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Oficialiai pranešta ir pa
tvirtinta, kad amerikiečiai jau 
muša vokiečius jų pačių žemė
je — Vokietijos žemėje.

Tai pirmas toks įvykis isto
rijoj !

Lietuviai, latviai, lenkai, bie- 
lorusai ir rusai me sykį taškė 
teutonus jų pačių žemėje. Aš
tuonioliktame šimtmetyje ru
sai buvo užėmę ir Berlyną.

Neužilgo Raudonoji Armija 
ir vėl bus Vokietijos teritori
joj. Neužilgo, beje, anglai ir 
francūzai, čekai ir jugoslavai 
plieks savo priešus jų pačių te
ritorijoj.

Reinas — svarbi Vokietijos 
upė. Pagal ją hitlerininkai pa
statė savo “nenugalimą”
tumų (Siegfriedo) liniją.

Matysime, kaip ilgai 
tvirtumos laikysis.

Worcesterieciu piknikas 
(praeitą sekmadienį) buvo 
gražus, draugiškas, kad ir ne 
didžiausias. Nedaug tebuvo at
vykusių svečių iš kitų koloni
ją-

Smagu, kad worcesterieciai 
palaiko savo Aido Chorą, va
dovaujamą d-gės Karsokienės. 
Jis turi stiprių balsų ir dainuo
ja puikiai.

NorvudiečiŲ Vyrų Choras 
taipgi dainavo ir žmogus ne
gali neišreikšti pagarbos tiems 
vyrams, kurie nuolat vyksta į 
mūsų pramogas ir 
tuviškąją dainą!

plečia lie-

laiką kilo 
Worceste- 
(29 Endi-

Jau prieš tūlą 
gaisras pažangiųjų 
rio lietuvių kliube 
cott St.) ir smarkiai sužalojo
kliubą ir salę, kurioje tiek 
daug visokių lietuviškų pramo
gų įvykdavo.

Deja, apie tąjį gaisrą mūsų 
bendradarbiai iki šiol nesiteikė 
nei žodžio parašyti Laisvei. 
Tyli mūsų Lukas, tyli Janulis, 
tyli žalimas, tyli Bakšys, tyli 
d-gė Sukackienė, — tyli visi 
kiti.

O tai juk yra žinia, įdomi 
ne tik worcesterieciams, bet 
ir kitų miestų lietuviams.

Našvietis Vincas Vilkauskas 
pridavė $25 nuo Nashua, N. II. 
lietuvių Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetui. Tai bus prie 
našviečių kvotos.

Pov. ir Magd. Aleksandrai 
(iš Sudbury, Mass.) aukojo 
$10 Lietuvai ir $3 Laisvei, už
simokėdami ^dįenraščio prenu
meratą.

D-gas Kvietkus, iš Camb
ridge, aukojo Laisvei $3.50 ir 
užsimokėjo prenumeratą.

Aukojo ir kiti ir jų vardai 
bus paskelbti atitinkamu 
k u ir vietoje.

Nuoširdi padėka jiems!

lai-

Senas southbostonietis, 
tanas Žvingilas, apleido 
Bostoną, išvykdamas pas savo 
šeimą į Conn, valstiją ant far- 
mos.

Jis turėjo ten porą namų, 
kurių vienas buvo žinomas tuo, 
kad iš jo per ilgoką laiką iš
eidinėjo Keleivis, kurį A. ir 
E. žvingilai įkūrė.

Kiek sykių nuvykdavau į 
So. Bostoną, tiek sykių vis at- 
ydžiai pasižūrėdavau į tą se
ną, trijų aukštų mūro pastatą 
ir tuomet kildavo visokių min
čių.

“Jei žvingilas nebūtų pada
ręs vienos klaidos — nebūtų 
išleidęs iš savo rankų Keleivio, 
tas laikraštis šiandien būtų 
kultūriškas ir atliktų tą misi
ją, kuriai jis buvo įkurtas. Jis 
žmones šviestų, o ne mulkintų; 
jis tarnautų demokratijai, o ne 
fašizmui.” Tokios ir panašios 
mintys kildavo.

Malonus, draugiškas Anta-

So.

Perkūnuoja Mūšiai Lietuvos 
— Rytų Prūsijos Pasienyje; 

Lomža Jau Atimta iš Nacių
Berlyno radijas pranešė 

trečiadienį priešpiet, kad 
Sovietų kariuomenė užėmė 
Lomžą, lenkų gubernijos 
nuėstą, kur vokiečiai buvo 
mažne visai apsupti.

Lomža buvo paskutinė 
nacių tvirtuma linkui pieti
nio Rytų Prūsijos rube
žiaus.

London, rugs. 13. — Pa
lei sieną tarp Lietuvos ir 
Rytinės Prūsijos nuolat 
perkūnuoja artilerija ir 
verda kulkosvaidžių ir šau-

Bulgarų Kariuome
ne Jau Kaujasi prieš 

Hitlerininkus
London. — Bulgarijos 

naujoji valdžią oficialiai 
pranešė, jog besitraukian
čioji iš Graikijos bulgarų 
kariuomenė kovoja su dar 
pasiliekančiais Graikijoje 
naciais.

Teigiama, jog bulgarai 
dabar abelnai veda kovą 
prieš vokiečius, veikdami 
pilnoje vienybėje su Jugo
slavijos partizanais ir su 
Sovietų Sąjunga, Anglija ir 
Jungtinėmis Valstijomis.

tuvų mūšiai iš Sovietų ir 
vokiečių pusės.

Lenkijos fronte Raudo
noji Armija triuškina na
cių fortų linijas aplink 
Lomžą, lenkų gubernijos 
miestą, apie 21 mylia nuo 
Rytų Prūsijos pietinio ru
bežiaus. Lomžos apylinkėje 
raudonarmiečiai užėmė dar 
kelias gyvenamąsias vietas. 
Vokiečiai įnirtusiai gina 
Lomžą. Apkasuose apie 
miestą ir pačiose jo gatvė
se siautė tiesioginiai mū
šiai durtuvais ir rankinė
mis granatomis.
Spartūs žygiai Prieš Ven

grus Transylvanijoj
Transylvanijoje, vengrų 

užgrobto j Rumunijos pro
vincijoj, Raudonoji Armija 
numaršavo dar 40 mylių 
pirmyn per kalnus ir kitas 
keblias vietas. Sovietų ka
riai ir rumunai per dieną 
atvadavo virš 150 gyvena
mųjų punktų, tarp kurių y- 
ra ir Deva, geležinkelių ir 
plentų mazgas, 88 mylios 
nuo pačios Vengrijos rube
žiaus. Vengrai ir naciai vis 
atkakliau priešinasi.

Bus Pakelta Algos, Už
tikrina CIO Galva

Lewis Ragina Mainie- 
rius Balsuoti už Dewey

Cincinnati, Ohio. —John 
L. Lewis, kalbėdamas su
važiavime Jungtinės Mai- 
nierių Unijos, deklamavo, 
kad prez. Rooseveltas, gir
di, “spardęs mainieriam 
veidan” ir vėl spardysiąs, 
jeigu bus išrinktas. Da
bartinę Washington© val
džią Lewis vadino “Brow- 
derio - Hillmano - Roose- 
velto” valdžia.

Taip Lewis agitavo ang
liakasius balsuot už repub- 
likonų kandidatą Dewey į 
prezidentus.

suva- 
kad 
leis

Grand Rapids, Mich. — 
CIO unijų generalis pirmi
ninkas Philip Murray, kal
bėdamas Jungtinės Auto. 
Darbininkų Unijos 
žiavime, pareiškė, 
trumpu laiku valdžia
pakelt darbininkam algas 
virš vadinamos “Mažųjų 
Plieno” Kompanijų taisyk
lės.

Prez. Rooseveltas, svei
kindamas suvažiavimą, pra
šė ir toliau vengti streikų, 
iki fašistinė Ašis liks su
mušta.

Quebec.— Teigiama, kad 
prez. Rooseveltas, besitar
damas su anglų premjeru 
Churchillu, siūlo paskirt a- 
merikietį bendru koman- 
dierium prieš Japoniją.

JUNGT. VALSTIJĄ LAKŪNAI 
BE ATLAIDOS PLEŠKINA 

JAPONUS DAUGELY SALŲ
Perlų Uostas.— Kariniai 

Amerikos laivai ir lėktuvai 
vėl bombardavo japonus 
Palau salose, vakarinėje 
dalyje Carolinų salyno. Ša
lia kitko, tapo nuskandinta 
dar vienas prekinis japonų 
laivas ir sužalota kitas.

Gen. MacArthuro bomba- 
nešiai dvi dienas pagrečiui 
bombardavo japonų įrengi
mus Celebes saloje, Rytinė
je Rolandų Indijoje. Be kit
ko, jie nuskandino vieną 
prekinį japonų laivą, 2,000 
tonų ir pavojingai sužalojo

kitą priešų krovinių laivą 
4,000 tonų.

Aleutai.— Jungtinių Val
stijų bombanešiai vėl bom
bardavo karines japonų ba
zes šimušu ir Paramuširu, 
pačiame Japonijos Kurilų 
salyne.

Japonijos radijas sakė, 
kad apie 130 Amerikos 
bombanešių, pakildami nuo 
savo lėktuvlaivių, puolė ja
ponus vidurinėje dalyje Fi
lipinų salų.

LENKI] KOMITETAS NUTARĖ 
DUOTI ŽEMIŲ MAŽAŽE

MIAM IR BEŽEMIAM
Maskva. — Lenkų Ko

mitetas Tautai Laisvinti 
dabartiniame savo centre 
Liubline nutarė duoti že
mių bežemiams ir mažaže
miams valstiečiams atva
duotose Lenkijos vietose. 
Kiekvienam skiriama iki 
12 akrų ir pusės.

Visų pirma bus imama 
žemės nuo vokiečių bei 
Lenkijos išdavikų ir iš sa
vininkų, turinčių po dau
giau kaip 120 akrų žemės, 
ir dalinama valstiečiams. 
Bažnyčių žemė bus nelie
čiama.

Už gautąją žemę beže
miai atsiteis nedideliais 
metiniais įmokėjimais per 
20 metų, o mažažemiai per 
10 metų. Gaunamus už tai 
pinigus vyriausybė skirs 
apšvietos ir kultūros reika
lams tarp valstiečių, sta
tys skerdyklas, kepyklas ir 
kitus jiems naudingus įren
gimus.

Gavę žemės valstiečiai 
galės ją asmeniniai naudoti 
arba į kooperatyvus dėtis, 
bet ši žemė nebus kolekty- 
vizuojama.

Žemė pirmiausiai skiria
ma šeimoms kareivių, vei
kiančių ginki, lenkų jėgose; 
partizanams ir sužeistiems 
kare.

Tam tikri kiekiai žemės

bus laikomi atsargoj tiem, 
kurie sugrįš iš Sovietų Są
jungos, kurion jie turėjo 
pasitraukti dėl karo, taipgi 
ir tiems, kurie apleido Len
kiją todėl, kad jie neturėjo 
gana žemės pragyvenimui.

Edvardas Osubka-Morav- 
skis, pirmininkas Lenkų 
Komiteto Tautai Laisvinti, 
pareiškė, kad Lenkijos val
stybė reikalaus sau Ryti
nės Prūsijos ir tolesnių že
mių iki Oder ir Neisse u- 
pių. Iš didžiųjų tenaitinių 
vokiškų dvarų galima bū
tų daug žemių gauti beže
miams ir mažažemiams 
lenkams, kaip sakė Osub- 
ka - Moravskis.

Raudon. Armija įsiveržus 
Vengrijon, Sako Vengrai
Vengrų radijas sakė, kad 

Sovietų ir rumunų kariuo
menė įsiveržus jau į pačią 
Vengriją ir užėmus pozici
jas tik už 117 mylių nuo 
vengrų sostamiesčio Buda
pešto.

Maskva oficialiai nieko 
nesako apie prasiveržimą 
per Vengrijos sieną.

London. — Pranešama, 
kad naciai pradėję bėgti iš 
strateginių Graikijos salų 

Kretos ir Rhodes.

Amerikiečiai Triuškina Vo 
kietijos Rubežių; Naikina 
20.000 Atkirstų Vokiečių

Franci j a, rugs. 13. —Pir
moji amerikiečių armija, 
gen. Hodges komandoj, už
ėmė nacių tvirtumą Eben 
Efnael, Belgijoj, ir prasi
veržė per sieną į Vokieti
ją punkte apie 10 mylių į 
pietų rytus nuo vokiečių 
miesto Aacheno. 
jankių armijos 
jau pirmiau 
per Luksemburgą į Vokie
tijos pusę, į šiaurvakarius 
nuo istorinio miesto Trier.

Trečiadienio žiniomis, a- 
merikiečiai dar vienoje vie
toje permaršavo per Luk- 
semburgo kunigaikštiją ir 
užėmė 
tik už 
viškos 
nijos.

Suprantama, kad Ameri
kos kariuomenė, be to, ir 
keliose kitose vietose pra
kirto Vokietijos sieną; bet 
kariniais sumetimais dar 
nepaskelbta jų vardai.

Trečioji Jungtinių Vals
tijų armija, komanduojama 
generolo Pattono, jau še
šiose vietose persigrūmė 
per Moselle upę, iš vakari
nio į rytinį jos šoną tarp 
Nancy-ir Thionville, į pie
tus ir šiaurius nuo Metzo, 
tvirtumos miesto, Franci jo j 
arti Vokietijos rubežiaus. 
Amerikiečiai šturmuoja vo
kiečius Metzo apylinkėje ir

Kiti šios 
junginiai 

persigrūmė

vietoves Vokietijoje 
1 mylios nuo tvirto- 
nacių Siegfriedo Li

NAUJAUSIOS
KARO ŽINIOS
Prancūzai užėmė La Ro

chelle uostą, kurį naciai 
naudojo kaip savo subma- 
rinų stovyklą.

Jankiai jau 37 myl. 
nacių Rhein upes.

Kanadiečiai artinasi 
Holandijos sienos.

nuo

prie

London, rugs. 13. — 3,- 
000 talkininkų lėktuvų bom
bardavo karinius bei pra
moninius nacių miestus pie
tinėje ir vakarinėje Vo
kietijoje.

daro apsupimo veiksmus 
prieš juos.

Pirmoji amerikiečių ar
mija, šalia kitko, paėmė 
tvirtovišką Belgijos miestą 
Malmedy, 8 mylios nuo Vo
kietijos sienos.

Susijungus Amerikiečių 
Septintajai armijai iš pieti
nės Francijos su Trečiąja 
jankių armija iš šiaurių 
pusės, tapo atkirsta iki 20,- 
000 nacių pietiniai-vakari- 
nėje Franci jo j. Jankiai da
bar juos naikina bei suimi- 
nėja.

Jugoslavų Karalius 
Šaukia Visus Tautie

čius Pas Tito
London. — Buvęs Jugo

slavijos karalius Petras 
atsišaukė per Anglijos ra? 
diją į visus savo tautiečius, 
serbus, kroatus ir slovėnus, - 
kad išvien stotų į maršalo 
Tito vadovaujamąją Tautos 
Laisvinimo Armiją, arba 
partizanus. Petras pareiš
kė:

“Mano valdžia su prem
jeru dr. Ivanu Subasičium, 
su pilna mano žinia ir pri
tarimu, padarė svarbias ir 
naudingas sutartis su šia 
mūsų Tautine Armija” 
(komanduojama maršalo 
Tito).

PALIAUBOS SU RU
MUNIJA

Maskva, rugs. 13. — Ru
munija pasirašė karo pa
liaubų sutartį su Jungtinė
mis Tautomis. Sutarties są
lygos dar nepaskelbtos.

Siaučia Mūšiai Dėl Pragos
Berlyno radijas sako, 

kad siaučia žiaurūs mūšiai 
be jokios pertraukos tarp 
atakuojančių rusų ir besi
ginančių vokiečių ties Pra- 
ga, rytine Varšavos dalim.

Anglai per Holandiją 
maršuoja artyn Vokietijos.

Tarybų Lietuva Kovoja ir del Klaipėdos ir Rytų Prūsijos Lietuvių Išlaisvinimo
s
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Vilnius. —.Pasibaigė tre
čioji sesija Tarybinės Lie
tuvos Respublikos Aukš
čiausios Tarybos (seimo).

Justas Paleckis, Aukš
čiausios Tarybos prezidiu
mo pirmininkas, raportavo 
apie Lietuvos žemės laisvi
nimą ir tolesnius lietuvių 
uždavinius kovoje prieš vo
kiečius įsiveržėlius. Tarp 
kitko, jis šiltai sveikino 
maršalą Staliną, geniališką- 
jį ‘kovos vada prieš vokiš-
nas žvingilas 
riaus su savo 
kais.

Tenka jam
riaušių pasekmių!

dabar farme- 
žmona ir

palinkėti:

vai-

ge-

kus užpuolikus, ir pareiškė 
padėką Raudonajai Armijai 
už tą laisvinimo kovą.

Paleckis ragino lietuvius 
dabar juo labiau stengtis, 
kad kuo greičiausiai būtų 
atvaduota visa Lietuvos že
mė.
ATVADUOT KLAIPĖDĄ 

IR RYTŲ PRŪSUS
“Mūsų pareiga,” tęsė Pa

leckis, “taip pat yra ištiest 
brolišką ranką lietuviams, 
vaitoj an tiems po vokiečių 
jungu Klaipėdos krašte ir 
Rytinėje Prūsijoje.”

Jis šaukė visais galimais 
būdais padėti Raudonajai 
Armijai.

Lietuva Įkuria Užsieninį, ir 
Krašto Gynimo Komisariatus
ŽMONIŲ PARAMA 
RAUD. ARMIJAI.

“Atvaduotų Lietuvos ap
skričių valstiečiai,” sakė 
Paleckis, “laisvu noru au
koja grūdus ir gyvulius 
tiems mūsų krašto gynė
jams.
tūkstančiais eina į Raudo
nosios Armijos eiles, palai
kydami mūsų tautos garbę, 
kaipo drąsių ir tvirtų žmo
nių.

“Dabar mūsų tikslas yra 
greitai atstęigti priešų su-

ardytą Lietuvos pramonę 
ir ūkį ir atgimdyti tautinę 
mūsų kultūrą ir meną, o 
tame reikale mus parems 
broliškosios Tarybų Sąjun
gos tautos.’’

Lietuvos jaunuoliai Bediskusuojant Paleckio 
raportą, kalbėjo atstovai 
Grigalavičius, Meškauskie
nė, Vaišnora ir kiti. Sesija 
priėmė rezoliuciją, pilnai 
užgirdama Taryb. Lietuvos 
vyriausybės politiką ir dar
bus.

H-------------------------------------------------------- ;---------------

LIET. UŽSIENIŲ REIKA
LŲ IR APSIGYNIMO 

KOMISARIATAI
Premjeras Mečys Gedvi

las (pirmininkas Tarybines 
Lietuvos Komisarų Tary
bos) davė raportą apie 
steigimą Lietuvoj krašto 
gynimo ir užsienių reikalų 
komisariatų. Po diskusijų, 
atstovai vienbalsiai užgyrė 
įstatymą šiem naujiem ko
misariatam įkurti.

Lietuvių visuomenės 
. kėjas Sniečkus pabrėžė 
kalą kuo greičiausiai 
gaivint valstiečių ūkį, 
grąžint visas teises, kurias 
jiem suteikė Tarybinė san-

tvarka 1940-41 m., ir duot 
paramos nukentėjusiems 
karo metu valstiečiam.

Į sesiją atsilank ir ją 
sveikino delegatai Lietuvos 
valstiečių, Vilniaus fabrikų 
darbininkų, mokslo ir me
no atstovai ir Lietuvos par
tizanų pasiuntiniai.

Atstovai aplankė kapus 
Raudonosios Armijos ofi- 
cierių ir kareivių, kritusių 
kovoje dėl Vilniaus atvada
vimo, ir bendruosius kapus 
civilių žmonių ir karo be
laisvių, kuriuos vokiečiai 
sušaudė Paneriuose. Aukš
čiausios Tarybos vardu at
stovai uždėjo gėlių vaini
kus ant tų kapų.
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“Vyriausiai su Jungtinėmis 
Valstijomis..."

Grįžusi į savo sostinę Vilnių, tarybi
nės Lietuvos respublikos vyriausybė da
ro planus ateičiai. Be sugriauto šalies 
ūkio, kultūrinių įstaigų atstatymo, Pa- 
Įeckio-Gedvilo vadovaujamoji vyriausy- . 
bė nepamiršta ir politiniai diplomatinių 
klausimų.

Štai tarybinės Lietuvos premjeras 
Mėčis Gedvilas pareiškė, kad neužilgo 
bus suorganizuotas naujasis Lietuvos 
užsienio reikalų komisarijatas. Per jį 
Lietuva, kaipo savaranki valstybė, pa
laikys glaudžius santykius su kitais 
kraštais. Lietuvos vyriausybė, Gedvilas 
sako, kreips ypatingo dėmesio į Jungti
nes Valstijas, kur gyvena arti trečdalis 
lietuvių tautos. Su Amerika Lietuva pa
laikys kuodraugiškiausius ryšius.

Tai džiuginanti Amerikos lietuviams 
žinia. Nekantriai jie laukia tos valandos, 
kurią Lietuvos atstovybėje Washingtone 
bus lietuvių tautos atstovas, tarybinės 
Lietuvos valstybės ministeris.

Francūzų Spauda
Iš Paryžiaus pranešama, kad ten šian

dien plačiausiai pasiskleidęs, labiausiai 
liaudies skaitomas dienraštis yra L’Hu- 
maųįte, Frąncijos Komunistu Partijos 
laikraštis. Humanite turi 200,000 skai
tytojų.

Antras pp Humanite yra socijalistų 
dienraštis Le Populaire, su 160,000 skai
tytojų.

Kiti visi francuzų dienraščiai, kurių 
esą 12-ka, teturi, sudėjus sykiu, tik 
120,000 skaitytojų.

Šitaip rašo Frederick Kuh, niūjorkiš- 
kio dienraščio korespondentas Europo
je-

Pasirodo, kad francuzai komunistai, 
kaip ir buvo tikėtasi, sudaro stipriausi 
sparną anti-fašistiniame fronte. Jais 
žmonės daugiausiai pasitiki, jie yra įta
kingiausi francūzų tautoje.

Ir dėl to nėra ko stebėtis: Frąncijos 
komunistai buvo patys veikliausieji ko
votojai prieš vokiškuosius okupantus. 
Jie daugiausia ir nukentėjo: Hitlerio 
budeliai nužudė tūkstančius francūzų 
komunistų veikėjų. Be to, prieš juos rūs
čiausiai kovojo ir Vichy pardavikai.

■ Kaipo taisyklė, kiekvienoje Europos 
valstybėje komunistai šiandien vaidina 
didžiulį vaidmenį ir ateityje 
dinti dar didesnį.

žąda vai-

ir

ginklais,

LEITENANTAS GENEROLAS BAKER
Okla-
Pirmo

Bąker

Distin- 
kada 

“geros

Smetonukas - Kar pinkas Tebešau
kia Už Karą Prieš Tarybą

Sąjungą
Mes jau esąme rašę apie tai, kad fa

šistinė Dirva, redaguojama Juliaus Sme- 
tonuko ir Kazio Karpiuko, nori karo 
prieš Tarybų Sąjungą ir ragina Jungti
nes Valstijas tą karą paskelbti. Juodvie- 
jų balsas iki šiol vis tebepasiliko balsu 
šuns, lojančio ant mėnulio.

Bet tiedu vyrukai nesiliauja hitlerinę 
propagandą skleidę.’Vėliausiame to laik
raščio numery j (rugs. 8 d.) jiedu šitaip 
posmuoja:

“Po vokiečių reikia sugriauti ir bol
ševikų galią... Šiandien tikroji “Vic
tory” tegali būti laikoma pasiekta ta
da, kada sąjungininkų kariuomene į- 

. žengs į Maskvą... Bolševikijos baus- 
. mės valanda jau čia pat... Antra ver

tus sąjungininkų karinė persvara 
prieš bolševikus yra tokia didelė, kad 
bolševikus sutriuškinti šiandien būtų 
visai lengva...”
Šitaip ir panašiai lietuviški smetoni- 

ninkai kursto Ameriką prie karo su sa
vo didžiule talkininke, Tarybų Sąjunga. 
Tiedu fašistiniai ablavukai nepaiso, kad 
tokiame kare (prieš Tarybų Sąjungą) 
Amerika netektų milijonų kareivių. Jie 
nepaiso to, kad tokis karas prieš Tary
bų Sąjungą būtų pražūtingas Amerikos 
demokratijai, visam mūsų kraštui.
• Jiedu šaukia karo prieš Tarybų Są
jungą ir tiek!....

Bet jiedu turėtų suprasti, kad fašisti- 
pjo šuns balsas į dangų neina!

Chicagos Draugas
Komunistai

Apsiginklavęs heąrstiniais 
Chicagos Draugo redaktorius šoka ginti
demokratų partiją nuo komunistų. Sa- ’ 
vo editoriale (rugs. 8 d.) tasai redakto
rius šitaip aiškina:

.“Maskvos vadovaujami Amer. komuni
stai, matyt, yra užsimoję suskaldyti de
mokratų partiją ir pakenkti Prezidento 
Roosevelto išrinkimui ketvirtam termi
nui.”

Kodėl komunistai norėtų pakenkti 
prezidentui Rooseveltui? Kodėl, beje, 
Maskva norėtų pakenkti prez. Roose
veltui? Nei į vieną šitų klausimų Drau
gas neatsako!

Iki šiol daugelis reakcininkų liejo aša
ras dėl to, kad Rooseveltas ir komunis
tai — “vienas ir tas pats”. Iki šiol tūli 
politiniai apuokai, stovį netoli Draugo, 
skelbė, būk Rooseveltas visur nūsilei- 
džiąs Maskvai. Jeigu taip, tai kam Mas
kva ir komunistai dabar bandys Roose
veltui pakenkti?

Toks Draugo redaktoriaus kliedėji
mas tik parodo, kaip mažai jis nusivo
kia šių dienų tarptautinėje ir mūsų kra
što politikoje!

Toliau D-gas “aiškina,” būk Browde- 
ris siekiąs “sugriauti iš pačių pagrindų 
mūsų krašto dviejų politini^ partijų sis- 
tew” . ' «

Kur tąm įrodymai?
Nęklauskit, nes Draugas jų nepaduos. 

O jų nepaduos, nes neturi!
Girdi, ne keno kito, “bet komunistų 

sukurstytas Sidney Hillman suorgani
zavo politinę sekciją CIO darbininkų u- 
nijoj.” Kokioj unijoj? D-go redaktorius 
nepasako, nes nežino.

Dar toliau D-gąs reikalauja, kad iš 
abiejų politin. partijų—demokratų ir re
publikonų—^komunistus visai reiktų iš
mesti.” Kam? Dėl to., kad jie imą in
strukcijas iš Maskvos!...

Skaitai žmogus tuos D-go redakto
riaus kliedėjimus ir galvoji: Ot, jei toki 
vyrai vadovautų politinėms partijoms 
arba valstybėms, — dėl savo obskuran- 
tizmo, dėl savo kronikinio sirgimo anti
komunistine liga jie negarbingiau su
smuktų ir už savo dučę Mussolinį!

Lieutenant general Ira C. 
Baker buvo mokytojas 
homa valstijoj pradžioj 
Pasaulinio Karo.

Šiandien lieut. gen.
yra vadas Alijantų Vidurže
mio Oro Jėgų. 1927. m. jis 
buvo apdovanotas 
guished Flying Cross,’ 
pasekmingai užbaigė
valios” kelionę aplink Pietų. 
Amerikos žemyną. Citacija sa
kė, kad jis “atsižymėjo inicia
tyva, gabumu ir sumanumu.”

Bakerio puikiausias nųveiki- 
mas įvyko dviem metais vė
liau, kada su generolu Spaatz 
įsteigė rekordą, laikydami 
“Question Mark” ore per virš 
150 valandų. Tuo metu “Oak 
Leave Cluster” buvo pridėtas 
prie jo medalio. Paskiau jis 
buvo priverstas parašiutu nu
sileisti, kada jo lėktuvui atsi
tiko nelaimė ir jis automa
tiškai tapo nariu aviatorių 
“Caterpiller Kliubo.” Prieš ka
rą, lakūnams parašiutu nusi
leisti buvo nepaprastu dalyku.

Už kelių metų Baker daly
vavo pirmojoje “blind” tarp- 
kontinentinėje kelionėje. La
kūnas turi vartoti tik instru
mentus.

Apart šių dramatinių įvykių, 
Baker buvo paparastas armi
jos lakūnas. Jis lavinosi būti 
lakūnu Austin ir Kelly. Fields, 
Texas valstijoj. Po trumpo ap
sistojimo Kalifornijoj, jis bu
vo išsiųstas į Filipinus. Tapo 
kapitonu, ir egzekutyviu kari
ninku Department Air Office, 
komandoje Manila Air Depot. 
Sugrįžus namon, jam paskirta 
vieta Mitchell Field, New Yor
ke. Paskiau, su 34th Pursuit 
Squadron March Field, Kali
fornijoj, jis veikė su Army 
Corps Mail Operation. Nors 
neišpasakytai aktyvus karinin
kas, jis tęsė savo mokslą ir už 
trijų metų buvo ofise Chief 
of Air Corps, Washingtone.

Jis visą laiką mokosi. Būda
mas New Yorke jis studijavo 
kontraktų teises Columbia 
Universitete. Southern Califor- 
nijos School of Journalism jis 
laimėjo pirmą dovaną už ge
riausią raštą. Pasiliuosavęs iš 
armijos jis norėtų leisti savo 
mažą laikraštėlį. Jo didvyriai 
yra Napoleonas ir Amerikos 
generolas Robert E. Lee. Apie 
juos viską skaito.

Baker yra artimas draugas 
Arnoldo, vado visų 

Oro Jėgų, 
tris aviaci- 
“the ’ Army 
mokyklose.

Amerikos ex-Ambasadoriaus
Bullitto Padėjejas—Šnipas
Washington. — Paskuti

nių laiku Anglijoj tapo nu
teistas 7 metus kalėti Tyler 
Kent, buvęs Amerikos am
basados raštininkas Londo- 
iąę. Jis įkalintas už tai, kad 
nukopijavo 1,500 slaptų ka- 
rįųįų Amerikos - Anglijos 
dokumentų ir perdavė juos 
Auriai Volkovai, baltagvar- 
dietei atbėgėlei, kuri, mato- 
fliah turėjo ryšius su na
ciais.

Tas pats Tyler Kent’as 
seniau sekretoriavo Wm. 
(j. Bullittui, kuomet Bųlli- 
ttas buvo Jungtinių Valsti
jų ambasadorius Maskvoje.

Dabar Kento motina 
kreipėsi į prez. Rooseveltą,

kad jis pasistengtų paliuo- 
suot jos sūnų iš anglų ka
lėjimo ir sugrąžint Ameri
kon. Jinai, tarp kitko, sako, 
kad jos sunūs, betąrnąųda- 
mas Bullittui, pavirto į ar
šiausią komunistų priešą. 
O kuomet Kentas buvo per
keltas į Amerikos ambasa
dą Londone, jis tuojau su
sidėjo su tenai tinėmis faši
stinėmis grupėmis.

BE ĮQQ% 
WITH YOUR

Mūsų piknikas, kuris įvyko 
27 d. rugpjūčio, paramai Lie
tuvos žmonių, gerai nusisekė, 
nes draugai ę|ąųg įr nuoširdžiai 
dirbo. Ypatingai daug dirbo: 
Simutis, J. Egeris, S. Radavi- 
čįus, J. Virbickas, M. Vjrbic- 
kįenę, K. Barąųskis, F. Bųsle- 
vičiųs, M. McDorment, A. Vil- 
kauskiūtė ir A. Egerienė.

Pįkniko naudai aukavo: M. 
Virbickienė — pyragų (bapką), 
taipgi po pyragą aukavo L. Ba
rauskienė, M. Viečkienė, M. 
Vilkauskienė ir M. McDorment 
keiksą. Tokis nuoširdus suau- 
kavimas maisto ir davė progą 
padaryti pinigų pagalbai Lie
tuvos žmonių. Pelno liko $52.38.

Visiems širdingai ačiū, kas 
tik darbavosi pikniko naudai.

V. Vilkauskas.

Bakerio pirma kalba An
glijoj buvo simpatinga ir la
bai kukli. “Daug nekalbėsi
me,’-’ jis sakė. “Pirmiau kovo
sime. Tikime, kada jus aplei
sime, džiaugsitės, kad mes at
ėjome.” Anglų, atsakymas duo
tas rudenyje 1943 m. Kara
lius Jurgis priėmė generolą 
Baker 45 minutų audiencijoj 
ir jį apdovanojo “Knight Com
mander of the Order of the 
British Empire.”

Dabar generolas Baker ko
manduoją Viduržemio Oro jė
gas, tarpe naujų oro vietų, ku
rias rusai mums įrengė Sovie
tų Sąjungoj ir bazių Italijoj. 
Mūsų bomberiai dabar apima 
Vengriją ir Balkanus. Pirmo
je kelionėje Fifteenth Air 
Task Force, Baker irgi daly
vavo. Jo vyrai bombardavo 
gelžkelio centrą Vengrijoj ir 
uostą Rumunijoj, kada skrido 
į U.S.S.R. Grįždami jie bom
bardavo nacių oro vietą . Ru
munijoj. Generolas Baker vis 
tiki, kad vadas turi vesti savo 
lakūnus.

FLIS—Common Council.

generolo
Amerikos Armijos 
Bendrai jie išleido 
jos knygas. Trečia 
Flyer” vartojama
Parašyta, kada Baker ir Ar
nold buvo Alaskoj.

Baker gražios iškalbos, vi
suomet mandagus. Ne aukšto 
ūgio ir gražios išvaizdos žmo
gus. Gimė prieš 54 metus Field 
Creek, Texas valstijoj. Poilsio 
laiku mėgsta kortuoti, “golfą,” 
“tennis” ir pan.

Sausio mėn. 1942 m., po mė
nesio karo, Baker tapo Briga
dier General ir komandavo 
mūsų bomberius Europoje. Su 
savo vyrais jis atakavo Rouen 
gelžkelio jar’us Franci jo j, ly
dimas britų kovos lėktuvų. Jis 
sakė: “žmogus negali planuo
ti oro kovų, jeigu jis nekovo
jęs skraidymo mašinoje... 
žymūs oro vadai nesiunčia sa
vo vyrus į kovą. Juos veda.”

Baker dirbo su Air Chief 
Marshal Sir Arthur Travers, 
kuris atsižymėjo vesdamas bri
tų naktięs bomberius. šie ka
rininkai pažino viens kitą dar 
Jungt. Valstijose. Jis lavino 
savo vyrus tiesiog šaudyti į 
tikslą. Taip pasekmingai juos 
išlavino, kad buvo apdovano
tas Silver Star, ketvirta aukš
čiausia militaripe dekoracija.

.Pavasarį, 1943 m., Baker 
buvo paskirtas galva United 
States 8th Air Force Anglijoj. 
Net 90% garsiosios Aštuntos 
buvo išsiųsta į šiaurės Afri
kos frontą. Bet Baker vėl pra
dėjo lavinti vyrus jų vietas už
imti. Pąbąigoje pirmų metų 
Aštuntą Komąnda dalyvavo 
net 82 misijose virš Europos, 
sunaikino 1782 priešo lėktu
vus, sąvo petękp 419.

Seattle, Wash
Ateinanti Rinkimai

Jau liko tik apie 2 mėnesiai 
laiko ir turėsime šalies rinki
mus, kada kožnas pilietis tu
rės progą atiduoti savo balsą 
už tą kandidatą, kuris jam ge
riausiai patiks.

Bet, kad galėtume balsuoti, 
tai kiekvienas turi žinoti, kad 
jis turi būti užsiregistravęs. 
Jeigu esi vieną kartą balsavęs 
per du paskutinius pietus, tai 
registruotis nereikia, bet jei
gu nesi balsavęs nei karto į 
du metus, tai turi užsiregis
truoti, kad. galėtum balsuoti 
ateinantį rudenį. Tokios Wash
ington valstijos teisės.

šių metų rinkimąi yra svar
biausi visoj Amerikos istorijoj. 
Jeigu išrinksime progresyvius, 
pažangius žmones, tai ir ka
ras bus laimėtas į trumpesnį 
laiką ir pastotas kelias ateity
je karams, bet jeigu republi- 
konai laimėtų, tai būtų didelis 
smūgis, ypatingai darbinin
kams, ką turime išsikovoję per 
pastaruosius 12 metų, tai gali
ma būtų visko netekti. Tūli iš 
jų nori padaryti taiką su Hit
leriu, kad už 20-ties mėtų vėl 
kita žmonių skerdynė būtų su
rengta, nes jiems rūpi ne žmo
nių gerovė, bet kaip saū dau
giau pelno pasidaryti.

Jau ir dabar republikonaį 
kopgresmanąi kalbą už taiką 
su Hitleriu ir daro planus dar 
baisesniam kitam karui. Tai
gi, pirma atiduosime savo bal
są, tai apsvarstykime, kokia 
padėtis buvo prie Republikonų 
Partijos viešpatavimo ir kiek 
nuprogresavome prie Demo
kratų Partijos, šiemet Demo
kratų Partijos kandidatai yra 
labai geri žmonės parinkti ir 
būsimuose rinkimuose visi tu
rime už juos balsuoti.

Washington valstijoj į gu
bernatoriaus vietą yra nomi
nuotas Mon C. Wallgren, į 
senatorius Warner Magnison, 
į kongresmąnus — nuo 1-mo 
distrikto Hugh De Lacy, nuo 
6-to distrikto John Caffee. Tai 
šie žmonės yra pastatyti nuo 
Demokratų Partijos ir už juos 
reikia balsuoti. Jie kovojo už 
pensiją seneliams, kad bedar
biai būtų aprūpinti, kad ligo
niai būtų aprūpinti ir už kitus 
progresyvius žygius.

Taigi, jeigu norite, kad mū
sų gyvenimas būtų smagesnis, 
geresnis, tai balsuokite ųž De
mokratų Partijos kandidatus.

Būsimuose rinkiniuose Wa
shington vąlstijpj bus įneši
mas No. 157, tai visi turime už 
jį balsuoti. Ką gi tąs No. 157 
įnešimas reiškia? Jis reikalau
ja, kad bedarbių pašalpa būtų 
pakelta nuo $15 iki $20 į sa
vaitę, pavieniams, o vedu
sioms iki $25. ir kad būtų pa
šalpos laikas prailgintas nuo 
16-kos iki 20,-ties savaičių. An
tra, kad sugrįžę iš kąrinės

tarnybos kareiviai gautų p ei’ 
20 savaičių pensiją, pakol jie 
gaus darbo. Trečia, kad se
niems žmonėms pensija būtų 
pakelta nuo $40 iki $50 į mė- 
nesį laiko; kad neregiams bū- 
tų mokama po $60 į mėnesį ' 
laiko, kad valstija užmokėtų 
iš savo įžcįo gydytojams už i 
daptų sutaisymą, kad būtų . 
pavėlintą seneliąms, kurie yra 
ant pensijos, užsidirbti dar po 
$75 į mėnesį laiko,..jeigu jie 
gali gauti darbo.' . Kętvirįa, 
moterys, kurios dirba industri
joj, kad joms būtų mokama be
darbių pensija per 20 savaičių, 
kada jos tampa nėščios.

Tai tokis yra tas No. 157 
įnešimas. Kapitalistų spauda 
visaip piliečius gąsdina, būk 
reikės mokėti dideli taksai, 
jeigu tas įnešimas bus priim
tas. Neklausykite jų. Sene
liams mokamos pensijos vals
tija prideda tik pusę, o kitą 
pusę federalė valdžia moka, 
bet kapitalistų spauda to ne-( 
pasako. O jeigu ir susidarytų, 
centas, kitas daugiau taksų, 
tai ką tas reiškia su tais pa
gerinimais mūsų gyvenimo ?

Nekųrie iš mūsų sako, kad : 
“Aš balsavau per daug metų, 
bet tas nieko nepagerino ma
no gyvenimo.” Kurie taip kal
ba, tai daro klaidą. Mūsų gy
venimas dabar yra geresnis, 
kaip buvo seniau. Turime se
nelių pensiją, žmogus sulau
kęs 65-kių metų, vyras ar mo
teris, jau gauna į mėnesį lai
ko po $40 pensijos. Taipgi 
tiems, kurie yra ant pensijos, 
tai daktaras yra veltui. Taipgi 
bedarbių pensiją turime, žmo
gus, netekęs darbo jau gauna 
po $15 pagalbos per 16-ką sa
vaičių ir dabar reikalaujame 
tą dar pagerinti. Taigi, gyve
nimas yra geresnis, o tą nie
kas dykai nedavė, daug buvo 
kovota ir darbuotasi, kol tas 
atsiekta ir atsiekta per balsa
vimus, išrenkant į kongresą, 
senatą, valdžios vietas pažan
gesnius žmones. Daug buvo 
darbo, kol tą atsiekėme, buvo 
renkami parašąi, einama stu- 
ba nuo stubos ir tas aiškinama, 
rengiamos prakalbos, ruošia
mos eisenos į valstijos sostinę. 
Bet jau atsiekėme geresnio gy
venimo ip jeigu būsimais rin
kimais savo balsus atiduosime 
už pažangius kandidatus, tai 
ateityje gyvenimas bus dar ge
resnis.

Man pačiam teko vaikščioti, 
kad surinkus parašų už įneši
mą 157, kad jis būtų padėtas 
ant baloto. Daug teko susitik
ti priešingi] tam darbui žmo
nių, daugiausiai tai buvo kata
likai, kuriuos suklaidina ku
nigai, kalbėdami apie gerą gy
venimą po mirties, bet visai 
nieko neinokina, kad žmonės 
pagerintų savo gyvenimą šia
me pasaulyje — pirma mirties.

Taigi, draugai ir draugės, 
visi demokratijos šalininkai, 
kapa reikią, tai užsiregistruo
kite, kad galėtumėte balsuoti 
o kada ateis balsavimai, lap
kričio 7 dieną, 1944 metąis, tai 
balsuokime už F. D. Roosevel
tą į prezidento vietą ir už nu
rodytus kandidatus bei kitus 
demokratus į kongresą, sena
tą ir kitas valdiškas vietas.

Baltimore, Nd
lietu-

aukojo: po

M. Frank- 
Frielander

Sekami geros širdies 
viai ir lietuvaitės aukojo sušel- 
pimui Lietuvos žmonių. Per 
Jennie Pyvariunienę, po $5; 
Marijona Agurkiūtė, K. Lopa
ta, V. Lopatienė ir L. M. Wei
ner; po $2: F. Pyvariūnas ir 
A.< Yanavičius; po. $1: S. Lim
pa ir S. Bagužas; po 50c: D. 
Berger, Kwilander, 
lin, B. Sacldon, J. 
ir J. Stromsky.

Per P. Paserskį 
$1: K. Milinauskas, K. Miko- 
laitis, D. Gintai, A. Olvich, J. 
Deltuva ir J. Vjtarta 25c.

Cleveland, Ohio

labai svarbūs 
savo geroves 
balsavimuose 
ta diena jau

AR JAU PASIRUOŠĖT 
BALSAVIMUI?

Tie visi, kurie yra permainę 
gyvenimo vietą ir tie, kurie ne
dalyvavo pereituose 2-se balsa
vimuose, privalo užsiregistruo
ti. To neatlikę negalės balsuo
ti. O visi žinome, kad ateinan
tieji rinkimai yra 
ir kiekvienas dėl 
privalo dalyvauti 
lapkričio 7 d. ir
nebetaip toli. Kaip apsjęaitliuo- 
jama, Cuyahoga apskrityje, 
dar yra apie 170,000 neužsire
gistravusių piliečių, o tas reiš
kia, kad kuo ilgiaus vilkinsime 
užsiregistravimą, tuo daugiau 
rasime užsikimšusius užsiregis
travimo kambarius. Tai geriau 
užsiregistruoti tuojaus nuėjus 
į City Hall, Board of Election 
kambario num. 119, ant Lake
side Ave. ir E. 6th St. Valan
dos, kasdien nuo 9-tos ryto iki 
4:30 po pietų, šeštadieniais nuo 
9-tos ryto iki 12-tai vai. die
nos.

Užsiregistravimo laikas baig
sis su spalio 9 d. ir tą dieną 
bus galima užsiregistruoti bal
savimo būdelėse. Bet geriau ne
laukti paskutinės dienos. Mes 
privalome paraginti savo drau
gus ir kaimynus užsiregistruo
ti tuojaus. 

• ■ s.it I tiŪGI * • •

Nuq Redakęijos. Būtų labai 
gerai, kad ir iš kitų valstijų 
mūsų korespondentai aprašytų 
apie jų valstijos kandidatus 
ir padėtį, kaip padarė d. S. G.

Iš Latvijos Fronto
Maskva. — Latvijoj, į 

pietų vakarus nuo Jelgavos 
(Mintaujos) Sovietų ka
riuomenė užėmė kelias nau
jas pozicija. Vokiečiai darė 
kartotinas kontr - atakas, 
stengdamiesi atgriebti tas 
pozicijas. Rąudoparmięčiąį 
atmušė visus nacių puoli
mus ir atlaikė naujuosius 
punktus.

Burini Aiperikos bojn- 
banešių, bpmbardąvę Vo-

Waterbury, Conn
AUKOS KNYGŲ LEIDIMUI.

Draugei M. Vaitonaitei-Mik- 
šienei pasidarbavus, ant blankų 
tuojaus liko surinkta $22 para
mos Lietuvių Literatūros Drau-. 
gijos Apšvietos Fondui knygų 
leidimui ir kitiems svarbiems 
darbams.

Stambesnes aukas aukavo 
sekamai: V. Yakubonis $5. Po 
$1: L. Gižauskas, B. Marčiulio
nis, A. širma ir M. Baltrūnas. 
Po 50c: S. Meison, P. Bokas, 
K. Yankeliūnienė, K. Stanislo- 
vaitienė, A. Anatanavičius, J. 
Ulazas, M. Vaitonaitė, Ch. Lu
cas, J. Marčiulionis, J. Zelene- 
kas, J. Skindzera, J. Saikas, ir 
J. Bandževičius 30c.

Po 25c: M. Paugis, V. Kras- 
nickas, A. Kučiauskienė, Ch. 
Astromskis, J. Vaitonis, M. 
Sembuliavičiųs, J. Rakickas, J. 
Astromskis, J. Ručinskas, A. 
Schultz, J. Kichas, A. Stasiulai- 
tis, St. Plungis, J. Kailis, A. 
Krivickas, V. Kulikauskas, J. 
Armąnas, V. Rugenis, J. Pa- 
kutka, Stanley, A. Ųatoza, V. 
Saln, S. Mizarą, J. Ambroza. 
Riti po mažiau. Visiems ąuką- 
vusiems tariame širdingai ačiū.

Koresp.

REPUĘLIKONAI LAI
MĖJO MAINE RIN

KIMUS
Maine valstijoj republi- 

konai laimėjo ' gubernato
riaus ir trijų kongresmanų 
rinkimus prieš demokratų 
kandidatus. \ ? <

Washington. — Prancū
zų vadai reikalauja lygaus 
balso Franci j ai su Ameri
ka, Anglija ir Sovietais bū
simose taikos konferencijo
se.

Japonijos radijąs prane
šę, kąd Ąmerikos

i vi
durinėje Filipinų salų daly? 
i*

kietijos miestus Leipcigą ir yėl hopibardavo japonus 
rtiamnitzn nn tn nusileido dūrinei e Filipinų salų d*Chemjiitzą, po to nusileido 
j Sovietų žemę.

,,.ii .i. . _-------------------- - -
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Lawrence, Mass.

SPECIALS VAJUS DEL GREITO SUŠEL 
RIMO LIETUVOS ŽMONIŲ

Šeštasis Dovanų Siuntinys 
Lietuvos Žmonėms

Law- 
nuo- 
žmo- 
karo.

šeštąjį Dovanų Siuntinį užbaigėme ruošti ir jau iš
siuntėme. Džiugu, kad plačiosios lietuvių visuomenės at
siliepimas buvo nuoširdus. Pasiuntėme nemažai drapanų 
(dėvėtų ir naujų), čeverykų, muilo ir kitų reikmenų. Ta
čiau tai bus tiktai labai menkutė parama vokiškųjų oku
pantų nualintiems Lietuvos žmonėms. O ateina šalta žie
ma. Tai bus be galo sunki Lietuvos žmonėms žiema.

$190.00

i 1,006.46

126.70
1,281.25

206.00
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas laikė susirinki

mą rugsėjo 7 dieną, suvedė šeštojo Siuntinio sąskaitą ir 
nutarė tuojau imtis už naujo ir dar didesnio vajaus. 
Nutarėme pravesti visos šalies maštabu specialį drapanų 
ir čeverykų rinkimo vajų. Ir tuo reikalu skubiai atsišau
kiame į visus Amerikos lietuvius.

Šis specialis drapanų 1/ čeverykų rinkimo vajus tęsis 
iki lapkričio 15 dienos. Mes norime, kad mūsų Septinta
sis Dovanų Siuntinys pasiektų Vilnių ir Kauną apie 
Naujus Metus.

Mes žinome, kad labai daugelis geraširdžių lietuvių 
jau yra aukoję nemažai drapanų tam tikslui, bet tiki
me, kad jie neatsisakys ir vėl prisidėti. O yra tūkstan
čiai lietuvių, kurie tebėra neaukoję nė mažiausio daly
kėlio, bet kurie turi padėvėtų bei naujų drapanų ir su 
mielu noru paaukotų, jeigu kas pas juos nueitų ir jų pa
prašytų. Be to, mes manome, kad labai daugelis kitatau
čių žmonių paaukotų šiam prakilniam tikslui drapanų, 
čeverykų bei pinigų, jeigu mes jų paprašytumėme. Rei
kia eiti ir prašyti visų!

Šis vajus turi skirtis nuo visų pirmesnių vajų. Reikia 
ne tik raginti žmones drapanas sunešti į tam tikras vie
tas, bet reikia eiti j jų namus, prašyti ir paimti drapa
nas. Neturi būti palikta nei vienas lietuvis, neaplankytas 
ir nepaprašytas paramos Lietuvos žmonėms.

Komitetas stengsis visais būdais pagelbėti kolonijų 
skyriams ir veikėjams šį vajų pravesti plačiausiu maš
tabu. Komiteto skyriai turi tuojau laikyti susirinkimus, 
apsvarstyti šio vajaus reikalus ir išdirbti planus jo pra- 
vedimui. Reikia pasidalinti darbais, įtraukti į vajų paša
linių jėgų, pasiekti organizacijų narius ir spaudos skai
tytojus, padalinti miestą į sekcijas ir kiekvienai sek
cijai paskirti dovanu rinkėjus. Reikia gauti pagelbos tų, 
kurie turi automobilius bei sunkvežimius.

Iš savo pusės, Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas 
išleis specialius atsišaukimus dėl masinio platinimo. Gau
site anglų kalboj A įgaliojimus rinkti drapanas, čeverykus 
ir visokią kitokią paramą Lietuvos žmonėms. Gausite 
kortų, ant kurių drapanų aukotojas galės pasirašyti, ir 
paduoti savo adresą ir pasiskyti iš kur jis bei ji paeina 
Lietuvoje ir tas kortas pridėti prie drapanų, kurios bus 
pasiųsta Lietuvon kūrtu su drapanomis. Lietuvoje žmo
nės, gavę drapanas, galės susirašinėti su savo broliais 
geradariais amerikiečiais.

Be to, pagaminsime gražius spalvuotus padėkos lak
štus tiems, kurie stambesnėmis sumomis prisidės prie 
pasiuntimo dovanų Lietuvos žmonėms, kuriuos jie galė
tų pasilaikyti savo atminčiai.

Labai gražu per šį vajų kreiptis ir raginti žmones 
pasiųsti Lietuvos žmonėms kalėdiniu dovanų. Vietoj čia 
pirkti saviesiems dovanų, kurios dažnai esti nereikalin
gos arba be kurių galima labai lengvai apseiti, lai paau
koja tas dovanas Lietuvos žmonėms. Gali patys supirkti 
dovanas arba tą sumą paaukoti, o Komitetas supirks ir 

, jų vardų pasiųs.
Broliai ir sesutės, lietuviai! Vardu karo nualintų Lie

tuvos žmonių, mes dar kartą atsišaukiame į jumis. Pa
dėkite į šalį pažiūrų skirtumus ir skubinkitės gelbėti 
Lietuvos žmones nuo ateinančių šalčių. Už kiekvieną 
mūsų paramą, didelę ir mažą, jie bus mums dėkingi.

Lai šis specialis drapanų ir čeverykų rinkimo vajus 
sužadins kiekvieną Amerikos lietuvį! Lai bus vajaus 
laiku pasiekta tūkstančiai kitataučių ir gauta iš jų para
mos lietuvių tautai!

Lai kiekvienas sąmoningas, patrijotingas, laisvę ir de
mokratiją mylintis lietuvis dalyvauja šiame specialiame 
drapanų ir čeverykų rinkimo vajuje!

Lai tūkstančiai ir tūkstančiai Amerikos lietuvių šie
met pasiunčia Lietuvos žmonėms kalėdinių dovanų!

Atsiliepkite į šį mūsų paraginimą!
Stokite prie darbo! s

LIETUVAI PAGELBOS TEIKIMO KOMITETAS
A. Bimba, pirmininkas 
V. Čepulis, sekretorius 
F. Pakalniškienė, iždininkė 
L. Kavaliauskaitė, finansų sekretorė 
V. Kartonas 
Mary Sinkus 
Biruta Kalakauskaitė 
Elsie Gasiunienė 
Jurgis Varisonas 
Ona Jakštienė 
Nastė Buknienė 
V. Bunkus
K. Petrikienė.

417 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

PIRKTA:
20,000 razor blades
8,000 bars of ivory soap
5,000 bars of .laundry soap
270 dz. spools sewing thread
31 dz. darning cotton
1,025 women’s and children’s sweaters
36 childrens jackets
1,524 boy’s and men’s all wool khaki and navy sweaters 1,523.00 
2,028 prs. of boys & mens wool & cotton mixture socks 1,258.50 
1,152 prs. gloves (woolen cloth) 672.00
1,584 prs. boys union suits 1,218.00
2,064 penmen’s shirts & drawers (wool & cotton mix.) 2,400.00 
2,691 pcs. women’s union suits (fleece lined) 
125,000 needles assorted sizes 
School supplies:

1,008 bxs. crayola
72 bx colored chalk
432 bx colored pencils
432 notebooks
hand' shoes, shoe laces, leather & rubber soles
jars Wilsons BV Boullion Paste

2,466.75
245.00

2nd
576

268.75
509.38

96.00

$13,467.79
AUKOTA:

148 regulation kits
90 cans evaporated milk
72 cans soup
1895 pairs shoes
11,640 pieces (12,014) pounds) men’s, women’s, and 
children’s used clothes.

LIETUVAI PAGELBOS TEIKIMO KOMITETAS.
417 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Great Neck, N. Y. Pittsburgh, Pa
Rugsėjo 3 d. įvyko surprizo 

parė - bankietas, kuris buvo 
surengtas dėlei Ch. ir Jules 
Laužaičių, paminėjimui 15 me
tų sukakties jų ženybinip gyve
nimo. Po skanių vaišių pirmi
ninkas šio bankieto J. Kupčins
kas pakvietė visus svečius iš 
eilės pakalbėti.

Kadangi draugai Laužaičiai 
.netiktai priklauso prie dauge
lio organizaęijų ir jose gražiai 
dirba, bet ir šiaip yra malonūs, 
draugiški ir širdingi draugai, 
tai ir daug gražių linkėjimų 
buvo pasakyta dėl jų.

Bet kas svarbiausia, kad ne
buvo pamiršta Lietuvos žmonių 
šelpimo klausimo, nors šitas 
parengimas ir nebuvo didelis, 
nse jisai įvyko draugų Laužai
čių stuboje, bet delei Lietuvos 
žmonių sušelpimo suaukauta 
$20.

Draugai Laužaičiai ačiuoja 
visiems šio bankieto rengėjam, 
kaip tai S. Bistrajams, P. Kut- 
kams, J. Kupčinskams ir (C. 
Pozarams. Už dovanas—LJ. Ba
ranauskams ir S. Simų šeimy
nai. Dėl Lietuvos šelpimo auka
vo sekamai:

$5.00 Ch 
po $1.50: 
Griškevičia,
$1.65 C. Pozara. Po $1.00: P. 
Beeis, J. Vanagas, A. Šidlaus
kas, D. Smaidžiunas, S. Bis
trais, S. Simas, P. Kutkus ir 
Mrs. J. Goodwell $1; po 50c 
O. Klimaitienė ir A. Simokai- 
tis. P. B.

Kaip Eina Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Darbas

ir J. Laužaitis; 
J. Kupčinskai, F. 
J. Smaidžiunas ir

JIEŠKO GIMINIŲ 
AMERIKOJ

Dienraščio Laisvės kaimynas 
K. Degutis, kuris garsina savo 
plaukų kirpyklą dienraštyj, ga
vo sekamo turinio atvirlaiškį 
iš Sovietų Sąjungos nuo Lietu
vių Ansamblio nario, kuriame 
klausia žinių apie gimines:
“Brangus' Lietuvi!

Aš kreipiuosi į jus reikale, 
gal padėsite surasti Amerikoj 
mano tėvą F. Railą, gimines: 
Simaną ir Antaną Railus iš 
Margių sodžiaus ir Antaną Vė
brą iš Leliūnų sodžiaus, Pagi
rių srities, Ukmergės apskr. 
Pasitikiu, kad jūs ir kiti lietu
viai padėsite juos surasti. Man 
rašykite lietuviškai arba ang
liškai.
USSR, G. Perejaslav-Zajesski

Gos. Chudž. Litovskij
S.S.R. Ansamblis

s D. P. Raila.”

Pittsburghe ir jo priemies
čiuose daug ir nuoširdžiai dir
ba, tai drg. D. Lekavičius, nors 
jis ir taip dirba ilgas valan
das, taisydamas apsiavus. Per
eitą komiteto posėdį drg. J. 
Baltrušaitienė pranešė, kad ji 
į Brooklyną pasiuntė 55 sva
rus švarių ir gerų drabužių, 
kuriuos dovanojo jos dukrelė 
Mrs. Maga wan, taipgi dakta
rės anūkė, kuri yra 6-šių me
tų, padovanojo savo lėlę Lie
tuvos vaikučiams ^.kada jai pa
aiškino Lietuvos žmonių padė
tį, tai ji net savo mylimą lėlę 
atidavė ir parašė laiškutį.

Kada taip elgiasi kūdikiai, 
tai mes suaugę žmonės turėtu
me daugiau veikti Lietuvos 
žmonių pagalbai. žinoma, 
daug lengviau būtų veikti, jei
gu nebūtų tų demoralizatorių, 
kurie pirmiau džiaugėsi Hitle
rio pavergimu Lietuvos, o da
bar kenkia Lietuvos žmonių 
pagalbai. Dabar, kada jie ma
to, kad Raudonoji Armija jau 
baigia išlaisvint Lietuvą, tai jie 
desperatiškai rėkia prieš Lie
tuvos žmonių pagalbą. Kad 
žmones apgauti, tai neva ir jie 
steigia tarybas, komitetus, kal
ba apie Lietuvos žmones, apie 
lietuvius, bet jų ruošiama pa
galba yra 'taikoma ne Lietu
vos žmonėms, betj Smetonos 
liekanoms, visokiems pabėgė
liams, kurie pabėgo ne nuo 
Hitlerio, bet per Hįtlerio Ber
lyną į kitas šalis nuo Lietuvos 
žmonių. '

Bet sąmoningi lietuviai 
bo ir dirbs karo pergalei, 
tuvos žmonių pagalbai,
kad geriau būtų vedamas dar
bas, tai tam mes turime ge
riausią progą išdiskusuoti, sek
madienį, 2 vai. po pietų, LMD 
Svetainėje, 142 Orr St., Pitts
burghe, kur atsibus labai svar
bi konferencija, kurią šaukia 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto skyrius Pittsburghe. Į 
šią konferenciją yra kviečia
mos visos Pittsburgho ir apy
linkės organizacijos, draugijos, 
kliubai, kuopos ir pavieniai, 
kurie tik pritaria tam svar
biam darbui. Visi ir visos daly
vaukite.

E. K. Sliekienė,
Kom. Sekretorė.

AUKOS Del LIETUVOS
Labai džiugu, kad ir 

rence lietuviai gražiai ir 
širdžiai remia Lietuvos 
nes, nukentėjusius nuo
žemiau talpiname vardus ir pa
vardes tų, kurie prisidėjo su 
aukomis prie šio gražaus dar
bo. Aukojo sekamai:

J. Milvidas $11 ir Anne ži- 
linskutė $10.50.

Po $10 aukavo: S. Penkaus
kas, P. Milus, Ig. Chulada, P. 
Tamašauskas, J. Kazlauskas, 
B. Chulada, A. Taraška ir S. 
Mileckas $5.50.

Po $5 aukavo: P. Aleksonis, 
Maple Parko Bendrovė, T. Tar
toms, B. Brenka, J. žilonis, P. 
Galinis, A. šupetrienė, Kuodie- 
nė, M. Davidonis, L. Gross, A. 
Raskaw, S. Yuškia, Francis 
Polak, M. Balavičius, M. Grin- 
kavičienė, Ch. Paulauskas, V. 
Kralikauskas, Viktorija Bal
čiūnienė, J. Kibildis, A. Kava- 
lauskas, Petras Yvanauskas, A. 
Šimkūnas, A. Večkys, D. Su
kackas, J. šupetris, S. Siekis,
A. Aleksonis, F. žula, A. Butė
nas, A. žvingilas, P. Bagdonas, 
J. Rudis, J. Stančikas, J. Dze- 
dulonis, Paul Aleksa.

Vakarienės veiterkos paau
kavo savo tips — $3.50.

Po $2 aukavo: M. Rum- 
savičienė, P. Karpavičius, J. 
Arbočius, A. Olenik, K. Laus- 
ka, Jennie Menkauskienė, A. 
Dzeventlauskas, V. Tamulavi- 
čius ir J. Palcauskas.

Po $1: A. Kulinski, M. Dva- 
reckienė, A. VaitkaVičienė, P. 
Cilcius ir J. Tučinski.

L. Kindaris $2; F. Alin, W. 
Krosnicki, J. žitkevič, A. C. 
Kaupinis po $1.00; J. L. Mor- 
calis 50c.

PASARGA: Važiuodamas
virš pažymėtas aukas išsiųsti 
dar sukolektavau Lietuvos 
žmonėms sekamai:

K. Kizula $5. Po $2 H. J. 
Unin Co., K. Gradackas, U. 
Zajančkauskienė, B. Czurlonis,
B. Morkavičius, J. Skirus.

Po $1: A. Palskis, P. Janu- 
konis, F. Vasinaviečienė, H. T. 
Trombe!, A. Kormazinas, J. 
Szrodis. F. Lisowsky

Vakarienės pelnas 
Viso su vakariene

nis buvo mū^ų tas parengimas.
Aukotojų vardai:
LDP Kliubas $50.
A. Pasukonis $15.
Po $10: D. Krūtis, Anton 

Klapocky, LDS 33 kuopa.
Po $5: Anna Dragunienė, K. 

Saksinskas.
Po $5: T. žemaitis, V. ir A. 

Zaikai, Leon Poszun, E. ir W. 
Bites, D. M. Burkausku, J. 
Adomunas, A. Labanauskas, 
Chels Martin, B. Krutienė, S. 
Yankauskas, K. Grazan, S. 
Baltutis, L. Slanciauskas, Visur 
Būnantis, J. Spirkauskas, W. 
Shimanauskas, G. Kazlauskas, 
J. Zaveckas, Don Martin.

Po $3: M. Taraškienė, 
W. Schad, A. Pociūnas, M. Pa- 
nasevich, J. Šalkauskas, V. Ži
linskas, A. Gudaitis, A. Gurs
kis, Ignas Krūtis, C. Andriu- 
nas.

Po $2.50: M. Rudzionis ir V. 
Paulauskas.

Po $2: P. Vaicionis, J. 
Zaleckas, Mr. ir Mrs. S. Bra
zaitis, Harry Kundrat, J. Wiz- 
bor, A. Skairus, A. Paliubins- 
kas, Anna Sakavičienė, B. 
Barštis, K. čiurlis, J. Zizes, V. 
Sheralis, G. Kudirka, K. Ya- 
nuzis, P. šiaulis, L. Sliazis, J. 
Zagreckas.

Po $1.50: Anna Pilips ir J. 
Baranauskas.

Po $1: J. Cerneckis, St. Pau
lauskas, J. Nevulis. Anna Ken- 
trienė, P. Vilciskas, M. Kens- 
ler, M. Grazean, Mrs. Palu- 
binskienė, B. Makutenienė, M. 
Pakštienė, M. Kisel, P. Poš
kus, K. Pociūnas, A. Pociūnas, 
S. Ambrasas, A. Staniulis M. 
Sinica.

J. Magierauski $3.
Po $2: Ignas Beeis, A. Shim- 

kus, K. Polkaunikas.
M. Wiscius $1.50.
Po 50 centų: D. Kessler, M. 

Fluger.
P. Nalivaika $4.
Iš viso yra surinkta pinigų 

304 dolerių.
Visiems ačiū!

Antanas Stripeika.

Newark-Livingston, N. J

M. Bachiai

$15.
Kuničkai, 

K. žukaus-

:?!

Detroit, Mich
50c.

$90.00
$394.50

s.

$418.00
Komitetas pasirašo: 

S. Penkauskas, 
Ig. Chulada, 
Aug. Večkys, 
Jos; Rudis, 
Vincas Kralikauskas.

Elizabeth, N. J

dir-
Lie-
Bet,

Jankiai jau 6 mylias įsi
veržė Vokietijon.

Pasekmingas Piknikas 
Rugpjūčio 20 d.

Rengėjai to pikniko buvo 
Antanas Stripeika ir Dominin
kas Krūtis: vaišino su gėrimu, 
draugai V. Sheraliai su ska
niais valgiais ir draugai P. 
Vaičioniai davė daržą už dy
ką ir dar prie valgių prisidėjo.

Tas mūsų piknikas atnešė 
gerą naudą dėl nubiednintų 
Lietuvos žmonių. Piknikas bu
vo surengtas dėl pagerbimo 
Šiaulių ir Kuršėnų išlaisvinimo 
per Raudonąją Armiją iš po 
vokiečių jungo.

Aš turiu pasakyti, kad mū
sų geri draugai A. Saulėnai su
rengė parę kliube ir užkvietę 
draugus ir drauges pavaišino 
su valgiu ir gėrimu, tai buvo 
ir pirmas pagerbimas Vilniaus 
miesto. Buvo surinkta aukų 
apie 100 dol., o antras paren
gimas, tai draugas Pranas Sau- 
lėnas toj pačioj vietoj pavaiši
no, proga išlaisvinimo Kauno 
ir buvo surinkta aukų dėl Lie
tuvos žmonių 126 dol. O tre
čias parengimas, kaip paminė
jau, tai buvo piknikas dėl pa
gerbimo Šiaulių miesto ir Kur
šėnų.
Aš turiu pasisakyti, kad dėl 

tų miestų pagerbimo gavau au
kų prieš pikniką ir po pikni
ko; žmonės gražiai aukavo, 
labai ačiū! Aš pridaviau au
kų 300 dl. ir . čia telpa vardai, 
kas po kiek aukavo.

Aš manatų kad ne. paskuti-

Aukos iš Detroito Lietuvos 
Žmonių Paramai.

Rugpjūčio (Aug.) 27 d. 
m., Detroito Lietuvių Kliubo
(kuris turi savo namą ant Ver- 
nor Highway West gatvės) — 
susirinkime delegatas^. Rama
nauskas, išduodamas raportą iš 
L. P. T. K. vietinio skyriaus 
veiklos, išreiškė nuomonę, kad 
būtų gerai, kad ir Kliubas 
kiek nors paaukotų iš savo iždo 
Lietuvos pagelbai. Kliubo na
riai tam nuoširdžiai pritarė, ir 
nubalsavo paaukot iš iždo 
$150,00 Lietuvos pagelbai. Prie 
to, dar Kliubo nariai asmeniš
kai aukojo sekančiai:

$13.00 J. Valiukas; $11.00 
D. Grina; po $5.00: L. Valaika, 
P. Gudelis, A. Gudzin, A. Gai- 
liušis, W. Andrius, J. Kašins- 
kas, Wm. Lewon, Ad. Straigis, 
Chas Martin, M. Masys, A. 
Benson, F. Bakaitis, J. širvins
kas, J. Musteikis, Al. Skaudie- 
nė, P. Mikalajūnas, Alek Kan- 
cevičius ir R. Beggis; $3.00 J. 
Vilkelis. Po $2.00: St. Pango
nis ir S. žusinas. Po $1.00: J. 
Luobikis, Z. Ramanauskas, J. 
Dailįdėnas, L. Vilnis, A. Rusas, 
P. Jermark ir Chas. Nelson. 
Viso Kl. nariai suaukojo 128.00 
D. L. Kliubas iš iždo 150.00

Gražiai Paremta Lietuvoje
Nuo Karo Nukentėję

Rugpj. 27 dieną, čia įvyko 
Lietuvos mylėtojų gražus są- 
skridis (pare), kur buvo pa
sidarbuota LDS 8 ir 47 kuopų, 
sukėlimui šešto siuntinio, mūs 
kvotos. Svečių turėta iš Kear
ny, Žilinskai ir Vitkauskai. Iš 
Bloomfield d. F. Kvederas, iš 
Union City dd. Bachiai ir net 
iš Cramford vėliau “užklydo” 
dd. šereliai.

Taipgi dalyvavo ir vietinis 
draugas rusas Hanchrick ir 
prisidėjo su stambia auka, 
kaip žemiau matysime. Ant 
blankos gauta per d. Anuškis 
5 dol. nuo Mrs. Christina Bu- 
rack. Tai vietinė užeiga, Ta
vern, žinoma čia kaip Livings
ton Chateau, 348 Northfield 
Ave., taipgi rusų tautybės 
žmonės.

Varde Lietuvos brolių-sesu- 
čių, sunkiai nukentėjusių nuo 

| barbarų nacių, šilčiausią padė- 
kv tariame už gražią paramą, 
šeimininkėms už aprūpinimą 
svečių užkandžiais ir draugui 
Bachiui už maistą.

Aukavusių vardai seka:
^raugai Ig. ir 

$20,
Frank Kvederas
Po $10.: J. A. 

Harry Dasiall, G.
kai, Chas. Anuškis, A. Dulskis, 
Yurevičiai, Nestor Hanchrick, 
daktaras Vito F. Baziliauskas 
iš Floridos, tarnaująs armijos 
medikaliame skyriuje prisiun
tė tėveliams, kad priduotų, J. 
Žilinskai, W. Tyliunas, Walter 
Skeistaitis, J. Griciūnas.

Po 5 dol.: J. K. Yuodeškai, 
K. Dulgis, Vitkauskai, G. A. 
Jamison, Frank Shakovsky, 
Draugas X—Newark, Mikio- 
niai, Paukštaičiai, P.: Casper, 
Stočkai, V. E. Žilinskai, F. 
Klastow, A. A. Janušoniai, J. 
V. Druseikai, laidotuvių direk
torius M. J. Bujauskas, W. 
Simann, ir J. A. Stenioniai.

Po 2 dol.: M. Mitkienė, Mil
dred Stensler, Violet Tyliunu- 
kė, Helen Vinicks, Aldona 
Yuodeskaitė, Skestaitienė, Jr. 
ir V. J. šerelis.

Viso 257 dol.
Newarko-Livingstono Mez

gėjų Kliubas $40.
Ant blankų surinkta per . 

šiuos draugus: G. A. Jamison, 
vardai jau tilpo Laisvėj—$26.

Per Antanas Kazakevičius 
$59. Aukojo: A. Kazakevičius 
$10; Petras Tamošauskas $10; 
Tadas Kaškiaučius $20; J. 
Bindokienė $5; Paul Casper 
$5; po 2 dol.: St. Mikionis, 
Helen Ragiskienė, A. Shilis 
ir Ona Kazakevičienė. Frank 
Bunkus $1.

Per Chas. Anuškis $17. Au
kojo : Petras ir Izabella Anuš- 
kevičiai $10; Mrs. Christina 
Burack $5, ir Walter Merkus 
$2. ’• J

Per Žukauskienę, Peter W.
Avė.,Wilson

sukelta 
surinkta

$255.
$117. 
Mez-

Viso sykiu $278.00
Sykiu su šita apyskaita siun

čiu ir pinigus L. P. T. Komite
tui. Kaip matote, Detroito Lie
tuvių Kliubas gražiai pasirodė.

J. širvinskas, Kliubo ižd.

Skeberdis, 80 
$10.

Parengimėlyj
Ant blankų
Newarko-Livingstono 

gėjų Kliubo $40.
Viso kartu $370.
Dar draugas Skestaitis turi 

blanką, manoma ,kad jis turės 
kokią šimtinę. Tokiu būdu 
Newarkas bus sukėlęs daugiau 
negu dvigubą kvotą, širdin
giausias ačiū visiems ir visoms 
aukotojams.

■ i
V i
O

Pranešama,Maskva 
jog baigiasi čionaitiniai pa
sitarimai tarp Sovietų ir 
Rumunijos pasiuntinių dė
lei paliaubų sąlygų Rumu
nijai.

Amerikiečiai Italijoje įsi
veržė į Barberino.

Turkija, sakoma, nepri
ima vokiečių, bėgančių jon 
iš Graikijos salų.

Tik šiandien, kuomet Mote
rų Kliubas aukojo iš savo iž
do dėl Lietuvos nukentėjusių 
nuo karo, tai iždininkė d. Ty- 
liunienė, paėmus tą iždą sura
do, kad nėra paskelbti vardai 
tų žmonių, kurie aukavo ant 
jų “pares,” įvykusios birželio 
4 dieną, Livingstone.

Ten aukavo sekamai:
A. Dulskis $3.
Po $2: J. Griciūnas, A. Pal- ‘

$1: A. Janušonis, Frank 
ir Kreivėnas.

son.
Po 

Kvederas
Geo. Dulinskas 50 centų.
Viso aukų čia surinkta.

$10.50.
Kom. nariai: G. A. J a me son,

Ch. Anuški»t

*
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HELP WANTED—MALE 
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Kliubo Piknikas Gerai 
Nusisekė

Rugsėjo 3 dieną, Lietuvių 
Piliečių Kliubas turėjo suren
gęs pikniką Charles Freema- 
no puikių ąžuolų miške. Ka
dangi, diena buvo labai graži 
—tiesiog maloni, tai ir žmonių 
privažiavo skaitlingai.

Turėjome svečius iš Nashua, 
N. H., tai buvo draugų Vil- 
kauskų šeimyna, o su jais kar
tu ir draugės Vilkauskienės se
suo Uršulė Baliukonienė ir Po
vilas Novikas su drauge, ku
ris Nashua darbuojasi CIO 
unijiniame lokale.

Novikas trumpai pakalbėjo 
angliškai apie prezidentinius 
rinkimus šį rudenį ir pardavė 
$70 vertės kuponų rėmimui 
rinkiminės kampanijos.

Piknikas buvo labai smagus, 
nes jame radosi įvairių žmo
nių iš keletos tautybių; čia bu
vo, apart lietuvių: rusų, lenkų, 
latvių ir vokiečių po keletą 
žmonių. Dėl to buvo jaučiamas 
didelis įvairumas. Piknike ir 
dainų girdėjosi ne vien tik lie
tuviškų, jos visos gerai aidėjo, 
nes kiekviena grupė taikė kaip 
galima geriausia. Išrodo, kad 
Kliubui liks rekordiniai gražus 
pelnas.

O už tas pasekmes kliubas 
visuomet bus labai dėkingas 
skaitlingai publikai už dalyva
vimą, komisijai už gerą rūpes
tingumą, draugėms moterims 
už jų įdėtą darbą, taipgi drau
gėm, kurios ką nors paaukavo 

Ą piknikui ir labai didelis dėkui 
Mr. Charles Freemanui už 
gražų parką mūsų piknikui!

Visos pažangiosios lietuviš
kos organizacijos labai dėkin
gos Freemanams už suteikimą 
didelio patogumo demokrati
nei veiklai.

Thank you, Mr. Charles and 
Mrs. Anna, for your best de
mocratic effort.

Dar Bus Vienas Piknikas
Šio mėnesio (rugsėjo) 17-tą 

dieną Kliubas rengia dar vie
ną, ir tai paskutinį šių metų i 
pikniką tame pačiame ąžuolų 
gojuje — “Oaks Grove” par
ke.

Ir tai turės būti puikiausias 
piknikas užbaigimui vasaros 
sezono. Vėlesniais laikais bus 
rengiami jau kitokios rūšies 
parengimai — rudeniniai pa
rengimai.

s J šį paskutinį pikniką turėtų 
visi demokratijos šalininkai su
važiuoti ir tuomi parodyti gra
žų susibūrimą pažangiųjų spė
kų. Taip ir padarykime.

Draugai ir draugės, mūsų 
gražiuose piknikuose dalyvau
ja ir kitataučių demokratinių 
pažvalgų grupės. Jie grožėja
si mūsų parengimais, tad ar 
ne verta mums patiems dar 
skaitlingesnius būrius dalyvių 
sudaryti ir gražiai pasirodyti?

Ar katrie kada dalyvavome, 
ar katrie, dėl tūlų priežasčių, 
ne, bet šį kartą — rugsėjo 17- 
tos dienos piknike, visi būki
me. Tą dieną suliekime savo 
pajėgas į vieną didelį būrį, tai 
bus kaip ir pasvėrimas pažan
giųjų jėgų demokratiniams 
darbams, kurių turime daug, 
kaip karo metu, taip ir poka
riniais laikais turėsime. Pa- 
sversime savo spėkas žiemos 
veiklai ir kaip galingi esame 
pasitikimui galutinos ir pil
niausios karo pergalės.
Išmokime Jungt Demokratines 

Spėkas
šiais, labai skausmingais lai

kais tankiai jaučiamas liaudy
je didelis opumas. Pasekmėje 
to, vienur jaučiasi nusimini
mas, susirūpinimas ir arzumas, 
kuomet kitur geras ūpas, ko
va ir stiprus pasiryžimas ka
rą laimėti su pilna pergale.

Bet kas blogiausia, kad la- 
i bai daug arzumo jaučiama to

je ryžtingoje pusėje. Aš saky
siu, per daug arzumo ir per 
mažai pakantrumo.

Nekaltinu perdaug draugų, 
kurie patys ryžtingai ir akty
viai veikdami karo pastangom, 
Lietuvos žmonių gelbėjime ir 
tam panašiai, išmetinėja, kad

kiti jieins per mažai padeda 
arba visai neprisideda prie to 
sunkaus ir labai svarbaus dar
bo. Tačiau čia reikia daugiau 
kantrumo ir pasiryžimo, kaip 
ir patiems darbams, kad pilnu 
draugiškumu įtraukti tas ne
veikiančias ar mažiau veikian
čias dalis į dirbamąjį darbą — 
į darbą už pilną pergalę po 
šiam baisiam karui, kaip ir 
pačiame kare.

Pašaliniais apkalbėjimais 
nieko neatsieksime, o silpnes
nį žmogų ir visai atšaldysime 
arba dar toliau atstumsime 
nuo savęs, jeigu ir ne nuo vi
so veikimo. Nešaukime į “fa
šistą” ten, kur jo nėra. “Fa
šistas” yra labai skaudus pa
vadinimas tam, kas juomi nė
ra. Padorus žmogus geriau su
tiks taurę nuodų išgerti ir gar
bingai nuo jų mirti, negu bū
ti fašistu — žmonijos pra
keiksmu.

Jeigu Jonas ne tiek daug 
veikia, ar ne tiek aukoja, kaip 
Petras, ar Povilas, tai nereiš
kia, kad Jonas jau išvirto į 
fašistą. Jeigu vienas kitas ne 
tiek lankosi į parengimus, tai 
ne dėl to, kad jis jau būtų 
pasirinkęs geriau fašizmą, ne
gu demokratiją, už kurią gal 
būt jo sūnus pasiryžęs kovoti 
su fašizmu ir mirti gindamas 
demokratiją. Na, kur gi jau 
čia “fašistas,” jeigu vienas ki
tas dėl kokios nors priežasties 
nusivylė ir pateko į pasyvu
mą ?

Ar nebūtų „geresnių pasek
mių, jeigu mes pasirinktume 
kitokį būdą? Jeigu pabandytu- 
mėm “paplakti” draugiškumo 
“rykštele,” ar ne daugiau at- 
siektumėm, negu iš pasalų 
“šaudydami” į “fašistą”?

Fašistų nemažai rastume 
smetoninių, hitlerinių ir tam 
panašiuose liogeriuose, nes jie 
visi ten susikuopę. Tokie ten 
ir veikia Hitlerio naudai, kad 
smetonizmą grąžinti ant Lie
tuvos liaudies sprando, kurios 
Hitleris dar nesuspėjo visai iš
žudyti.

Gi mūsų pažangiajame lie
tuvių vietiniam judėjime fašis
tų nėra. Ko mums reikia, tai 
to, kad išmoktumėm gerai su- 
konsoliduoti savo pažangiąsias 
spėkas. Išmokime jungti visas 
demokratinių lietuvių spėkas 
dideliems darbams, įskaitant ir 
šio rudens rinkimus.

Pagelbėkime draugams pa
sikelti iš nusiminimų dėlei sū
nų, kuriuos jie išleido pasaulį 
vaduoti iš po barbariško fa
šizmo. Mokėkime draugišku
mo jausmu paguosti tuos tėvus 
ir motinaą, kurie ir kurios sie
lojasi dėlei savo vaikų. Mūsų 
geras atsinešimas juos sušil
dys draugiškumo meile, o jie 
tą meilę įvertindami niekad 
neatsiliks nuo mūsų: kartu 
veiks, kartu dalyvaus ir sulyg 
išgalės rems visus šių dienų 
svarbiuosius darbus, nes dėl to 
ir prie mūsų organizacijų pri
klauso.

Ne po ilgam jau bus visa 
Lietuva, mūsų tėvų žemė, iš
laisvinta. Mes jau aukavome 
Lietuvos pagelbai ir dar rei
kės daug gelbėti, jeigu kurie 
pirmiau neaukavo, dar turės 
progų paaukauti ir daug au
kauti, kuomet sveikinsime vi
sos Lietuvos išlaisvinimą.

Tam reikalui mes visi, kaip 
vienas, susibursime. Neliks pa
žangiųjų tarpe nei vieno “fa
šisto,” kuris neatjaustų Lietu
vos žmonių sunkiausios padė
ties ir jų neparemtų, kiek ga
lėdamas.

Tikrenybėje, ir dabar pas 
mus pažangiuosius nėra nei 
vieno tokio, kuris kuomi nors 
nebūtų Lietuvai gelbėjęs.

J. M. Karsonas.

Proga išlaisvinimo Kauno ir 
dalies Suvalkų buvo sureng
tas parengimas rugpj. 26 d. 
Aukų sukelta $134.50. Taigi, 
mūsų miestui skirtą kvotą tri
gubai išpildėme. Labai gerai 
padarė draugai G. Kudirka— 
suvalkietis ir J. Yanušis — 
kaunietis, suruošdami minėtą 
vakara ir visus atsilankiusius 
savo kaštais pavaišindami.

Susirinkę gausiai paaukavo 
pagalbai Lietuvos žmonių. 
Draugai Bilinskai davė veltui 
savo svetainę ir su baru. Jiems 
didelis ačiū už tai priklauso.

Dėkui ir svečiams, kaip tai, 
elizabethiečiams ir lindenie- 
čiams, kurie dalyvavo ir parė
mė hillšidiečius. Tiesa, kaip 
kurie “dideli” žmonės šį pa
rengimą ignoravo, manė, kad 
pakenks, bet jie apsiriko.

Aukavo sekamai:
Charles Janušis, Jr. $25.
B. Kalvaitis, $10.
Po $5: M. ir A. Ražanskai, 

Fr. šiaulys, Chas. L. Kiznis, 
Pr. Kvedaravičius, P. Poškus, 
D. Krūtis, A. žalis, Joseph 
Zatko, K. ir U. Janušiai, Geo. 
ir H. Kudirkai.

Po $3: Jurgis šleivis, A. 
Yankauskienė, M. Gasparai- 
tienė.

Po $2: P. & M. Taraškevi
čiai, J. ir A. Simonaičiai, A. 
Skairis, J. Zaleckis, F. Stan
kus, M. Lazauskienė, K. Ma
jauskas, A. Tamosevičius, An
na Phillips, J. Baranauskas, 
W. Webers (Florist), G. Ja- 
novitz.

A. Stripeika, $1.50.
Po $1: M. Ričkienė, S. Ru

peikienė, A. Kimzel, L. Bart
kienė, Anne Grozan, Helen 
Kisevičiutė, Connie Jarry, Stel
la Danieliūtė (Gazzo), J. Bi- 
linskas, D. M. Vilčinskienė, V. 
Raudonienė, B. Makutėnienė, 
V. Kisevičienė, John Mazurke- 
vicz, Lillian Belte.

L. B.

New Lexington, Ohio. — 
V. J. Nash kirviu užmušė 
bemiegančius savo žmoną, 
sūnų ir tris dukteris, kaip 
raportavo policija.

Roma. — šiaurinėje Ita
lijoj amerikiečiai pasiekė 
Pistoią, pakraštyj nacių 
Gotiškosios gynimosi lini
jos.

Amerikos lakūnai sekma
dienį sudaužė 119 nacių 
lėktuvų ant žemes.

/1

London. — Išlaisvintos 
Italijos dalies ministeris 
pirmininkas Ivanoe Bono- 
mi oficialiai pripažino šiau
rinės Italijos partizanus 
vadais visų veiksmų prieš 
vokiečius ir Mussolinio 
juodmarškinius. Partiza
nai ten veikia kaipo Komi
tetas Tautai Vaduoti.

Premjeras Bonomi įga
liojo tą partizanų komitetą 
“leisti visus įsakymus ir 
duoti patvarkymus, kurie 
tarnautų organizuotai ir 
drausmingai veiklai prieš 
nacius,” dar tebesančius 
šiaurinėj Italijoj.

Bonomi taipgi pavedė 
partizanam rūpintis, kad 

tvarkiai ir tiksliai būtų šel
piami kovotojai prieš vo
kiečius.

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų I 

gijos ekstra susirinkimas įvyks 
virtadienį, 14 d. rugsėjo. Visi r 
dalyvaukite ir praneškite ki 
Bus aptarta Lietuvos Pag 
klausimas. Pradžia 7:30 v. v. 
Hungerford St. Taipgi 
jsitėmykite raštininko 
šą. J. Kazlauskas, 35 
Wethersfield 9, Conn.

visi nai 
naują ant 
Robbins I

(215-216)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įv; 

17 d. rugsėjo, 7 v. v. Jau turi 
naują knygą LIETUVA UGNY. 
Kviečiame dalyvauti susirinki! 
pasiimti knygą, užsimokėtr šių m< 
duokles. Kurie negalėsite dalyva 
susirinkimo, ir esate užsimokė 
nueikite pas sekretorių ir gaus 
knygą. Antrašas: 2700 E. Madi: 
St. — Sekr. J. (216-217)

BALTIMORE, MD.
Rugsėjo 17 d., John Žilio, An 

can Parke, įvyks piknikas Liet 
pagelbai. Rengia Literatūros D 
gijos 25 kp. Bus muzikantų, ve 
ir gėrimo. Kviečiame visus 1: 
vius. —■ Kom. (216-

Pittston, Pa.
PIKNIKAS IR KLAIDOS 

PATAISYMAS.
Dienraštyj Laisvėj, 28 d. rug

pjūčio pasakyta, kad ALDLD 
12-tas apskritys su wilkesbarie- 
čiais bendrai rengia pikniką, 
17 d., nedėlioj Rocky Gleen 
Parke, o turi būti Hanover 
Russian Pavilione.

Rocky Gleen Parke, seranto- 
niečiai rengia pikniką, bet 17 
dieną ten progresyviai nieko 
neturės. Taigi prašome, nedė
lioj, 17 d. rugsėjo atsilankyti 
į ALDLD 12-to apskričio ir 
wikesbarieciu pikniką Russian 
Pavilion, Hanoveryj. Turėsi
me skanių valgių ir gėrimų. 
Pelnas eis paramai Lietuvos 
žmonių. M. Kalaus kas.

Pirkite Karo Bonus!

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Nojaus Arka. Ar teisybe, kad 

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

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

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

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

Lengvas Būdas išmokti angliš
kos kalbos be kitų pagalbos 35c

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

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

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

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

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

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

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

Biblija, išaiškina visą biblijos 
pagrindą, su 379 paveikslais 2.25

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

Mlkaldos Pasakojimai ................. 25c
Kunigi} Celibatas, kodėl kuni

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

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

ŽOLIŲ ARBATOS
Pakeliuose su nurodymais, kaip 

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

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

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

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

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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

WORCESTER, MASS.
Lietuvai Pagelbos Teikimo Kon 

širdingai kviečia vietinius ir iš ap: 
linkės geros valios lietuvius dalj 
vausi piknike, 17 d. rugsėjo, Olyn 
pia Parke. Pelnas bus skiriame 
septintam dovanų siuntiniui į Lit 
tuvą. Prašome visų prisidėti kai 
tik galit, kad padarius mūs, šiai 
sezonui, paskutinį pikniką sekmir 
gu. — LPTK, Worcesterio Skyrius 

(216-217)

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su amo-

Rei- 
ir

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir

SGnU 
nKL naujus 

lūs ir
i sudarau
rrikoniškais.

___ ikalui 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.

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

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 povanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

HIAWAWAU

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

MOKINIAI
PAGELBININKAI

PAPRASTI
DARBININKAI

REIKALINGI TUOJAU ~

BETHLEHEM
STEEL COMPANY

Fabrikas Randasi
Bethlehem, Pa.

GEROS PRADŽIAI MOKESTYS
BONAI UŽ SPARTŲ DARBĄ

Progos greitiem pakilimam visuose 
amatuose. Transportacija apmoka

ma. Būtai suteikiami tuojau.
KREIPKITĖS

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

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

arba
U. S. E. S. Atstovas po

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

MATEUŠAS SIMONAVICHJS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

«■»<>«■*<)>■— t>-0 MB D III* U »!!■ -O—-<1

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

S
 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-splndulių 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri 
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS *2. •

DR. ZINS
110 East 161h St, N. Y.
Kasdien 9 A. M. - 7 P. M.

(Jsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. MGREEN STAR BAR & GRILL

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

P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698
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MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PeuKw puslapi*
........d ■ ji’ —

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
REIKIA VYRŲ

MOTERYS
Lupimui ir kaulų išėmimui

SALT COD FISH

VYRAI
50 VALANDŲ SAVAITĖ

Laikas ir pusė už viršlaikį
REIKALINGI

Susidomėję
POKARINIU UŽTIKRINIMU

BŪTINAS KARINIS 
FABRIKAS

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

■ t v wd v v n v Ci Ai b JK* JL *wį ■■ ■Įnb ■■
Patyrimas Nereikalingas

Vietos Įvairiuose Departmentuose
J. W. BEARDSLEY SONS
700 Frelinghuysen Avė.

52 geros algos per metus prie 
senai įsteigtos firmos, švarus 
darbas, linksmos aplinkybės.

NEWARK, N. J.
(222)

Pusė Bloko uno 4th Avenue BMT Subvės

HOLLAND LAUNDRY, INC
225 25th STREET

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

ŠMARAVIMUI VYRAI 
GESU APTARNAUTOJAI

H'/i dienų savaitė. 
NUOLAT.

ASHDOWN MOTORS

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

NEW YORK

MERGINOS-MOTERYS
Mes turime sekamas pozicijas 

atviras pilpam ir daliąi 
laiko valandos.

PARDAVIMŲ 
RAŠTININKĖS

Suknelės, Coatai 
Sportiškų Drabužių Priedai

FILIŲ RAŠTININKĖMS 
BENDRAI (RAŠTINĖS 

DARBININKĖMS 
KREDITŲ IŠDAVIMO 

PASITARTOMS 
PATIKRINIMŲ 

RAŠTININKĖMS 
TYPIŠTĖMS 

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 WESf 14TH ST.

(219)

MOTERYS MOKINES 
18 - 45 

PRIE SUSTATYMŲ 
PRIE BŪTINO KARINIO 

DARBO 
50 VALANDŲ SAVAITĖ 

LAIKAS IR PUSĖ 
VIRŠAUS 40 VALANDŲ 
Lengvas, linksmas darbas. 

Geroms darbo sąlygos. 
Reikalingas atliekamumo 

pareiškimas.

JAEGER WATCH CO., INC.
304 EAST 45th ST.

(218)

MERGINOS
BE PATYRIMO

Lengvas Fabriko Darbas.
PILNAM AR DALIAI LAIKO..

Pokarinė proga.
DV-TONE RIBBON

36-32 34TH, L. I. CITY.
________ (222)

MERGINOS-MOTERYS

BROOKLYN 32, N. Y
(222)

226-02 JAMAICA AVE., 
BELLEROSE, L. I.

(218)

SHIPBUILDING

REIKIA DARBININKŲ

Wickwire Spencer Metallurgical Corp
FRIEDAS WICKWIRE SPENCER STEEL COMPANY

GERA PROGA — GEROS DARBO SĄLYGOS 
NEBUS REKONVERSIJOS PROBLEMOS 

KADA KARAS PASIBAIGS.

MECHANIKAS
Galintis sustatyti mašineriją 

Einantis pilną atsakomybę už įrengimus. 
Puikiausia pokarinė proga.

DU-TONE RIBBON
36-32 34TH ST., L. I. CITY.

______________________________________ (222)

APVALYTOJAI — SANDĖLIO 
DARBININKAI

Galinti operuoti floor brush. Daugmcninč 
žaislų įstaiga. $41.30, įskaitant viršlaikius.

SCJIRANZ & BIEBER, 
__________115—5TH ĄVE. (222) 

BERNIUKAI PASIUNTINĖJIMAMS, PA
GELBĖTI PRIE IŠSIUNTINĖJIMO. 5 DIE

NŲ SAVAITĖ. PUIKI PROGA.
ALGA SU LYG SUTARTIES. 

ELISCU & CO., 229 W. 36TH ST.
(218)

CORP

CAMDEN, N. J

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.
(226)

Pilno Laiko Darkąs 

62c Į VALANDĄ 
Kreipkitės

J. GALLI & SONS 
Ribbon Dyers 

192 PUTNAM ST., 
PATERSQN, N. J.

Prisilaikoma W-M-C. Taisyklių.
(218)

(220)

VYRAI
TOOL & DIE MAKERS 
EKSPERTAI MAŠINISTAI 
EKSPERTAI MECHANIKAI 
DRATO TRAUKIKAI 
GELEŽIES KALIKAI 
MECHANIKAI _ r

MOTERYS 
DRATO TRAUKĖJOS 
DRATŲ RAITYMUI 
APDIRBĖJOS 
PATYRIMO 
NEREIKALAUJAMA

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

Wickwire Spencer Metallurgical Corp
260 SHERMAN AVENUE 
NEWARK, NEW JERSEY

MAŠINŲ 
Operuoto] ai 

GRĘŽIMAM PRESŲ 
RANKINIŲ SRIUBŲ 

ENGINE LATHE 
MAŠINISTAI

Toolmakers
Patraukianti 

Pradžiai Mokestis

REIKIA VYRŲ

MERGINOS-MOTERYS
DALIAI LAIKO

8 A. M. — 12 Pietų 
12:30 — 4:30 P. M.

Su ar be patyrimo 10 A. M. ;30 P. M

REIKIA MERGINŲ
Kepimo dirbtuvėje ir vyniojimų dept. 77c J' 
VALANDĄ. Kreipkitės PURITX BAKERY. 

1674 ATLANTIC AVĖ.
(arti Troy Ave.) BROOKLYN. 

________________________________________(222)

MERGINOS PRIE BUFETO 
ABELNAI APTARNAVIMAS 

VIRTUVĖJE PAGELBININKĖS 
INDŲ MAZGOTOJOS 

SANDĖLIO RAŠTININKĖS 
VYNIOTOJOS—KASIERKOS 

(DALIAI AR PILNAM LAIKUI) 
ŽYMĖTOJOS 

PATIKRINTOJOS 
RAŠTININKĖS 
STERN BROS.

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

___________ (43rd Street Įėjimas) (219)

MERGINOS-MOTERYS 
Lengvas fabriko darbas. Dabar ir 

5 dienos. $22 pradžiai. 
SUMMIT PHARMACEUTICAL 

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

po karo.

co.,

RUPUMO PIELUOTOJAI IR TEKINTOJAI
PUIKIAUSIA PROGA

Įstoti Į

POKARINIUS DARBUS!
Puikiausios Darbo Sąlygos!

VIRŠLAIKIAI!

Maisto Pakavimas.
Lengvas, švarus darbąš.

BŪTINAS KARINIS 
FABRIKAS 

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

(217)

RAŠTININKĖS
Adresavimui ant typewriter.

Turi būt akuratnos.
40 VALANDŲ I SAVAITĘ

Alga Sulrg Susitarimo
YALE,

566 — 7TH AVE.
(217)

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)

AUDIMUI IR 
VINIOJIMUI 
(Vyrai ir Moterys)

APSIGYNIMO DARBAS
Kreipkitės

MEADOX WEAVING 
CO., INC.

WALDWICK, N. J.
Kurie neturės paliuosavimo pareiškimo, 

nebus priimami.

DARBAI BELLEVILLE, N. J.
Pasitarimai 8—-5; šeštad. 8—12:30

Kreipkitės j Employment Ofisą

WALTER KIDDE 
& COMPANY, INC.

60 WEST ST., BLOOMFIELD, N. J.

Reikalingas USES Paliuosavimas.
(219)

NATIONAL METER DIVISION
4207 1st AVE., BROOKLYN

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

J. W. BEARDSLEY SONS
700 Frelinghuysen Avė.

NEWARK, N. J.
(222)

VALYTOJOS
MOTERYS

VALYTI OFISUS 
$22 Į SAVAITĘ

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

(221)

(218)

VYRAI IR MOTERYS
BERNIUKAI IR MERGAITĖS 

Nereikia patyrimo. Daug viršlaikių. 
Geros algos.

DURANOL PRODUCTS CO., 
63 TIFFANY PLACE. BROOKLYN. 

(Arti DeGraw & Columbia St., 7-tos luboą).

(217)

■JSEC-

t

• 4

VYRŲ
ir

MOTERŲ REIKIA 
(Amžiaus 16 iki 50) 
Būtinas Karo Darbas 

PILNAM LAIKUI 
DALIAI LAIKO

Gera Alga. Viršlaikiai.
Nuolatinis Darbas 
Pokąrinės Progos

Whitlock Cordage Co. 
Ft. of Lafayette St. 

JERSEY CITY, N. J.
Reikalingas atliekamumo paliūdijimas 

(216)

PAŠTUI RAŠTININKAI
OFISUI PASIUNTINIAI

IR IŠNEŠIOJIMO
DARBAS

Patyrimas Nereikalingas 
Proga Pakilimams.

PRADŽIAI $90 Į MĖNESĮ
Laikas ir pusė už viršlaikius.

WORTH 2-5500
(219)

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

Šeštadieni 8:30 iki 12:30

HENRY L. CROWLEY 
COMPANY, INC.

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

(221)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONĄI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.

1381 Broadway
(arŲ 38th St.), N. Y. 

________________________ S

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

GRINDŲ MAZGOTOJOS
Pastovus Darbas.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUQLATINIS DARBAS

Kreipkitės Į

PERSONNEL OFISĄ
12-tos Lubos

OPERATORIAI 
Vyrai ir Moterys 

Prie Armijos Orlaivių Uniformų. 
Gera alga; nuolatinis darbas.

ĘEN GREF.NHOLTZ,
476 Knickerbocker Ave., Brooklyn.

VYRAI
Garinių pečių ir kaminų valytojai.

REIKIA TURĖTI ĮJĘĄIVERIO LICENSE. 
Gali uždirbti iki $85 į savaitę.

ATLAS FURNACE CO.
1057 CONEY ISLAND AVE.

BROOKLYN.

APVALYTOJAI
NAKTINIS DARBAS

$88 73 Į SAVAITĘ
6 P. M. IKI &.A. M.

SEKMADIENIAIS
KREIPKITĖS 6 P. M. 

ROOM 503, 350 — 5TH AVE.
(221)

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY.

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICRIU DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFQRMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI 

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

MERGINOS UŽKANDŽIŲ 
BUFETUI 

DUODAMA UNIFORMOS 
Patyrimas Nereikalingas 

ALGA $25, PRIDEDANT VALGĮ 
TELĘFONUOKITE

EDGECOMB 4-0515
________________________________________

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

55c į valandą laike mokinimosi ir pamatine 
kaina 65c po 6 mėnesių. Laikas ir pusė virš 

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO

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

Matykite Miss Hirsch 
Reikia turėti USES paliuosavimą Ir 

būti U.S. Piliete. *

(218)

HELP WANTED—MALE 
RĘIKALINGI VYRAI

•(221)

DIRBAMA

6

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

REIKIA MOTERŲ

VIRĖJOS

DIRBTI PRIE STALO, 
EGZAMINUOTI LENGVĄ 

sustatymo DĄRĘĄ

VYRAI 
MOTERYS

IR MERGINOS
LENGVAS DARBAS 

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

473 KENT AVĖ., 
BROOKLYN.

REIKIA VYRŲ
BENDRAM FABRIKO

PĄRBUI
Pokarinis Darbas

(216)

Reikalingas atliekamumo paliūdijimas.

INTERNATIONAL POINTING INK 
704 DOREMUS AVE. 

NEWARK, N. J.
MI. 2-2142

(216)

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI
DIRBTUVĖS DARBAS. 

NUOLATINIS DARBAS.

GEO. K. GARRETT CQ„ INC. 
D. & TIOGA STREETS 

, PHILADELPHIA, PA.
(220)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS 
ir 

MERGINOS
18 METŲ AR VIRŠAUS 

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

GERA ALGA 
NUOLATINIS ŲARBAS

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

(220)

MERGINOS 16 IKI 35 
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

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

MUZIKA LAIKĘ DARĘO
ŲLAROSTAT MFG. CQ., INC., 

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

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

(217)

MERGINOS. SUSTATYMO DARBĄS. TIK 
RYTAIS A^ PILNAM LAIKVi. 5 DIENŲ 
SAVAITĖ. 5Qc ( VALANDĄ. PAKILIMAI.

MARKWELL, 2Q0 HUDSON ST.

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SĄLDAINES PAKUOTI
AĘ

SKALBYKLOJ DIRBTI

SCĮJRAĘFT’S
56 WEST 23RD ST., N- Y.

(x)

■MHBVKnhGI

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ĄLGA—GREITI PAKILIMAI 
puikus išsilavinimas gero amato

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKĄ!

SCHRAFFTS
KREIPKITĖS VISĄ DIENA
56 WEST 23RD ST, N. y.

AMERICAN AIRLINES
BEIKALAUJA

SANDĖLIUI DARBININKIŲ 
Dirbti LaGuardia Field 

kreipkitės
AMERICAN AIRLINES, INC.

’ 103 Ė. 41# SŲ, N. Y. City.
Tarpę 9' Ą.M. fr 5 *P.M- 

šeštadieniais iki 12:30 ?.M.
 (218)

SEIMININKĖ
4 Suaugę. GERA ĄLGA. Privatinis kambarys 

ir maudynė.
ESPLANADE 5-6254.

(219)

A. Schrader’s Son
481 Clermont A venue, 

Brooklyn.
(Arti Clinton & Washington Stotie*, 

8th Avė. Subve)

(W)

MERGINOS 4 MOTERYS
DALIAI LAIRO & PILNAM 

LĄIKUI DARBAS.
Mes turime jvąirių darbų sąvo fą- 

brike merginoms vir$ 16. ‘ Iš anks
čiau patyrimas nereikalingas. 
GEROS DARBO SĄLYGOS.
Kurios jaunesnės k&iP 21 turi 

atsinešti įrodymus savo amžiąųs.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RAGĘ ST.

PHILADELPHIA PA
(22«>
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Prasikaltėlių Kainų 
įstatymams Priėjo 
Pilnas Teismas

Kriminališkų teismų bildin- 
ge, New Yorke, pereitą pir
madienį prisirinko šimtai svie
to. O tai buvusi prasižengėlių 
kainų įstatymams armija, net 
620. Tiek daug susilaikė vie
nai dienai dėl buvusios teisme 
atostogų pertraukos.

Pasišaukta keli ekstra tei
sėjai iš kitų teismo skyrių.

Kaltinamieji sumokėjo $8,- 
112 piniginėmis baudomis, o 
keturi nubausti po kelias die
nas kalėti. Iš tų buvo 
bučeris, įkaitintas už 
20c virš lubinių kainų 
svarus veršienos. Kitas 
lintu kartu prasikaltęs imant 
virš lubines kainas už vaisius. 
Dar kita firma turėjus 
po kiek kas nori už 
kainą, bet “neturėjus” 
lintiems mokėti virš 
kainų.

Lengva suprasti, kas darytų
si su kainomis, jeigu nebūtų 
jokios kontrolės.

vienas 
ėmimą 
per du 
vėl ke-

sviesto 
aukštą 
neišga-

Reikia Susirūpinti Aido Cho
ru ir Kitomis Meno 

Organizacijomis!

r

L

i

i»

viso-
svar-

Dabartiniu laiku yra 
kių darbų, kurių vienas 
blausių skaitomas Lietuvai pa
galbos teikimas, čia daugiau
siai pažangūs lietuviai ir sude
da savo energijos. Na, o be to, 
dar yra ir kitų karo pastan
goms pašvęstų darbų. Taip, 
kad tame darbų įkarštyje pra
dedame užmiršti kai kurias sa
vo organizacijas,'kurios nema
žai — sakyčiau, daugiausia, 
yra prisidėjusios patraukti pa
šalinę publiką prie mūsų ir su 
ja mums padėjusios užmegsti 
ryšius. Ne vienas dabar pa
žangus lietuvis buvo prie mū
sų patrauktas mūsų chorų ža- 
vėjančia daina. Tas pat gali
ma pasakyti ir apie mūsų te
atrą. Bet dabartiniu laiku tu
riu tikslu kalbėti apie Aido 
Chorą.

Pereitą penktadienį, rugs. 8 
d., susirinkome labai skystas 
būrelis aidiečių-choristų. Dėl 
to skystas, kad mūsų kai ku- 

draugai mano, jog choras, 
visai nesvarbi organizaci- 
be kurios galima apsieiti, 
choras šiandien likviduotų- 

rie 
tai 
ja, 
Jei
si, tai niekas jo visai ir nepa- 
sigestų.

Argi iš tikrųjų taip yra?
Man atrodo, kad ne!
Nenoriu užimti vietą išskai

čiavimui priežasčių, dėl kurių 
choras yra reikalingas. Tą, ro
dos, kiekvienas pažangus lie
tuvis turėtų suprasti. O jei 
jūs, draugai, tą suprantate, tai 
paraginkite savo jaunimą atei
ti į chorą ir, jei aplinkybės 
leidžia’, tai dėl ko ir patiems 
j jį neateiti ? Nesvarbu, kad 
jūs nesate geri dainininkai. 
Vien tik didesnis choristų skai
čius duos visiems choristams 
daugiau ūpo ir pasiryžimo.

Daugelis buvusių choristų, 
išėjusių tarnybon, rašo chorui 
ir prašo jį palaikyti, kol jie 
sugrįš. Nesuvilkime mes jų, 
stengkimės jų pageidavimą iš
pildyti.

Beje, praeitame susirinkime 
choras nutarė pasiųsti kalėdi
nes dovanas savo nariams tar
nyboje ir tam tikslui išrinkta 
komisija. Tai jau ne pirmas 
choro toks pasimojimas. -

Aido Choras laiko savo pa
mokas kiekvieno penktadie
nio vakarą, pradedant 8-ta ir 
baigiant apie 10 :30 vak., Lais- 

. vės Svetainėje, 419 Lorimer St. 
Ateinančio penktadienio pamo
kose, 15 d. rugsėjo pasisteng- 
kime visi, kurie galime ir my
lime lietuvišką dainą ateiti į 
pamokas, jei ne dainuoti, tai 
bent pasižiūrėti.
- * Lauksime! Choro Koresp.

—*

APVALYTOJAI
Dienom ir Naktim

I

(221)

NAKTINIAI APVALYTOJAI

NUOLATINIS DARBAS!

8TH AVĖ.

/ (217)

Centre,

VALANDOS:

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS UROOKLYNE

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

A. Schrader’s Son

HELP WANTED—MALĖ 
REIKALINGI VYRAI J

ST., 
CITY.

Pagelblninkų Prie Išsiuntimų ir 
Priėmimų Departments.

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY

CARPENTERS 
MECHANIKAI 

Stogu ir kraštų darbui 
GEROS ALGOS.

REIKIA VYRO
Abelnam fabriko darbui. 

GERA ALGA
COYNE & PADDOCK.

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

i ii. I|J ■W* '1.• 'J*

FILMOS - TEATRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

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

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

(218)

481 Clermont Avenuej 
Brooklyn.

The Day Will Come, naujas scenos 
veikalas, parašytas Leo Birinskio, stato
mas scenoje Harry Green’o; vaidinamas 
National teatre. New Yorke. Vyriausi vai- 
dylos: Harry Green, Brandon Peters, Ar
thur Vinton, John F. Hamilton, William 
Pringle, Bernard Pate, Camila Ashland, 
ir kt.

PAKUOTOJAI 
17—50

Patyrimo Nereikalaujama 
Linksma atmosfera

GEROS ALGOS
40 VALANDŲ. NUOLAT.

YALE,
566 — 7TH AVE.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
■teičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

“The Doughgirls” rodoma ir 
toliau Hollywood Teatre, 
Broadway ir 51st St.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

Kreipkitės Į

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai su 

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

(212-216)

^^JCetvhtadjenis, Rugsv14,w 1^44

HELP WANTED—MAL^ 
REIKALINGI VYRAI

»•
NUOLATINIS DARBAS PATERSON SR1TYJ

Skambinkit© STORM PROOF 
ROOFING CO. 

Route 4, PARAMUS, N. J. 
HACKENSACK 3-0679 

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių
(221)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

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

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

*

$50.00 ,

$20.00

Scena iš naujos dramos “The Day Will Come,” Na
tional Teatre. Harry Green seno žydo rolėj, o Bran-

M950

DRS. STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS

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

'’ "n* ft jwhii į mJį įjgii;; - , '•

Ateikite į Susirinkimų Dėl 
National War Fund Vajaus

šio ketvirtadienio vakarą 
(greta LLD 1-mos kuopos re- 
guliario mitingo) įvyks visų 
LDS ir ALDLD kuopų ir Mote
rų Kliubo valdybų ir narių su
sirinkimas, Laisvės salėje, šio 
susirinkimo tikslas — nustaty
ti planus, kaip šiemet pravesi- 
me Nacionalio Karo Fondo va- 
ją. I O

Į šį susirinkimą atsilankys ir 
to fondo amerikietis atstovas. 
Kas neaišku, galėsim paklaus
ti ir išsiaiškinti ant vietos.

Nacionalis Karo Fondas, 
kaip žinia, didžiumą tam fon
dui sudėtų aukų išleidžia tei-

“The Day Will Come”- 
Ne Kažin Kas

Praleidęs porą valandų ste
bėdamas šį veikalą, asmuo, iš
ėjęs iš teatro, negali tikrai pa
sakyti, ką jis matė: dramą, 
tragediją ar komediją. Bet tai 
ne viskas. Stebėtojas negalėtų 
tikrai pasakyti ir kokia to vei
kalo išvada, ką autorius, Mr. 
Birinski, norėjo žiūrovui pasa
kyti šiame savo veikale.

Dalykas dedasi kur nors Ta
rybų Sąjungoj, kai hitlerinin
kų govėdos maršavo link Mas
kvos. Nedidelis tarybinis mies
telis ar kaimas. Pirmas aktas 
parodo, kaip tarybiniai pilie
čiai, sužinoję, kad hitlerininkai 
arti jų, pabėga į pelkes vesti 
partizaninę kovą. Miestelyje 
pasilieka tik vienas senas žy
das — “amžinasis žydas,” jo 
anūkas ir dar vienas, tarnau
jąs hitlerininkams. Visas mies
telis sudeginamas bėgančiųjų 
gyventojų, bet namelis, kuria
me gyvena “amžinasis žydas,” 
pasilieka, nes lietus jį išgelbsti.

“Amžinasis žydas” labai 
dievotas, religingas ir jis pra
našauja Hitleriui galą, žydo 
namuose apsistoja vokiečiai 
generolai ir čia tarp jų ir žy
do eina draugiški pokalbiai 
apie Hitlerį ir jo žygius. Pa
galiau, išgirdęs apie pranašą- 
žydą, atvyksta ir pats Hitle
ris ir jiedu ilgai kalbasi ir net 
barasi.

Hitleris įsako senį sušaudy
ti, bet jo sušaudyti kareiviai 
negalį, nes jis dingsta tuomet, 
kai jie iškelia prieš jį šautu
vus . . .

Ir viskas baigiasi tuo, kad 
“amžinasis žydas” tebegyvena, 
jo negalį hitlerininkai sunai
kinti.

Tokis tai yra trumpas vei
kalo siužetas. Perdėm visą vei
kalą skiepijamas žmonėms 
koks tai misticizmas, religija, 
o ne kova, kūri viena tegali 
sunaikinti fašizmą. Ns. 

kimui lengvatų ir patarnavi
mų mūsų krašto ginkluotoms 
jėgoms. O kitas įplaukas pa
skirsto kitoms įstaigoms, tame 
tarpe ir tautinėms grupėms. 
Apie tą paskirstymą taipgi čia 
bus vieta klausti, jei kas turi 
kokių klausimų ir išsireikšti, 
jei kas turi kokių pastabų, kad 
išsidiskusavę galėtume prieiti 
prie vieningos minties ir sėk
mingo darbo. Tad — visi į 
Laisvės salę, rugsėjo 14-tos va
karą !

LLD 1-mos kuopos nariai 
prašomi pribūti anksti ir greit 
baigti kuopos reikalus.

“Wilsonas” ir Dabar Daro 
Istoriją

Prezidentas Wilsonas sukū- 
rė-paliko daug naujo istorijoj. 
Ir apie tąjį laikotarpį istoriška 
filmą “Wilson” duos daug ko 
naujo istorijai. Ne tiktai, kad 
filmą yra įspūdingai pagamin
ta. Prieš ją sukilo taikos pra
laimėjimo šalininkai. Ji labai 
skaitlingai lankoma mieste 
esančių karių ir civilinių.

“Wilson” pradėjo šeštą sa
vaitę Roxy Teatre, 7th Avė. 
ir 50th St., New Yorke. Ji1 yra 
pirmoji filmą išbuvusi taip il
gai to teatro gyvavimo istori
joj. O teatrui šio mėnesio 5-tą 
suėjo 17 ir pusė metų amžiaus.

Lietuvių Komunistų 
Įdomus Mitingas

Lietuvių Komunistų Kliubo 
susirinkimas, įvykęs pereito 
pirmadienio vakarą, buvo skai
tlingas ir įdomus. Daug laiko 
pašvęsta svarstymui, kaip dau
giau pagelbėti kare nukentė- 
jusiems Lietuvos žmonėms.

Grupė kliubiečių jau nuo se
niau visokiais darbais pagelbs
ti Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komiteto įsteigtame Lietuvos 
žmonėms Drabužių 
417 Lorimer St., Brooklyne.

Kliubiečiai taipgi labai daug 
svarbos deda į ateinančius rin
kimus. Jie yra paskyrę rinki
mų komisiją koordinuoti veik
lą. šie rinkimai, sako komunis
tai, išriš klausimą, ar laimėsi
me taiką po laimėjimo karo. 
Taika bus laimėta, jeigu iš
rinksime Rooseveltą preziden
tu ir jį remiantį kongresą, se
natą. Taika bus pralaimėta, 
kaip buvo pralaimėta po per
eito karo, jeigu išrinksime De
wey ir jo galvą Hooverį su jo 
obuoliais turgavojimo ragaže 
grįžtantiems iš karo vetera
nams. Dewey išrinkus, sako 
komunistai, grįžtume prie to, 
kad mūsų jauniesiems vaikams, 
ir anūkams prisieitų vėl ka
riauti už 25 metų, o gal ir 
daug greičiau.

Po susirinkimo Leonas Grikš
tas rodė įdomius (nejudamus) 
paveikslus-filmas ir orginališ- 
kai aiškino.

Dėl Išsibaigimo Kont 
rakto Negalės Iš

mesti iš Namų
Rendavojantieji butus ir biz- 

niškas patalpas pagal kontrak
tą (lease) lengviau atsikvėpė 
pereitą antradienį. Kainų ad
ministracija patvarkė, kad ir 
jų naglės išmesti iš namų tol, 
kol jie mokės senajame kon
trakte numatytą rendą, nors 
tie kontraktai būtų ir išsibai
gę. .

Kainų Administracija veikė 
remdamosi šimtais skundų, ir 
prašymų iš rendauninkų. Sam
dantieji bizniams patalpas ir 
brangesnius, kontraktais iš- 
rendavojamus butus, skundė
si, kad stambiųjų bildingų kor
poracijos ir privatiški savinin
kai yra pasišovę nesvietiškai 
aukštai užkelti rend as. Ren- 
dauninkams gręsė išmėtymai 
iš patalpų. Daugelis jau bu
vo gavę pareikalavimus išsi
kraustyti, kada jie atsisakė 
mokėti tuos didelius pakėli
mus rendų.

Rendos kai kur norėta pa
kelti net dvigubai.

Artistai-Mokslininkai
Veikia už Rooseveltą
Artistų ir “’Mokslininkų Ko

mitetas Išrinkimui Roosevelto 
rengia milžinišką masinį mitin
gą, rugsėjo 21-mos vakarą, 
Madison Square Gardene, New 
Yorke.

Be kitų, mitinge kalbės pa
skubusioji aktorė Bette Da
vis, orkestrų vadas Serge Kou- 
ssevitzky, taipgi vice-preziden- 
tas Henry Wallace. Aktorė da
bar yra užimta darbu gamy
boje filmos, tad atskris lėktu
vu.

Scenos spektaklyje, specia
liai parašytame tam mitingui, 
dalyvaus daug žymių scenos ir 
filmų aktorių.

REIKALAVIMAI
Reikalinga vedusi pora gyventi 

prie vieno žmogaus keturiuose kam
bariuose. Pageidaujama, kad mote
riške 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)

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingu

DAILYDĖS, 
PAPRASTI DARBININKAI 
PUOLIŲ KALIMUI VYRAI 

STOGDENGIAI, 
SURSŲ SUVEDĖJAI 
SKARDOS METALO 

DARBININKAI 
CEMENTĄ GELEŽŲ DĖJIKAI 

Ant Aleutian Islands!
240 Valandų Darbo Duodama j MėnesĮ. 

Alga Mokama, kai jūs išvykstate iš 
New Yorko.

Vienų Metų Kontraktas. 
Transportacija Apmokėta.

Matykite Atstovą Kasdien.
GUY F. ATKINSON CO. 

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

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

87 Madison Ave., N.Y.
KEPĖJŲ PAGELBININKAI 

MĖSININKAI
2-RI VIRĖJAI; 3-TI VIRĖJAI 

FLUNKIES
Kreipkitės Į U.S.E.S. of W.M.C., 

40 E. 69th St., N.Y.
(216)

REIKIA AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ
Naujas Dodge-Plymouth dyleris gali suteikti 
patyrusioms mechanikams darbo užtikrinimo 
progų dabar ir po karui. Mes taipgi turime 
išimtinų propozicijų vyrui, kuris galėtų pa

sirodyti tinkamu kaipo service manager.
COLLEARY MOTORS, INC.

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

__________________________________________ (218)

AMERICAN AIRLINES
REIKALAUJA

SANDĖLIUI RAŠTININKŲ 
Dirbti LaGuardia Field

Kreipkitės
AMERICAN AIRLINES, INC.

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

šeštadieniais iki 12:30 P.M.
(219)

SANDELIUI VYRAI AR BERNIUKAI
PATIKRINTOJAI 

PRIĖMIMO RAŠTININKAI 
IŠNEŠIOTOJAI

INDŲ MAZGOTOJAI—APVALYTOJAI 
APVILKĖJAI IR MOKINIAI 

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

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

(219)

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

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

APVALYTOJAI
IR

PAPRASTI DARBININKAI
NAKTIMIS AR 

DIENOMIS DARBAS
GEROS ALGOS!

LAIKAS IR PUSE 
Už VIRŠLAIKIUS/

GENERAL BRONZE
CORPORATION

34-19 TENTU
LONG ISLAND

_______________________________________ (215)

REIKIA VYRŲ 
FABRIKO DARBAS 

GEROS ALGOS. NUOLATINIS 
DARBAS 

DICKSON 
Wire and Cable 

COMPANY 
8-14 37TH AVE., 

LONG ISLAND CITY.
(217)

O LIETUVIŠKAS KABARETAS p CM STANLEY MISIŪNAS
/ 11 /"IMI 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
f L 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 

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

t>OUV

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos 

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

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.

M9**j

SPAUSTUVĖS
PRESSMONAI

Turi būt patyrę craftsmenai 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.
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REIKIA VYRŲ 
General Darbui.

Patyrimas Nereikalingas

NU-BORO PARK CLEANERS
1271 89th Street, 

BROOKLYN, N. Y.
(216)

Puikiausia proga naktinės 
priežiūros štabams, darbas 

vyrams virš 45.
5 DIENŲ

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

iki 6 A.M.
KREIPKITĖS 

EMPLOYMENT OFFICE 
GOTU STREET MEZZANINE.

Bloomingdale’s
(218)

REIKIA VYRŲ
Materialų Kraustyto  jų

MILLWRIGHT PAGELBININ- 
KŲ IR ELEKTR1KIERIŲ

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




