigia, kad su vi-

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

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

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

. nupieštam planus.
Darome ir pritaįkome akinius kada reikalingi

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

Nepamirškite, kad tie 
500 dolerių, kurie to Fondo 
budžete skiriama “vaistams į 
Lietuvą,” eitų tam tikslui tik 
tokiam atsitikime, jeigu Lie
tuva pasiliktų nacių okupaci
joj. Tokiam atsitikime, aišku, 
tie vaistai tektų naciams.

Bet Lietuva jau beveik visa 
išlaisvinta. Kai amerikiečių pa
šalpa tikrai eina Lietuvos 
žmonėms, tai kun. Končius ne
žada jiems nė vieno dolerio!

Dienraščio skaitytojai susi
rūpinusiai rašo ir klausia: Kas 
daryti ? Kas galėtų šitai kleri
kalų ir menševikų sauvaliai pa
stoti kelią?

Kiek man žinoma, yra dvi 
įstaigos, į kurias galima kreip
tis, būtent: President’s War 
Relief Control Board, Wash
ington, D. C., ir National War 
Fund, 46 Cedar St., New York,

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.

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

Tiktai vienas blokas iki fabriko.
Prisilaikoma WMC Taisyklių 
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PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

IQ LIETUVIŠKAS KABARETAS
*5) Oi STANLEY MISIŪNAS

I 11 SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR 
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 

DAUG STALŲ KOMPANIJOM

. Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašome visus dažnai ateiti į mūsų

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

rHBSU>U«
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TAIPGI
Dirmavonem ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo A 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone BTagg 2-^173 ATDARA VAKARAI!

PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ:




