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Nemanykite, Jog Taip 
Lengva.

Gaus Žemės, Gyvens Kaip 
Žmonės.

Nereikalingos Aukos.
Iki Spalių 1.
Teisybės Balsas.

Rašo A. BIMBA

v
Krutamieji paveikslai pasi

darė bilijoninė Amerikos pra
monė. Nerasi tokio žmogaus, 
kuris neitų pamatyti judžių 
vieną ar porą sykių savaitėje.

Bet ta pramonė yra ranko
se kelių kompanijų. Visi te
atrai, kuriuose judžiai rodo
mi, irgi tų pačių kompanijų 
rankose .

Jeigu nepriklausomi judžių 
gamintojai padarė filmą, daž
nai neturi kur ją parodyti 
svietui. Neranda patalpų.

Šituos faktus išverčia aikš-įėmė iŠ 
ten “Daily Worker” kolum-! tvirtoviškai 
nistas David Platt.

Samuel Goldwyn, 
Disney, James Cagney, Mary 
Pickford ir kiti nepriklausomi 
gamintojai pradėjo kovą prieš 
monopolį ant teatrų.

Labai gražu skaityti prane
šimus iš Liublino, kur yra lai
kinoji lenkų laikinosios val
džios sostinė. Ta valdžia yra 
pažangi, demokratinė, priešin
ga Londono lenkų poniškajai 
valdžiai.

Liublino valdžia dalina vals
tiečiams žemę. O tų bežemių 
lenkų yra gyva galybė. Liubli- 
niškė valdžia nelaukia, kada 
visa Lenkija bus išlaisvinta. 
Tegul biedniokai aria, akėja ir 
sėja jau dabar išlaisvintose 
vietose.

žemę dalina ne visai veltui. 
Už žemę naujokas turi užmo
kėti vienų metų derliaus ver
tę. Gali mokėti per dešimts 
metų.

Sąlygos lengvos. Tegul po
nai sapnuoja apie savo dva
rus, sėdėdami Londone, o Len
kijos valstiečiai aria laukus ir 
sėja javus naujam gyvenimui!

—
Beje, katalikų bažnyčios že

mių naujoji valdžia neliečia. 
Bet tai turėtų būti tiktai lai
kinai. Įsidrąsinus ir sustiprėjus 
lenkų demokratinė valdžia tu- 

*>ų^tų išdalinti ir kunigų dva
rus.

Talkininkai bandė lėktuvais 
suteikti pagelbą sukilusiems 
varšaviečiams. Tame žygyje 
žuvo 250 amerikiečių bei an
glų ir 90 lenkų lakūnų! Aukos 
didelės.

O pačioje Varšavoje krito 
nuo nacių kulkų tūkstančiai 
kovingų lenkų.

Londoniškės lenkų valdžios 
sąžinė nerami. Ji bando ap
kaltinti Tarybų Sąjungą už su
kilimo nepasisekimą. Bet kal
ta jinai pati. Ji sukurstė varša- 
viečius sukilti per anksti. Dir
va dar nebuvo paruošta Rau- 

' donosios Armijos žygiui ant 
V aršavos.

Literatūros Draugijos sekre
torius D. M. šolomskas rodė 
surašą vienos chicagiškės kuo
pos, berods, pačios oidžiausios. 
Joje priklauso daug daktarų, 
Vilnies administratorius ii’ ki
ti žymūs žmonės.

Labai nustebau—labai nu
stebau! Veikėjai, politikai, va
dai, o duoklės tebėra nemokė
tos! Sarmata, vyručiai.

Ar tik lokį pavyzdį Jūs te
galite duoti eiliniams darbinin
kams?

Raud.'Armija Pasiekė Lenkų 
Cechų Sieną ir, Pasak 
Nacių, Įsiveržė Pragon

Gen. Eisenhower Šaukia Kita
taučius Vokietijoj Slėptis

Ir Laukį i Progos prieš Nacius

Amerikiečiai Pradeda Apgu 
los Žygius prieš Aacheną;

Pleškina Nacius Metze
London, rugs. 14. — So

vietų kariuomenė vakar at-' 
vokiečių Krosno, 

a p d r ū t intą 
miestą su geležinkelio sto- 

Walter pietinėje Lenkijoje, 
prie pat Čechoslovakijos 
rubežiaus, ir tuo būdu pa
siekė valstybinę sieną tarp 
Lenkijos ir Čechoslovakijos. 
Toje srityje Raudonoji Ar
mija suardė nacių frontą 
per 35 mylias ir užėmė virš 
100 gyvenamųjų vietų, tarp 
kurių yra 5 geležinkelio 
stotys. Tapo nukauta dau
giau kaip 2,000 nacių.

Sovietai oficialiai 
skelbė, kad Raudonoji Ar
mija atėmė iš nacių Lomžą, 
lenkų gubernijos miestą, 
tvirtumą ir geležinkelių 
mazgą, už 20 mylių nuo 
Rytų Prūsijos pietinio ru
bežiaus.

Lomža, kairiajame Nare-

vo upės šone, buvo svar
biausia hitlerininkų tvirto
vė ginti pietinei Rytų Prū
sų sienai. Nuo Lomžos so
vietinė kariuomenė gręsia 
apeiti Rytinę Prūsiją iš 
pietų ir vakarų, Vislos li
pęs kloniu patraukti į šiau
rius, pasiekti Dancigą ir 
taip visiškai apsupti Rytų 
Prūsus. Lomžos užėmimas 
taip pat grūmoja šonan vo
kiečiams Varšavoje.
Sovietai įsiveržė į Pragą, 

sako Berlynas
Siaučia nuolatiniai mū

šiai dėl Pragos, Varšavos 
rytinės dalies. Tuose mū
šiuose Pirmoji lenkų armi
ja veikia drauge su Rau
donąja Armija. Ši lenkų ar
mija yra susidariusi Sovie
tų žemėje.

Berlyno radijas sake, kad 
rusai jau įsiveržę į Pragą.

London.— Gen. Eisenho
wer, vyriausias talkininkų 
komandierius ’ vakariniame 

fronte, ragino per radiją 
kitataučius darbininkus 
Vokietijoj slapstytis. Nes 
hitlerininkai planuoja juos 
suvaryt vokiečių tvirtumų 
ginti bei aptarnauti. Tokiu 
būdu ir vakaruose taptų iš
žudyta tūkstančiai nevo- 
kiečių panašiai, kaip kad 
naciai yra padarę rytinia
me (sovietiniame) fronte. 
Be to, hitlerininkai gali 
suimt tūkstančius jų kaipo 
įkaitų, jeigu kitataučiai ne
pasislėps.

Gen. 'Eisenhower sakė 
sugabentiems į vergų dar
bus kitataučiams vakarinė
je ir pietinėje Vokietijoje, 
kad “po keleto dienų jie 
gal susilauks didžiausios 
progos veikti prieš vokie
čius.”

Tarp kitko, jis nurodė, 
kad farmos yra saugiausia 
pasislėpimo vieta. Sako: 
“Vokiečių farmeriams rei
kia darbininkų, ir daugelis 
jų duos jums prieglaudą. O 
naciai neturi gana žmonių 
jums jieškoti arba jūsų ju
dėjimus sekioti.”

Auga Austrų Partizanų 
Kova prieš Nacius; Jie 

Užėmę Graz Miestą

Tito Raportuoja Apie 
Jugoslavų Susijungimą 
Su Raudonąja Armija

TRAUKINIAM SUSIKŪ
LUS, UŽMUŠTA BENT 

25 ASMENYS

JANKIAI SUNAIKINO 
200 JAPONU LĖKTU

VU IR KELIS LAIVUS
Terre Haute, Ind., rugs.

114.— Susikūlus dviem trau
kiniam į kits kitą, tapo už
mušta bent 25 asmenys ir 
sužeista 65.

Tarp užmuštų ir sužeistų 
daugiausia kareivių.

Iki spalių 1 dienos LLD na
riai gali pasimokėti duokles ir 
pasilikti geram stovyje. Po tos 
dienos jau bus susispendavę, 
kurie nepasimokės duoklių. 
.Negaus nei knygos “Lietuva 
•Ugnyje,” nei žurnalo “šviesa.”

Todėl nemokėjusieji duoklių 
privalo pasiskubinti. Nesi- 
skriauskite savęs ir padėkite 
organizacijai.

(Tąsa 4-me pusi.)

Laimėjimai prieš Fašistus 
Transylvanijoj

Perlų Uostas. — Ameri
kos lakūnai, pakildami nuo 
savo lėktuvlaivių, per dieną 
bombardavo ir apšaudė ja
ponų įrengimus Filipinų sa
lose Cefru, Negros ir Panay.

Tarp kitko, jie sunaikino 
200 Japonijos lėktuvų, nu
skandino kelis priešų laivus 
ir daug mažų laivukų bei 
valčių.

London, rugs. 14.—Rau
donoji Armija per atkak
lius mūšius užėmė Kampu- 
lung miestą, geležinkelio 
stotį ir vokiečių - vengrų 
tvirtumą, vakarinėje Kar
patų kalnų pusėje, Transyl- 
vanijoje.

* Kitoje šio fronto vietoje 
raudonarmiečiai kartu su 
rumunais atėmė iš naciu-

Lomžos srityje sovietine 
kariuomene išmušė nacius 
iš daugiau kaip 30 gyvena
mųjų vietų.

vengrų Voslab ir 4 kitas ge
ležinkelių stotis, o viso per 
dieną atvadavo^ nuo hitleri
ninkų daugiau kaip 100 gy
venamųjų vietų Transylva- 
nijoje.

Berne, šveic. — Nepa
tvirtinti pranešimai iš pa
sienio tarp Austrijos ir 
Šveicarijos sako, jog aus
trų partizanai, vardu 
Raudonieji Areliai-, jau nuo 
šių metų pradžios ardo vo
kiečių geležinkelius vakari
nėje Austrijos dalyje. O 
dabar jie, girdi, pradėję vi
suotinį ofensyvą ten Styri- 
joj ir Karinthijoj, kad susi- 
siekt su Jugoslavijos parti
zanais.

Kai kuriuose miestuose, 
esą, austrai partizanai nu
galėję nacių žandarus. Hit
lerininkai paskelbė varžos 
stovį prieš partizanus 
Graz ir Steyr miestuose ir 
pasaukė daugiau nacių smo
gikų iš Vienos, buvusios 
Austrijos sostinės. Graze, 
girdi, partizanai užėmę 
miesto valdybos rūmą ir 
centralinę telefonų stotį ir, 
esą, paskelbę tarybų val
džią.

Francūzų radijas prane
šė, kad demonstruoja vo
kiečiai Berlyne, reikalau
dami taikos.

London, rugs. 14.— Mar
šalas Tito, Jugoslavijos par
tizanų komanduoto j as, spe
cialiai pranešė per radiją, 
kad partizanai susisiekė su 
Sovietų ^ariųomene, pėrė- • 
jusia iš "Rumunijos į Jugo
slaviją. Tito pranešimas 
sako:

“Bevesdami savo ofensy
vą, mūsų (jugoslavų) ko- 
vūnai užėmė Negotin mies
tą ir kairiuoju savo sparnu 
susisiekė su Raudonąja 
Armija.”

Negotinas yra jugoslavų 
miestas už 10 mylių nuo 
Rumunijos rubežiaus, tiek 
pat ir nuo Bulgarijos sie
nos.

Anglijos radijas paskelbė, 
kad Jugoslavijos partizanai 
išlaisvino 700 anglų karo 
belaisvių, kuriuos vokiečiai 
laikė Negotine.

Berlyno radijas
pirmiau sakė, jog rusai pe
rėjo per Dunojaus upę ir 
pasiekė Kladovo miestą 
Serbijoj, Jugoslavijos da- 
lyj.

Franci j a, rugs. 14. —Pir
moji Jungtinių Valstijų ar
mija, prasiveržus iš Belgi
jos į Vokietiją, užėmė Ro- 
etgeną, 300 gyventojų kai
mą, už pusketvirtos mylios 
nuo Belgijos rebežiaus; pa
ėmė pozicijas už penkių 
mylių nuo svarbaus Vokie
tijos miesto Aacheno, ir 
daro apsupimo veiksmus 
prieš Aacheną. Amerikiečių 
artilerija jau pleškina kari
nius vokiečių įrengimus A- 
achene.

Aachenas, beje,^ stovi į 
vakarus nuo vokiečių Sieg
friedo linijos.

Šiame fronte jankiai kol 
kas susidūrė tik su viduti
niais bei menkais vokiečių 
pasipriešinimais.

Kai kurie Londono kari
ninkai spėja, kad naciai 
gal trauksis atgal apie 40 
mylių, iki rytinio Rhein u- 
pės šono, nors svarbiausias

QUEBEC KONFERENCI
JA SUTARTINĖJ SU 

SOVIETAIS
Quebec, Canada. —Prez. 

Rooseveltas, vesdamas pa
sitarimus su A n g 1 i j os 
premjeru Churchillu, pa
reiškė, kad “Anglija ir 
Jungtinės Valstijos suderi
na karo pastangas su savo 
talkininkais, ypač su chi- 
nais ir rusais, sutinkamai 
su padėčia Chinijoj, Pacifi- 
ko Vandenyne ir Europoj.”

diena

KAZOKAI JAU ESĄ 
ČECHOSLOVAKIJOJ

London, rugs. 14.— Ang
lų žinių agentūra Reuters 
sako, kad kazokai jau per- 
sigrūmę per rubežių iš 
Lenkijos į čechoslovakiją.

Bellaire, O. — Iš kasyk
los išimta lavonai 35 žuvu
sių mainierių.

Siegfriedo tvirtumų 
žas yra vakariniame 
upės šone.

Berlynas pranešė, 
amerikiečiai labai pasmar
kino ofensyvą prieš vokie
čius Metz mieste-tvirtovėje, 
Franci jos pusėje, netoli Vo
kietijos rubežiaus.

Septintoji Amerikos ar
mija, veikianti iš pietinės 
Franci jos, užėmė Vesoul 
miestą ir pasiekė Flagy. 
Ten amerikiečiai paėmė po
zicijas tik už 15 mylių nuo 
Belforto spragos, kuri lai
doma paskutiniais nacių iš
trūkimo vartais į pietiniai- 
vakarinę Vokietiją.

Kanadiečiai apvalė nuo 
vokiečių šiaurinį pajūrį 
nuo Zeebrugge iki Nieu- 
porto.

ARKIVYSKUPAS LIU
DIJA, KAIP NACIAI 
DEGINO PRANCŪZUS

London. — Vokiečiai St. 
Genis Lavai kaime, arti 
Lyon miesto, kiek pirmiau 
suvarė į vieną namą dau
giau kaip 100 francūzų vy
rų, moterų, vaikų ir vieti
nius kunigus; bombardavo 
juos rankinėmis granato
mis, apšaudė iš kulkosvai
džių; paskui aplaistė namą 
gazolinu ir visus likusius 
gyvus sudegino.

Lyono katalikų arkivys
kupas dėl to pasiuntė pro
testo laišką tenaitiniam vo
kiečių komandieriui. Tas 
laiškas dabar paskelbtas 
Londono spaudoje.

Sovietų lakūnai nuskan
dino Baltijos Jūroje dar 
vieną prekinį vokiečių lai
vą, 6,000 tonų įtalpos.

Talkininkų Paliaubų Sąlygos Rumunijai yra Palyginti Švelnios
London. — Rugs. 12 d. 

Maskvoje pasirašė paliau
bų sąlygas Rumunijos at
stovai ir maršalas Rodion 
J. Malinovskis veikdamas 
vardu Jungtinių Tautų.

Sovietų Sąjunga, Anglija 
ir Jungtinės Valstijos įgali
no maršalą Malinovskį jų 
visų vardu pasirašyti pa
liaubų sąlygas su Rumuni
ja.

Rumunija pasižadėjo ka
riauti išvien su talkininkais 
iki galutinos pergalės prieš 
Vokietiją; sumokėt Sovietų 
Sąjungai 300,000,000 dole
rių vertės atlyginimo už ru
munų padarytus Sovietams 
nuostolius ir sugrąžint 
Jungtinėms Tautoms jų ir 
jų piliečių nuosavybę.

Siena tarp Sovietų Są
jungos ir Rumunijos bus ta

pati, kaip kad buvo nusta
tyta pagal sutartį tarp So
vietų ir Rumunijos 1940 
m. birželio 28 d.; taigi So
vietų Sąjungai sugrįžta 
Moldavija - Bessarabija ir 
šiaurinė Bukovina.

Rumunijai bus sugrąžin
ta Transylvanijos žemė, 
kurią naciai 1940 metais 
atėmė iš rumunų ir atida
vė Vengrijai.

Talkininkai leidžia Ru
munijai turėti eivilę savo, 
valdžią vietose, neįeinan
čiose į karo ruožus.
RUMUNIJA PATENKIN- 
, TA SĄLYGOMIS

Rumunijos įgaliotinių 
galva Lucretiu Patrascanu, 
pareiškė:

“Mes neturime teisės ne
pasitenkinti šiomis sąlygo
mis.”

■v
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Tarp svarbiausių sąlygų | jos žemę visur, kur tik rei- kias išlaidas, kaip transpor- 
yra sekamos:

Rumunija sutinka tuo- 
jaus duoti ne mažiau kaip 
12 divizijų savo pėstininkų 
kariuomenės veiksmams 

prieš Vokietiją. Rumunijos 
armija, laivynas ir oro jė
gos, nieko nelaukiant, bus 
talkininkų komandoj per
mestos karan prieš vokie
čius.

Rumuija priima vadovy
bę talkininkų kontrolės ko
misijos iki taikos sutarties 
pasirašymo.

Rumunija nuginkluos ir 
internuos kaip belaisvius 
visus vokiečių ir vengrų 
karius ir civilius, esamus 
Rumunijos žemėje.

Sovietų ir kitų talkinin
kų karinėms jėgoms duoda
ma laisvas pervažiavimas 
bei perėjimas per Rumuni-

|kės kariniams jų tikslams.
Rumunija turi sugrąžinti 

visus sovietinius ir talki- 
ninkiškus karo belaisvius ir 
visus prievarta paimtus 
Jungtinių Tautų piliečius. 
Ji taipgi turi per vest talki
ninkam visus vokiečių ir jų 
sėbrų laivus. Rumunija tu
ri neleist išgabent jokią vo
kiečių nuosavybę be Sovie
tų komandos sutikimo.

Rumunija perves Sovietų 
ir kitų talkininkų koman
doms visus Jungtinių Tau
tų laivus, esamus Rumuni
jos uostuose, ir bus atsa
kinga už bet kokį sužaloji
mą pervedamų talkininkam 
įrengimų.

Rumunijos laivai bus 
kontrolėje Sovietų aukšto
sios komandos, ir Rumuni
ja atlygins Sovietams to-

to, kuro ir elektros stočių.
Rumunija per šešis me

tus sumokės Sovietams už 
padarytus jiems nuostolius 
$300,000,000, atsilygindama 
tokiais produktais, kaip ži
balas, grūdai, medžiai, jūri
niai ir upiniai laivai, maši
nos ir panašiai.

Rumunija sugrąžins čie- 
lybėje visą Sovietų valsty
bės ar organizacijų nuosa
vybę ir atsteigs visas tei
ses, kuriomis Jungtinės 
Tautos naudojosi Rumuni
joj pirm šio karo.

Rumunija bendradar
biaus su Sovietais ir kitais 
talkininkais, kad areštuot 
visus kariniai- kriminaliais 
veiksmais nusikaltusius as
mens ir pastatyt juos teis
man. Rumunija taipgi pa
naikins visas fašistines or-

ganizacijas, prieš iškas 
Jung. Tautoms.

Laikraščių leidimas, ju
damųjų paveikslų gamini
mas ir radijo programos 
Rumunijoj bus leidžiama 
tiktai tik pagal Sovietų 
aukštosios komandos suti
kimą. Rumunijos valdovai 
turi vykdyt Sovietų ir kitų 
talkininkų komandų įsaky
mus iki 31-62 mylių ruožo 
nuo karo fronto.

Talkininkų kontrolės ko
misija žiūrės, kad paliaubų 
sąlygos būtų įvykdjytos iki 
galutinos taikos pasirašy
mo.

Sovietų kariuomenė ben
dradarbiaus su rumunais 
prieš Vokietiją ir Vengri
ją, kad sugrąžint Rumuni
jai Transylvaniją, visą arba 
didesniąją jos dalį.
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Priešo Žemeje
Amerikiečiai pradėjo mūšius pačios 

Vokietijos teritorijoje. Tai reikšmingas, 
tai istorinis faktas, nes mūsų krašto ka
riai mūsų krašto istorijoje dar nėra iki 
šiol kariavę Vokietijos žemėje.

Praeitojo karo metu generolas Per- 
shingas, vyriausias mūsų karinių pajė
gų vadas Europoje, norėjo, kad mūsų 
kariuomenės maršuotų į Berlyną ir jį 
okupuotų ir tik tada būtų pasirašytos 
karo paliaubos. Deja, tam pasipriešino 
talkininkų generolai ir išėjo taip, kad 
karo paliaubos (1918 m. lapkričio 11 d.) 
buvo pasirašytos, kai talkininkų kariuo
menės stovėjo Franci jos žemėje.

Šiemet, atrodo, toji klaida nebus pa
kartota, jei bus pravestas gyveniman 
Teherano konferencijos susitarimas. 
Šiemet mūsų, amerikiečių, taipgi anglų, 
kanadiečių ir kt. tautų kariuomenės iš 
vakarų, ir Raudonoji Armija iš rytų 
mūšis pačioje Vokietijoje ir muš priešą 
iki tol, kol jis bus visiškai nugalėtas ir 
besąlyginiai pasiduos.

Na, ir pirmieji žygiai jau pradėti, — 
pradėti 1-mosios amerikiečių armijos, 
vadovaujamos generolo Hodges.

Mūsų kariuomenė įžygiavo į Vokieti
jos teritoriją iš Belgijos. Kita ameri
kiečių armija toliau į pietus Francijo- 
je, 3-čioji armija, vadovaujama ,gen. Pa- 
ttono, gal neužilgo taipgi įžygiuos į 
priešo teritoriją ir ten jį muš.

Šiandien, taigi, visas pasaulis krei
pia į mūsų karines operacijas Vokieti
joje didelio dėmesio. Pasaulio žmonėms 
įdomu, kaip į mūsų armija reaguos Vo
kietijos gyventojai.

Atsiminkime, kad mūsų kariuomenės 
iki šiol — visų Jungtinių Tautų kariuo
menės — kariavo mums draugiškuose 
kraštuose, Hitlerio pavergtuose ne vo
kiškuose kraštuose. Dabar tos kariuo
menės pradeda įeiti į pačią Vokietiją, 
į “Vokietijos tvirtumą,” kaip skelbia pa
tys naciai.

Spaudos ir radijo korespondentai, žy
giuoją drauge su mūsų armijomis, pra
neša, jog vokiečiai gyventojai pasitinka 
mūsų kariuomenę “šaltai”. Tiesa, kol 
kas labai mažai jiems teko Vokietijos 
matyti, bet kiek jie matė — matė gy- 
ventuojuose šaltumą ir indiferentišku
mą.

Štai mažas Eupen’o miestelis, Belgi
jos pasienyj. Eupen’as prieš pirmąjį pa
saulinį karą priklausė Vokietijai, o po 
karo — Belgijai. Bet 1940 m. Hitleris 
tą miestelį ir vėl priskyrė Vokietijai. 
Eupen’o gyventojų dauguma vokiečiai. 
Visa miestelyj atmosfera, gatvių pava
dinimai, krautuvių iškabos — vokiečių 
kalboj.

Na, ir į šį miestelį įžygiavo amerikie
čių kariuomenė, išmušusi iš jo vokie
čius. Kaipgi gyventojai pasitiko mūsų 
karius?

Korespondentai rašo, jog pasitiko be 
jokio entuziazmo, be jokios dvasios, — 
ne taip, kaip buvo Franci joje arba Bel
gijoje. Tūlas korespondentas, stebėjęs 
gyventojų nuotaiką, primena tokį įvykį: 
stovi gatvėje moteriškė su mažu vaiku. 
Kūdikis pradeda mosuoti rankute ame
rikiečiams kariams, žygiuojantiems gat
ve; motina kerta kūdikiui per ranku
tę...

Gal būt panašus mūsų kariuomenės
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sutikimas bus ir kituose Vokietijos mie
stuose, o gal Eupen’o miestelis nėra ti
piškas, gal dalykai pasikeis Vokietijos 
gilumoje.

Matyt, hitlerininkai yra labai sudemo- 
ralizavę Vokietijos gyventojus, • subana
lino juos, sužvėrino ir prikalbėjo di
džiausių baubų apie Jungtines Tautas. 
Iš kitos pusės, vokiečiai nujaučia, kiek 
daug jie kriminalysčių yra atlikę užim
tuose kraštuose, todėl dabar nekantriai 
laukia už jas pabaudų ir dėl to taip šal
tai pasitinka mūsų karius.

Išvada iš to visko plaukia tokia: 
Jungtinių Tautų kariuomenėms Vokieti
joje bus sunkiau kariauti, • negu buvo 
Francijoje, Belgijoje, Italijoje, Lenkijo
je, Rumunijoje ar kituose kraštuose. 
Sunkiau dėl to, kad prieš jas bus nu
sistatę vokiečiai gyventojai, bent jų 
dauguma. Tačiau tas neišgelbės vokie
čiu. . . ;V ' t

Vokiečiai Socijal-Demokratai 
Giria Bullittą

Amerikoje gyvena grupė vokiečių so- 
cijal-demokratų, atvykusių čia prieš ka
rą. Susibūrę aplink savo organą “Ne- 
ue Volkszeitung” ir per jį lieja fašisti
nius nuodus prieš Tarybų Sąjungą. Ger
hard Seger, Friedrich Stampfer, Rudolf 
Katz, ir kiti tos rūšies egzemplioriai 
hitlerininkų propagandą praveda savo
tiškoje formoje, “iš socijal-demokratinio 
taškaregio.” ' '

Šitie, kadaise padėję Hitleriui Vokie
tijoje įsigalėti politikieriai, nepraleis 
nei vienos progelės nepuolę Tarybų Są
jungos. Pastaruoju laiku jie ėmė garbin
ti Bullittą ir populiarizuoti jo “garsųjį 
straipsnį”, atkreiptą prieš Tarybų Są
jungą. Šitų socijal-demokratiškų fašis
tų vyriausias tikslas tokis: suskaldyti 
Jungtines Tautas, neprileisti realizuotis 
Teherano konferencijos nutarimams.

Vargiai jiems bepavyks pravesti gy
veniman šis hitlerinis skyrtias.

Kaip Maine Valstija Balsuoja, 
Taip...

Maine valstija — tradicinė republiko- 
nų tvirtuma. Republikonai ten įsidrūti- 
nę ir demokratams ką nors laimėti toje 
valstijoje yra beveik tiek progų, kiek, 
sakysime, republikonai turėtų progų lai
mėti Floridoje arba Texas valstijose.

Maine valstijos gubernatoriaus ir 
kongresmanų rinkimai įvyksta pora mė
nesių anksčiau negu prezidentiniai rin
kimai. Na, ir dėl to iki šiol būdavo tokis 
posakys: “Kaip balsuoja Maine valsti
jos žmonės, taip balsuos ir viso krašto 
piliečiai prezidentinių rinkimų dieną...”

Kadangi šiemet Maine valstijos balsa
vimuose laimėjo ir vėl republikonai, tai 
dabar p. Dewey šalininkai ir skelbia: 
Jeigu Maine valstijos piliečiai balsavo 
republikoniškai, tai ir jis, p. Dewey, lai
mėsiąs prezidentinius rinkimus.

Taip protauti yra didelė klaida. Maine 
valstija ir šiemet prisilaikė savo tradi
cijų ir balsavo “republikoniškai,” tiesa. 
Bet tai nereiškia, kad visos šalies pilie
čiai Maine valstiją paseks ir balsuos už 
Dewey.

Maine valstijoje pramoninis darbinin
kų judėjimas, — unijistinis judėjimas— 
silpnas. Maine valstija—farmerių vals
tija, kurortų valstija. Todėl ir CIO Poli
tical Action Committee Maine valstijoje 
negalėjo nieko daug padaryti, nors dėl 
to republikonai labai džiaugiasi.

Jeigu Maine valstijos balsavimai gali 
ką nors mums suteikti, tai tik tą: Roose- 
velto šalininkai privalo visur sukrusti, 
uoliau darbuotis, besiruošiant prie lap
kričio 7-tosios dienos.

Svarbiausias dalykas: kiekvienas pilie
tis privalo užsiregistruoti, kad jis galėtų 
lapkričio 7 dieną balsuoti.

Kiekvienas balsuotojas privalo būti 
aprūpintas atitinkama literatūra, nu
šviečiant tikrąją tarptautinę ir tautinę 
padėtį. ___________

Laisvės Dienraščiui 25-ri Metai
Šį mėnesį sukanka lygiai 25-ri metai, 

kai Laisvė pradėjo išeidinėti kasdien.
25-ri metai —r nemažas laikotarpis. 

Bet tiems iš mūsų, kurie prie Laisvės 
dirbame, kurie1 kasdien sielojamės jo
sios reikalais, Rūpinamės josios gerbū
viu, atrodo visai trumpas laikotarpis.

Rytojaus Laisvėje pateiksime dau
giau medžiagos tuo klausimu.

Dideles minios žmonin susirinko Į Bucharest© gat
ves pasilikti atžygiuojančia Raudonąją Armiją. Pa
veiksle matosi mechanizuota Sovietų grupė kelyje per 
Rumunijos sostine link Jugoslavijos. (Federated Pic
tures radiophoto).

Naminis Frontas
Visoje Šalyje Pradėta Mokyk

los Lankymo Kampanija

Kad užkirstų kelią visoje 
šalyje sumažėjusiam j aukš
tesniąsias mokyklas (haiskū- 
les) įsirašančiųjų moksleivių 
skaičiui, Jungtinių Valstijų 
Švietimo Įstaiga, Federalinė 
Apsaugos Agentūra ir Jungti
nių Valstijų Darbo Depart- 
mento Vaikų Biuras, Karo 
Darbo Jėgos Komitetui prita
riant, veda plačią mokyklos 
lankymo kampaniją. Tuo klau
simu pareiškimus išdavė Paul 
V. McNutt—Karo Darbo Jė
gos Komisijos Pirmininkas ir 
Federalės Apsaugos Adminis
tratorius, Katherine F. Len- 
root—Vaikų Biuro viršininkė, 
ir John W. Studebaker—Jung
tinių Valstijų švietimo Komi- 
sijonierius.

Su šūkiu “laikykime berniu
kus ir mergaites aukštesniosios 
mokyklos amžiaus mokykloje 
iki mokslo užbaigimo, ar tai 
būtų pilnalaikio kurso (full 
time) ar tvarkingai suskirsty
tas pusiau mokslo ir pusiau 
darbo planas.” švietimo Įstai
ga ir Vaikų Biuras pakvietė 
visas visuomenės grupes, t. y., 
mokytojus, tėvus, darbdavius, 
darbo organizacijas, visuome
nės vadus, labdaringas agentū
ras, jaunuomenei patarnau
jančias organizacijas ir patį 
jaunimą prisidėti prie mokyk
los lankymo kampanijos.

Tos įstaigos teigia, jog aukš
tesniosios mokyklos lankymo 
ir vaikų darbo statistika pa
brėžia reikalą veikti šioje sri
tyje, nes nuo 1940-1941 metų, 
kai buvo pasiekta aukščiau
sio aukštesniosios mokyklos 
lankytojų skaičiaus, įstojančių- 
jų. skaičius sumažėjo 1,000,- 
000. A - !

1940-1941 mokslo metais 
beveik 7,250,000 mokinių buvo 
aukštesniųjų mokyklų, sąrašuo
se. Per pastaruosius trejus me
tus aukštesniąsias mokyklas 
lankančiųjų skaičius taip nu
puolė, kad nuo 1934 metų kas
met didėjantis prieauglis išny
ko. Kaip aukščiau minėtos 
įstaigos tvirtina, mūsų, mokyk
las dabar telanko tiek moki
nių, kiek jas lankė prieš de
šimtį metų.

Kartu su sumažėjusiu moky
klas lankančių skaičiumi, pa
didėjo mokyklos amžiaus vai
ku skaičius fabrikuose. 1943 
metų spalių mėnesį, kai moky
klos jau pilnai veikė, apie 2,- 
750,000 berniukų, ir mergaičių 
tarpe 14—17 metų amžiaus 
dalį arba visą laiką praleis
davo fabrikuose. Iš to išeina, 
kad tuo metu tris kartus dau
giau to amžiaus jaunuolių dir
bo, negu 1940 metų kovo mė
nesį.

1943 metų liepos mėnesį 
apie 5,000,000 tai yra, dau
giau, neix pusė 14—17 metų 
amžiaus jaunuolių turėjo dar
bus. Aukščiau^ minėtos įstai
gos tvirtina, kad šią vasarą 
mokyklos amžiaus dirbančių

vaikų skaičius dar labiau pa
didėjo, palyginus su 1943 me
tais.

švietimo Įstaiga ir Vaikų 
Biuras praneša, kad tose vie
tose, kur pasireiškia darbo 
stoka ir kur mokyklos am
žiaus jaunuomenė turės būti 
samdoma, darbadaviai ir mo
kyklų pareigūnai yra ragina
mi taip suplanuoti darbo ir 
mokslo laiką, kad jaunuoliai 
bei jaunuolės galėtų pašvęsti 
dalį laiko mokslui. Tuo reika
lu, Karo Darbo Jėgos Komisi
jos Vaikų Biuras, kartu su 
Švietimo Įstaiga išdirbo atitin
kamus darbo ir mokymosi 
standartus, kuriuos, galima 
gauti, kreipiantis į tas įstaigas, 
šitie darbo ir mokymosi stan
dartai yra patvirtinti Karo 
Departmento, Laivyno Depart- 
mento ir Jungtinių Valstijų 
Laivyno Ko’misijos.

Federalinių įstaigų viršinin
kų, skatinančių jaunuomenę 
lankyti mokyklas, pareiškimai 
pabrėžia tą faktą, kad jau
nuomenės mokslinimas yra la
bai svarbus karui ir pokari
niam laikotarpiui.

“Jūs norite, kad ši šalis bū
tų galinga ir turtinga po šio 
karo,” J. W. Studebaker ra
šo savo laiške Amerikos jau
nuomenei. “Bet ši šalis gali 
atlikti savo pareigą pasaulio 
vadovybėje tik tada, jei jos 
piliečiai ir toliau žinos kaip. 
Geriausia vieta pasiruošti ry
tojui yra aukštesniojoj mokyk
loj.”

“Jūs būsite daug naudinges
ni šio karo laimėjimui, jei jūs 
būsite gerai išlavinti,” pasakė 
panelė Lenroot. “Tai sako ka
ro ekspertai. Bet juk karas ne- 
sitęs amžinai. Kai ateis taika, 
mes turėsime tokią progą, kaip 
niekuomet dar neturėjom ka
ro metu, vesti įspūdingą ir ver
tingą gyvenimą. Mes turėsime 
didžiausią darbą, kokį mes tik 
kada turėjome, padėdami 
žmonėms teikti patarnavimus, 
reikalingus geram gyvenimui. 
Tam mes privalome turėti iš
manančių žmonių. Mokykla ir 
yra tinkamiausia vieta įgyti iš
silavinimą tam reikalui.”

P. V. McNutt, kalbėdamas 
į mokyklos amžiaus berniukus 
ir mergaites, pasakė: “Mokyk
lų atidarymas šį rudenį yra jū
sų D-Day kovoje už geresnį 
pasaulį. Aš tikiuosi, kad kiek
vienas iš jūsų supras šį kvie
timą taip nuoširdžiai, kaip jū
sų vyresnieji broliai yra supra-

Bendruomenės Raginamos Pra
dėti Mokyklos Lankymo 

Kampaniją
Tėvai, bendruomenės, bažny

čios ir amatų unijos ragina
mos organizuoti kampaniją 
mokyklinio amžiaus vaikams 
raginti šį rudenį grįžti į moky
klas. Jungtinių Valstijų Darbo 
Departmento Vaikų Biuras ir 
Federalinės Apsaugos Agentū
ros Švietimo' Įstaiga bendrai

Klausimai ir Atsaky
Klausimai:

1. — Ar Rusijoj buvo ku
nigų akademija?

2. Ar kunigas neakade- 
mikas galėjo būti vyskupu?

3. Kas yra aukštesnis, a- 
kademija ar universitetas?

4. Ar Rusijoj buvo pro
gimnazijoj 8 klasės, kaip 
gimnazijoj ?

5. Kokios tautos yra Mo
lotovas?

6. Kokia yra tikroji Sta
lino pavardė?

Robziw, J.

Atsakymai:
1. Žinoma, Rusijoj buvo 

kunigų akademija, bet So
vietų Sąjungoj tai valdiškų 
akademijų nebuvo, tačiaus 
bažnyčiai buvo pilniausia 
laisvė jas turėti.

2. Tai priklauso nuo pa
ties supratimo, kas yra “a- 
kademistas.” Kiekvienas 
kunigas yra baigęs tikėji
mo akademiškus mokslus.

3. Taip statyti klausimą, 
kas yra aukštesnis, ar aka
demija ar universitetas, 
negalima, nes nevienodai 
mokslo reikalai yra su
tvarkyta. Rasime akademi
jų aukštesnių mokslo šakų, 
kaip universitetai, ir žeme
snių.

Paimkime Sovietų Są

mai
jungoj Mokslo Akademiją. 
Ji yra aukščiausia mokslo) 
įstaiga. Bet jeigu paimsiu/ 
daug kitų akademijų, tai 
jos bus žemesnės už uni
versitetus. Daugelyj atsiti
kimų akademija yra tik 
tam tikros mokslo šakos 
mokykla, kaip tai religijos, 
geologijos, dailės, muzikos, 
šokių ir 1.1. Suprantama, 
tokios akademijos stovu že
miau, negu universitetai 
bendrai įvairių mokslo ša
kų klauismais, bet tame 
klausime, kurios mokslo 
šakos ta akademija yra, tai 
studentai bus aukščiau pra
silavinę, negu universitetu 
studentai tuo klausimui 
Jungt. Valstijose yra aka
demijų, kurios savo laips
niu mažai ąugštesnės už 
Aukštesnę Mokyklą (High
School). Taigi, priklauso, 

kokia yra ta akademiją ir 
kam ji taikoma.

4. Progimnazija, tai yra, 
pirmos 4 klasės gimnazijos 
mokslo, arba pusė gimnazi
jos.

5. Molotovas yra rusų 
tautybės. Jo tikra pavardė 
Skriabin.

6. Stalino tikras vardas 
ir pavardė yra: Josif Vis- 
sarionovič Džugašvili. Jis 
yra gruzinų tautybės žmo
gus.

DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

SILPNA SENO ŽMO
GAUS ŠIRDIS

Silpna seno žmogaus šir
dis ir silpna jauno širdis 
yra du skirtingi dalykai. 
Jaunam ir pusamžiam šir
dis esti silpna dėl jos pa
čios kokių trūkumų, o se
nam širdis pradeda gesti ir 
silpti ryšium su paviršuti
nių kraujagyslių gedimu— 
arterijų kietėjimu. Jaunam 
bet koks širdies trūkumas 
greičiau ir pereina pasto
viai, o senam, kad ir kiek 
atsigriebia, tai ir vėl su- 
slūgsta.

British Heart Journal, 
London paduoda įdomių 
duomenų, pasėkoj tyrinėji
mų 75 senyvų ir senų žmo
nių, turinčių silpną širdį. 
Ligonių amžius įvairiavo 
tarp 62 ir 92 metų. Nė vie
nas iš tų ligonių neturėjo 
kokio įgimto širdies trūku
mo, neturėjo reumatizmo 
pagadintos širdies nei sifi
lio suėstos širdies.

Paprasčiausios širdies 
susilpimo priežastys buvo 
aukštas kraujo slėgimas, 
karūninių širdies arterijų 
gedimas ir širdies raume
nų užnuodijimas.

Vienas senatvės ypatu
mas yra tas, kad kairiajam 
širdies pilveliui esti sunku 
pervarinėt kraują per su
kietėjusias, surambėjusias 
ir susiaurėjusias paviršiaus 
arterijas.Dėl to kūno pavir
šius gauna mažiau kraujo, 
ir audiniai eina menkyn. 
Smageniniai audiniai tai- 

išleido knygutę su Karo Infor
macijos Įstaigos pagalba, ku
rioje dėstoma mokslo reikalin 
gumas Amerikos berniukam! 
ber mergaitėms.

Ten aiškinama, kad dabai 
labiau negu bet kada, aukštes 
nysis mokslas reikalingas ii 
jaunimui, ir mūsų šalies atei
čiai, nes mokslas yra lyg tas 
raktas į ateitį.

Knygutė ragina bendruome
nes įsijungti į kampaniją, ku
riai privalėtų vadovauti komi
tetas, atstovaująs visas grupes 
žmonių, besirūpinančių jauni
mo reikalais. Komitetas ragina
mas įtraukti į darbą vietos 
spaudą ir radijo stotį.

OWL

po pat. Išsivysto ten sma- 
genų mažakraujingumas. 
Ligonis jaučia proto atbu
kimą, atminties menkėji
mą, nuolatinį neramumą, 
lyg bailę. Paskiau jam už
eina keistas nerimas, uma
ras, kad ką mušt, pliekt, 
žiauriai daužyt. Galiausiai 
apima mieguistumas ir vi
suotinas s u g n i u ž i mas. 
Kraujo slėgimas, visada 
buvęs aukštas, pradeda eiti 
žemyn ir žemyn — ąr taip 
iki pat mirčiai.

Šitaip atsitinka dėl deši
nės arba kairės širdies pu
sės nusilpimo arba dėl šir
dies raumenų užnuodijimo, 
pasimaišius kokiai bakteri
nei ligai — plaučių užde
gimui, influenzai ar taip 
kokiam apsikrėtimui.i

Pasitaiko dar ir taip, kad 
širdis iš lengvo laipsniškai 
eina silpnyn ir tuo patim 
tarpu ir kraujo slėgimas 

eina žemyn. Šitokiuo atve
ju paprastai neesti krūti
nės sopės, neesti kraujo 
priplūdimų ir plaučių su ke
pimo, dusinimo, neesti ir 
protinių audrų.

Senam žmogui daug viso
kių bruožų sueina krūvon 
ir sudaro širdies apsilpimo 
paveikslą. Daugumoj nuo
tykių vyraujančią rolę lo
šia vis tas nelabasis arte
rijų kietėjimas — sklero- 

zas, susijęs su aukštu krau
jo slėgimu ir karūninių šir
dies arterijų gedimu. Kai 
kada dalyką užbaigt pade
da širdies raumenų užnuo
dijimas, pasimaišius kokiai 
užkrečiamai bakterinei li
gai. Tada jau blogi popie
riai.

Šitokiais atsitikimais ne
daug ką tepadarysi, kai 
visi galai įra. Daug leng
viau ir protingiau iš anks
to apsižiūrėt, kad perspė- 
jus katastrofą, kad ją ati
tolinus ir sumažinus. Mity
ba visuomet daug reiškia, 
vitaminų gausa su maistu 
ir preparatų pavidale. Vi
taminas BĮ daugiau pade
da silpnai širdžiai, negu ko
kie vaistai, širdies stipry- 
lai. Ir daug reiškia gerai 
pritaikyta mankšta, gimna
stika.
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/PHILADELPHIA, PA
Apie Jvvkuiį Laisvės Pikniką

Šiemetinis “L.” piknikas nu
sisekė vidutiniai gerai. Oras 
pasitaikė šiltas ir giedras. Ta- 
čiaus trūkumų buvo labai daug. 
Parko savininkas negalėjo gau
ti žmogaus su mašina nupjauti 
žolę, tai atrodė parkas perdaug
apžėlęs, kaip seno žmogaus ii- kienė, A. Jakonis, J. Gustaitis,

»

DAUGIAU UZ TUOS PINIGUS

IS FONTANĖLIŲ VISUR

DETROITO ŽINIOS

Į

susirin-

Povilo Ro- 
buvo rink- 
aukų užra- 
ar nespėjo 
pavardžių.

L i!

todėl ir 
sąlygas, 

atkelti 
ir vietą

tie atsiminkite, 
24 dieną.
Spalio Mėnesį

kad pramogų

8P

kovos

v

♦

(Ropie-

i

282 UNION AVE.
Tel. EVergreen 4-9612

O. Butkuvienė, V. Birbilienė.
A. J. Smitas.
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Laisve-—-Liberty, Lithuanian Daily Trečias puslapis

Pivariunienė iš Bal-
J. Saba-

Merkis, A.
timorės, J. Vaitkus, 
liauskas ir A. J. Smitas.

Po 50c aukavo: W. Scotch, 
M. Deltuvienė, M. Žemaitienė, 
Griganavičius, J. Gružauskas, 
K. Gedminienė, J. P. Vasiliaus
kas, J. Vandauskas, U. žilins-

Anglai Numetė 100 To
ny Ginklu ir Amunicijos 
Sukilėliams Varšavoje

ga barzda ... Pritrūko van
dens, šioj apylinkėj veik dauge
lio išdžiūvo nuo sausros šuli
niai. Prisiėjo gabentis vandenį ‘ 
iš kitur. Trūko darbininkų, dė-1 
lei kurių nebuvo galima gauti j 
žmogaus pagelbėti sustatyti 
mašinas. Statė kaip kas norėjo. 
Gana anksti pritrūko sodės, oi 
vėliau ir užkandžių. Buvo

Rugsėjo 3 d. mirė Mikas Za- 
jrackas, 66 metų. Velionis pali- 

keb- ko nuliūdime moterį Veroniką, 
lumų ir su busais. Busus gar- dukrą Rūtą, kuri yra slau- 
sinome nuo 10 vai. ryte plaka- 8®. Mykolas 

saly- buvo laisvas, 
jinai į " 
anks-1 se- Dabar jau

skaitė “Vilnį,” 
per daug metų 

i; dirbo sunkiai anglies kasyklo- 
buvo menkos 

pastaruosius 
darydami; kelis metus nedirbo mainose, 
Nepaisant j triūsėsi apie savo namuką, tu-

tuose, o vėliau susidarė 
gos busų kompanijai ir 
negalėjo pasiųsti busų 
čiau kaip 11:45 ryte. Nekurie į sveikatos ir per 
plūdosi, '.šmėhnėjo 
negražias pastabas, -
kaip buvo, bet visi buvo nuvež-,1’^0 bičių apie 18-ką avilių n 
ti ir parvežti; o prie to visi tu-1jąs mylėjo. Jis medaus ii yil- 
rėjo smagų laiką. Mes darbi- 5 niečiams dar pasiųsdavo, kaipo 
ninkai ant šio pikniko gerokai i savo prenumeratą.
pailsom.

K am-kam, bet 
darbininkams šiame 
kurie taip sunkiai 
varde komisijos ir mūsų or- noji Armija išlaisvins visą Lie- 
ganizacijų, širdingiausį taria- tuvą ir Kitas tautas.
me ačiū. Ačiū jums draugės ir Bet Mykolui jau neteko pa- 
draugai, juk be jūsų aptarna- matyti Jungtinių Tautų perga- 
vimo, piknikas būs nukentėjęs j lingas užbaigimas karo, mirtis 
ir tuo pačiu sykiu dienraštis j jį pakirto anksčiau. Lai būna 
“Laisvė.” Ijam lengva žemelė, o giminėms

Prie šio pikniko rangos daug užuojauta.
pasidarbavo Veronika Urbonie- -----------
nė ir jos duktė Angelija Kli-j Rugsėjo 7 d. mirė Marijona 
mienė. Ji ir Olesė Urlakiūtė-j Lauraitienė, 64 metų, paliko 
Jablonskienė išrašė keletą šim- nuliūdime vyrą Joną Lauraitį, 
tų laiškų, šios dvi jaunos mote- Mirusieji buvo palaidoti su 
rys bu vusios Lyros Choro d ui- žnytinėmis apeigomis, 
nininkės.

žmonių su mašinomis buvo 
iš New Yorko-Brooklyno, BaU

Jis dažnai sakydavo: Oh, 
dirbantiems: kad dar k ck pagyvenčiau, 

piknike, ’ nors pamatyčiau, kaip tie la- 
nusidirbo, i šistai bus sumišti, kaip Raudo-

F.

nes
i mus dabar tokia mada.

ba- 
pas

uz-iš New Yorko-Brooklyno, Bal- Liepos 29 d. ant visados 
timorės, Shenandorio, Eastono, darė kasyklą Woodside No. 
Burlington©, Chesterio, Egg Mat, ji jau sena, dar 1884 me- 
Harbor, N. J. ir kitų N. J.' tais • atidaryta buvo. Ten ang- 
miestelių. Pereitais metais neį-ilis visa išimta ir iš ten po žeme 
vyko “L.” piknikas dėlto, kad jau nėra kur eiti. Paliko be 
nieko neleido per tiltą važiuo- darbo 300 angliakasių. Bet šiuo 
ti ir viskas buvo suvaržyta. [kartu kita angliakasykla Peria 

širdingiausią padėką reiš- Bei stato naują “tipelį” anglis 
kiam visiems svečiams, kurie;kelti iš požemio. Tai daug nau- 
pribuvo į šį pikniką; o atsipra-ijų žmonių gaus ten darbo, 
šom tų, kuriems kas nepatiko i 
arba nepajėgėm aptarnauti 
tinkamai.

Paliko be

Pas mus seną popierą renka 
labai retai. Liepos 30 dieną su
rinko 165,000 
miaus vieną 
115,000 tonų, 
laiką dar tik 
popierą.

tonų,
kartą
Per visą 

du kartus

o pir
su rink o 

.karo 
rinko

'Laisvės” Piknike Surinkta 
Lietuvos žmonių Pagelbai 

$203.30 Aukų.
Laike “Laisvės” pikniko, ku

riame trumpai pakalbėjo drg. 
P. Buknys, ragindamas aukauti 
Lietuvos išlaisvintiems žmo
nėms, surinkta $203.30. Auka
vo sekanti: J. Kaspariūnas 
$60; Ch. Stasys iš Sellersville
R. D. 1, Bucks Co., Pa. $10; 
po $5.00 aukavo sekanti: W. 
Taliunas, A. Bullot, A. žalis, F. 
Navardauskas, Julius Razinas,
S. Masiukonis, P. Baranauskas, 
M. Kanišauskas, J. Kruvelis; 
E. Morkūnienė aukavo $4.00; 
J. Jatužis iš Delair, N. J. $3; 
G. Martin aukavo $2.50; M. 
Ramanauskienė iš Minersvilles 
aukavo varde savęs ir varde 
savo vyro velionio Juozo Ra
manausko $2; M. Wolsky auka
vo $2, M. Marcelinas $2, V. 
Bizulis $2, K. Buginskas $2, 
A. Lipčius $2, K. Agentienė 
$2; Pete Valentą $1.50.

Po $1 aukavo: G. Wareson,
J. Ivanauskas, M. Pučkus, A. 
Meškauskas, N. Griciūnienė, 
P. Griciūnas, F. Lešinsfcas, Y. 
Yokubonis, P. Navalinskas, A. 
žvegžda, N. Bizulis, V. Urbo- ryba, atstovavusi karaliu- 
nienė, B. Milleris, Mrs. Mille- ką - vaiką Simeoną. Areš- 
rienė, A. Karvelis, Paul Novic- tuota nariai visų tų Bulga- 
kas, Dailyda, A. Akulaitienė,. rijos valdžių, kurios buvo
K. Starkus, B. Banys, A. Ba-inuo 1941 metų, ir suimta 
nys, S. Juknienė, |P. Rušinskas, • eSą dauguma buvusių sei- 
V. Jakštys-Senas Vincas, A. ’mo narių, kaipo Vokietijos

mau-

ir 
tai

Rugpjūčio 29 d. uždarė 
dynių prūdą, tai jaunuoliai 
mylinti maudytis ir šokinėti 
nuo lentų neteko gerlaikio.

Kiek praėjus karščiams 
pradedant lietui užlyti,
šiek-tiek pradeda atgyti žolė.

Rugsėjo 4 d., Labor Day pas 
mus praėjo taip be jokių para
dų, maršavimo, kaip kitados 
būdavo. Fabrikai ir kasyklos į 
darbą šaukė. Vienas fabrikas 
gerai dirbo per visą dieną.

A. Čekanauskas.

Bulgarija Suėmė Buvii 
sius Fašistinius Valdo 

vus ir Seimo Narius
London. — Naujasis Bul

garijos ministeris pirmi
ninkas K. Georgievas pa
skelbė per radiją, kad liko 
panaikinta karališkoji ta-

Markūnas, P. Kansevičius, J.,papėdininkai. 
Mikita, B. Baranauskas, A. j — - 
Pauliukaitis, K. Mačiulis, 
Samulionis, J. Urbonas, 
Aleksandravičius, J. Jablon- 
skas, J. Valinskas, B. Lukas, J. 
Auleski, N. Rakickienė, A. Sa
mulionis, M. Pučkus, J. Ben
der, J. Kruminas, A. Jakštonis 
iš Trenton, N. J., A. Agentas, 
J. Bezmen, Mrs. Shupis, K. 
Skervainis, F. Lešinskas, R. ryšiai.

Bulgarijos sostamiesčio 
Sofijos radijas sakė, jog 
kuriasi demokratinis laik
raštininkų komitetas. Bū
sią iš laikraštinės profesi
jos pašalinti ir nubausti ža
lingi bulgarų tautai ele
mentai, o su sovietine spau
da tapsią sumegsti glaudūs

“Kur Šešupė miela plaukia.” Čia ka tik persikėlę 
per Šešupę raudonarmiečiai pirmu kartu atsistoja ant 
buvusios prieš karą Vokietijos žemės, Rytų Prūsijoj. 
Stovi pasiruošę mušdami vokiečius žygiuoti j Berlyną. 
(Federated Pictures).

London. — Anglijos -lėk
tuvai yra numetę sukilu
siems prieš nacius Varša- 
vos lenkams 250 prieštan
kinių kanuoliukių, 1,000 
Sten šautuvų, 19,000 ranki
nių granatų, 3,000 kulkų ir 
kitų karinių medžiagų — 
viso 100 tonų, kaip kad 
pranešė londoniškė lenkų 
valdžia. Žuvo 152 anglų la
kūnai ir 98 lenkai iš tų, ku
rie gabeno Varšavon 
reikmenis.

Emigracinė lenkų 
džia sako, kad, girdi,
lėliai gavę tuos siuntinius.

ANGLŲ SIUNTINIAI 
TENKA NACIAMS

Komandieriai lenkų divi
zijų, kovojančių išvien su 
Raudonąja Armija, užgin
čija tų siuntinių pristatymą 
sukilėliam. Sako, Varšavoje 
tėra tik keletas trobesių, su
kilėlių rankose, ir beveik 
visai negalima pataikyt nu
leist jiem siuntinius; todėl 
naciai pasiima mažne visus 
anglų atsiunčiamus ginklus 
ir amuniciją.

EPSlJ^

Pepsl-Cola Company, Long Island City, N.Y.

val- 
suki-

Pittsburgh, Pa. Bridgeport, Conn
Iš Šalies Žiūrint į Veikimą.
Norisi padaryti pastabų iš 

pastarųjų L dviejų parengimų. 
Vienas įvyko 20 d. rugpjūčio, 
Franklin Grove parke. Tai bu
vo vieningai surengtas keturių 
org., LRKS 86 kp., SLA 87 kp., 
LDS 160 kp. ir Lietuvos Sūnų 
Draugijos.

Sumanymas buvo anksti pa
darytas ir iki parengimo tikie- 
tų jau daug buvo paskleista. 
Pavyko sukviesti daug žmonių, 
kas Pittsburghe retai pasitai
ko. Rengėjai garsino, kad mai
sto bus užtektinai, tai žmonės 
mažai ir pasiėmė. Apie 6 vai. 
jau viskas buvo suvalgyta ir 
išgerta. Deshon ligoninei pelno 
liko $368.50. Ta ligoninė yra 
įsteigta gydymui sužeistų ka
rių, kovūnų už demokratijos 
reikalus.

Tikslas prakilnus, parengi
mas buvo rengiamas visų srio- 
vių bendrai, tai mano nuomone 
visiems reikėjo stoti į darbą ir 
energingai dirbti, bet ne visi 
taip darė. Prie to, tai skaitlin
gai publikai net nebuvo paaiš
kinta, kas rengia ir kokiam 
tikslui. Maniau, kad gal tai bus 
padaryta, kada bus traukimas 
dovanos $25 vertės bono, kuri 
ėjo prie įžangos bilietų. Bet ir 
ta darba atliko sekretorius ir 
keli 
kad 
No. 
ing 
jau
čiami ant komisijos, 
jau, kad komisija tame paren
gime turėjo sunkiai dirbti.

Teko susitikti kelis mūsų ša
lies gynėjus, kurie buvo parvy- 
kę pas saviškius svečiuosna, 
kaip tai Jonas Papartis, Pet
ras Jankus, Albertas Gailis ir 
Kalidžius, pastarojo motina 
priklauso LDS 160 kuopoj. Su 
visais teko pasikalbėti, visi pil
ni ūpo, pasitikėjimo, kad prie
šas bus greitai pergalėtas.

Antras parengimas, taip pat 
North Side, kurį rengė LDS 
160 kp., Ehslers Grove, kuris 
Įvyko 3 d. rugsėjo,, kad sukėlus 
paskirtą kvotą Lietuvos žmonių 
pagalbai, kurie tiek daug nu
kentėjo nuo vokiečių.

Parengimas buvo surengtas 
į trumpą laiką, garsinimų ir 
tikietų skleidimui buvo mažai 
laiko. Bet publikos buvo pusė
tinai daug ir tokios, kurios pir
miau mažai dalyvaudavo mūsų 
parengimuose, kas parodo, kad 
žmonės daugiau eina pas 
Tik 
mus 
naši 
nės 
naši

žmonės, tik jau išgirdau, 
laimėtoju yra Ch. Pacella, 
481, gyvenąs 1039 Flem- 
Ave., Coriapoles, Pa. Tai 
perdaug visi darbai suver- 

Pastebė-

Truputį apie Pikniką, Suruoštą 
Lietuvos Žmonių Naudai.

Rugsėjo 3 d. Bridgeport© į- 
vyko smagus piknikas. Likęs 
pelnas ir aukos, surinktos ,pik
nike, skiriama Lietuvos žmo
nėms, nukentėjusiems nuo ka
ro.

žmonių buvo vidutiniai ir vi
si smagiai pasilinksmino. Buvo 
svečių ir iš kitų miestų, kaip 
tai: Brooklyniečiai C. Meškė
nas su žmona ir dukraite; Ant. 
Tamošiūnas, Elena Rinkevičiū
tė. Iš New Jersey Eleanora 
Stirnaitė ir iš artimesnių mie
stų buvo svečių, kurių neteko 
sužinoti pavardžių.

Jocio gera muzika linksmino 
svečius. Leidukės ir .kai kurie 
vyrai per visą dieną smarkiai 
dirbo piknike. D. M. šolomskas, 
brooklynietis, pasakė tinkamą 
prakalbą piknike.

Taipgi pikni.kuojantieji su
metė aukų Lietuvos žmonėms, 
nukentėjusioms nuo karo, štai 
aukotojų vardai. Po $5.00 au
kojo: Ona Jasulaitienė (iš 
Shelton, Conn.), J. Mockaitis 
ir J. Pudimas. J. Černiauskas 
ir M. Valatkienė po $3. Po $2: 
A. Purvenis, A. Jocis, A. Mu- 
rei.kienė, K. Žemaitienė, J. Ra
gauskas ir M. Kairys. . ,

Po $1.00: A. Žigas, Juozas 
Tubeįis, Mrs. Slipaitis, Lin- 
kauskas, F. Griškenas, Mrs. A. 
Jasulaitienė, Baltrėnienė, Jos. 
Skirka, Ant. Tamošiūnas, S. 
Baltrūnas, P. Baranauskas, A. 
Griškienė, Butnoris, B. Jusai
tis, P. Grisak, M. Novakienė, 
D. Šneideris, B. Bartkevičius, 
S. Weaver, O. Arison, S. S. Ta
mošiūnas, J. Samanauskas, J. 
Šilingas, ir Jurgis Bartkevi
čius.

Po 50 centų: Varonelis, Že
maitienė, C. šymiotas, P. Ma
žuolis, Bevardis, E. Baranaus
kienė, J. Gecius, F. Miknevičia 
ir Buzevičius 55c. Po 25c: G. 
Malikevičius, Tulka, ir Veive- 
rienė.

Viso su smulkiais aukų 
rinkta $64.50.

Atrodo, kad liks gerokai 
no ir nuo paties pikniko, 
bridgeportiečiai beveik
nepatrigubins savo kvotą; ka
dangi kvota buvo 150 dol. O 
jau pasiųsta 301 dol. Nuo pik
niko irgi bus pluoštas dolerių.

Kolonija lietuvių čia nedide
lė, bet yra nepaprastai veiklių 
moterų; taipgi keletas ir vyrų, 
kurie dirba labai smarkiai, 
kaip dėvėtų drapanų rinkime, 
taip ir parengimuose. Bravo, 
bridgeportiečiai!

Korespondentas.

IŠ ARGENTINOS
Tragiškai Mirė Adomas 

Jurgilas 
»

Liepos 16, 1944, užsidaręs 
savo virtuvėlėje peilio smūgiu 
krūtinėn nusižudė Adomas 
Jurgilas, 53 metų amžiaus. 
Argentinoje gyveno nuo 1929 
metų ir 11 metų išdirbo fa
brike Francisco Aurelio, kurio 
savišalpos kasos lėšomis ir pa
laidotas 18, 7, 44 Chacarita 
kapuose, skyriuje 8-A, 7-2, ka
pas 30.

Velionis kilęs iš Raseinių ap
skrities, kur likosi jo žmona ir 
kunigų seminarijoje besimoki
nantis sūnus. Savu laiku Jurgi
las gyveno Bostone. Be šeimos 
gyvendamas Argentinoje daž
nai nusiskūsdavo vienuma. 
Paskutiniu laiku buvo pradė
jęs gerti daug vyno. Banke li
ko $140.00, kurie padėti jo ir 
žmonos, gyvenančios Lietuvoje 
vardu.

Kadangi mirtis nebuvo stai
gi, tai policija jį nugabeno Ra
mos Mejia ligoninėn, kur už 
kelių valandų mirė. Laidotu
vėse nuo fabriko administraci
jos dalyvavo Jošė Valagne ir 
Alfredo Genara. Taipgi daly
vavo tame fabrike dirbanti lie
tuviai B. Sinkevičius, A. Dau
baras, J. Rudis ir velionies 
draugas L. Furkovičius. Lai 
bus jam lengva Argentinos ka
pų žemelė. Kaimynas.

' LLD 52 Kp. Narių Atydai

Kadangi sekamą sekmadie
nį, rugs. 17 d., bendras orga
nizacijų piknikas neįvyks, to
dėl mūsų LLD 52 k p. regulia- 
ris susirinkimas bus laikomas 
paprastu laiku, 2 vai. po pie
tų, 4097 Porter St. Į susirin
kimą privalo atvykti visi LLD 
nariai, nes susirinkimas bus 
svarbus keliais atžvilgiais. Vie
na, turime daugiau darbuotis 
dėl laikraščių vajaus ir Lietu
vai pagelbos teikimo reikalu, 
antra, tai turėsime plačiau 
veikti dėl prezidentinių rinki
mų ir naujų narių gavimo ir 
apšvietos skleidimo klausimais. 
Taipgi, dar mažai narių pa
siėmė šių metų, 1944, LLD iš
leistą naują knygą “Lietuva 
Ugnyje.” Tą knygą turėtų ne 
tik nariai atydžiai perskaityti, 
bet taipgi perskaitę paduoti 
savo pažįstamų! ar draugui, 
kuris dar nėra mūsų kuopos 
narys. Tai yra šaltinis jaus
mingų raštų ir poezijos Lie
tuvos gerų poetų ir rašytojų. 
Todėl nepamirškite atvykti 
susirinkimą.

Sekr. J. K. Alvinas.

darbininkai, 
dirbti rugsėjo

Parengimai

Sužinojau, 
rengėjai jau rengiasi svetainė
se duoti parengimus bei vaka
rienes spalio ir lapkričio mė
nesiais. Spalio 8 d. Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komitetas 
duos balių su koncertine pro
grama, Draugijų Svetainėje.

Spalių 29 d., Draugijų Sve
tainės komitetas duos šaunią 
vakarienę ir šokius.

Lapkričio 26 d., L. M. Pa
žangos Kliubas duos koncer
tą ir balių Lietuvių Svetainėje.

' Alvinas.

su-
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Tai 
kuo
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Buenos Aires ligoninėje 
Rawson, liepos 10, 1944 trum
pai sirgęs plaučių liga mirė 
Bronius Aukštuolis, 43 m., 
Argentinon atvykęs 1928 me
tuose iš Vilkiškio kaimo, Bal
ninkų valsčiaus, Ukmergės ap
skrities, kur pasiliko jo žmo
na ir 3 sūnūs. Draugų auko
mis palaidotas Chacarita ka
puose, 11. 7. 44. Argentinoje 
didžiausiame nuliūdime liko 
sesuo Stefanija šlykienė ir šVo- 
geris. Brolis Mykolas gyvena 
USA.

Velionis ilgesnį laiką dirbo 
Fordo autų fabrike. Paskuti
nius du metus dirbo Ramos 
Mejia. Lai bus lengva svetin
gos Argentinos kapų žemelė.

vėl pastebima, kad 
ne visus parengimus 
aprašyti, o susipratę 
parengimuose mažai
su žmonėmis pasikalbėti.

Parengime sutikau Al. Kairį, 
tarnaujantį karinėse jėgose, 
kuris buvo gavęs 15 dienų ato
stogų, parvykęs pas savo jau
ną žmoną, tėvelius ir sesutę. 
Patenkintas tarnyba, tik toli 
nuo saviškių stovi. Jis yra 
LDS 160 kp. narys. Linkiu jam 
laimingai tarnauti ir sveikam 
sugrįžti po pergalės.

Piknikuose Buvęs.

Mirė T. 
turintis ištekėjusią 
Temperley, pasimirė 
pos.

Barisevičius, 
dukterį 

14 d. lie-

Jonas Ruplėnas 
nis?) tapo suvažinėtas Alsino- 
je 17 d. liepos, 1944. Tas lie
tuvis buvo 39 metų amžiaus.

Pirkite Karo Bonus!

THIS 
na BANK'S IMAtf/

Invest qour moneq in United States
WARMS 60NDSJND STAMPS!

' • y ' fį ' • ' -f

Jūs centai ar doleris Lai
svei aukotas, — tai smūgis 
j galvą, fašizmui užduotas!

Neįvyks Bendras Piknikas

Kaip jau buvo trumpai ra
šyta, kad Sąryšis rengs pikni
ką, rugs. 17 d., Beechnut 
Grove, tai piknikas dėl svar
bių priežasčių neįvyks—at
šauktas. Dabar Detroito Org. 
Sąryšio piknikas įvyks rugsėjo 
(Sept.) 24 d., tuo patim lai
ku, po pietų, Birutės Darže, 
ant John R Road. Dabartinia
me laike karo sąlygos daug 
dalykų pakeičia, 
mums sudarė tokias 
kad rengėjai turėjo 
pikniką savaite vėliau 
pakeisti.

Kurių organizacijų 
kimai įvyks, būtinai išrinkite 
po tris darbininkus ir priduo- 
kite Sąryšio valdybai prieš pik
niką, o kurių jau yra išrinkti

Dar Dalis Aukautojų Vardų

Kaip jau buvo rašyta spau
doje, kad laike d. 
tomskio prakalbų 
tos aukos, bet tūli 
šytojai nenugirdo 
užrašyti aukotojų
Su šiuomi paduodame aukau
tojų vardus ir sumą aukų tų 
žmonių, kurie mums pranešė. 
Netilpo vardai šių draugų.

Aukavo po $5: Antanas 
Demskis, Petras A. Gyvis, Pe
tras Teunas ir Franas Miliaus
kas.

I Po $2: Jonas P. Stakvilas ir 
Juozas Liminskas.

Viso $24.
Atleiskite, kad taip įvyko, 

bet supraskite, kad ne mano 
kaltė, tik aš, kaipo iždininkė, 
priėmiau aukas ir parašiau į 
spaudą tų vardus ir sumą, ku
riuos aš gavau nuo aukų rin-

Atydai Pažangietčms
Su šiuomi noriu atkreipti 

atydą Lietuvių Moterų Pažan
gos Kliubo narių, kad seka
mą ketvirtadienį, rugs. 21 d., 
įvyks L. M. Pažangos Kliubo 
narių susirinkimas, 4097 Por
ter St., 7 :30 vai. vakare. Susi-

(Tąsa 4-me pusi.)

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKONAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
%

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

BROOKLYN

fSg
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Penktadienis, Rugs. 15, 1944

Dvi Dienos Conn. Valstijoj Haverhill, Mass.
šeštadienį, nuo Petro Kapic- 

ko užeigos, kuri yra pusė blo
ko nuo Laisvės, išvažiavome 
keturi žmonės, kurie buvome 
vienas jugoslavas, kitas žydas 
ir du lietuviai — aš ir Petras 
Kapickas. Vykome į Conn, val
stiją.

Pasiekėme vieškelį, kurio vie
nas galas veda į rytus, kitas 
į vakarus. Tai naujas kelias, 
kur skerskeliai iškelti tiltais, 
jis pravestas karo išvakarėse 
ir Conn, valstijoj turi 30 my
lių. Važiuoji be jokio sustoji
mo. Taigi, už dviejų valandų, 
jau buvome Naugatuck mieste. 
Ten sustojome trumpam laikui. 
Mano draugai užėjo į aludę, 
kuri randasi mano brolio Ado
mo name, o aš nuėjau į krautu
vę, kur radau abudu — broli 
ir brolienę. Pasikalbėjus kitais 
klausimais priminiau apie rei
kalą siųsti drabužių Lietuvos 
žmonėms, tai jie tuojau paža
dėjo surinkti dikčiai dukterų ir 
vyriškų drabužių ir prisiųsti į 
Brooklyną. Ir mūsų likę trys 
broliai dar Lietuvoj — Jonas,! 
Kasparas ir Petras Kuraičiai,! 
kažin kaip su jais yra?

Važiuojame toliau. štai ir 
Waterbury miestas, štai ir 1031 
Green St. Lietuvių Kliubas, ta; 
visuomeniška įstaiga Waterbu- j 
rio progresyvių lietuvių. čia! 
užėjęs visada surandi daug pa-į 
žįstamų ir draugų. Radome ir 
dabar.

Pasikalbėjome su J. Stri- 
žausku ir S. Meisonu. Sakė, j 
kad pasiuntė daug drabužių ir’

pinigų į Lietuvai Pagalbos, Tei
kimo Komiteto centrą, finansi
nę atskaitą jau matė spaudoj, 
apie drabužius dar ne.

Suėjome Mary Vaitonaitę- 
Mikšienę, draugė sakė, .kad jau 
turi surinkus aukų pagalbai 
Lietuvos žmonių, bet dar nepa- 
siuntus.

— Tai ir mano penkinė dar 
nepasiekė Brooklyno, — sako 
drg. Jakubonis. — Aš ir paau
kosiu.

Waterbury CIO veikimas ei
na gerai, darbininkai stipriai 
organizuoti, unija deda pastan
gų, kad Roose veltas būtų vėl į 
prezidento vietą išrinktas^ Iš 
Waterbury jau daug lietuvių 
jaunuolių yra karinėj tarnyboj, 
bet vietos lietuviai sako, kad į 
lietuvių veikimą, išskiriant cho
rą, tas nelabai daug atsiliepė, 
nes pirmiau jie nebuvo įtrauk
ti.

Artinasi dienraščio Laisvės 
naujų skaitytojų vajus. Vietos 
lietuviai mano, kad vėl veiks 
M. Svinkunienė ir M. Meiso- 
nienė, kurios pereitame vajuje 
taip energingai dirbo.

čia Waterbury yra taipgi 
“Brooklynas,” tai Bank St. gat
vės apylinkė; kur tiek daug lie
tuvių gyvena. Ir čia ant Bank 
gatvės yra labai daug lietuviš
kų užeigų, į kurių kelias ir mes 
buvome apsilankę. Daug ten 
buvo prisirinkę žmonių jaunų 
ir senų.

Tai taip mes praleidome dvi 
dienas Conn, valstijoj, pasima
tėme su draugais, giminėmis ir 
pažįstamais. Jurgis Kuraitis.

CLEVELANDO ŽINIOS
Kliubietės Pamylės Kareivius

Pereitas A. L. Moterų Kliu- 
bo susirinkimas buvo skaitlin
gas ir, kaip paprastai jų su
sirinkimuose, buvo atlikta ge
rų darbų ir pravesta daug ge
rų nutarimų. Gal vienas iš 
svarbiausių, tai kliubiečių gra
žus atsinešimas link mūsų ka
reivių, kurių vieni jau pliekia 
fašistus įvairiuose frontuose, 
kiti dar tik prisiruošia čia 
Amerikoje.

Draugė E. Stripeikienė-Ro- 
mandžiukė buvo atsilankius 
paprašyti aukų dėl LDS Jau
nuolių Kliubo, kurios sistema- 
tiškai siunčia kas mėnesis po 
dovanėlę visiems LDS nariams, 
kurie yra karo tarnyboje, jos 
nuolatos susirašinėja su jais, 
kad nuolatos kareivius supa
žindinus su naminiu frontu. 
Dabar tam Jaunuolių Kliubui 
ypatingai yra reikalinga dau
giau pinigų, kad kareiviams 
būtų galima pasiųsti po Kalė
dų dovanėlę. Tam tikslui Mo
terų Kliubas nutarė paaukoti 
$25. Pačios kliubietės irgi nu
sitarė pasiųsti po Kalėdų do
vanėlę visiems kliubiečių sū
nums ir žentams, kurie tar
nauja kariuomenėj, o sukėli
mui pinigų nusitarė surengti 
pareftgimėlį, 28 d. spalių.

E. Simanauskienė raportavo 
iš atsibuvusio parengimėlio dėl 
lietuvių raudonarmiečių pagel- 
bos, kuris davė pelno $72. Pi
nigai bus perduoti Lietuvai Pa- 
gelbos Teikimo Kom. Moterų 
Kliubas turi pasiėmęs savo 
globon visą drabužių sutaisy- 
mo, išplovimo ir supakavimo 
darbą, kurie yra surenkami 
Lietuvos žmonių pagalbai.

K. Romandienė išdavė platų 
raportą, suminėdama kliubie
čių vardus, kurios prisidėjo 
prie to didelio darbo: pavyz
džiui, A. t Gendrėnienė pasi
ima visas plaujamas drapanas, 
jas sutaiso, išskalbia ir supro- 
sina. Taip pat ir kitos yra pri
sidėjusios daug su savo dar
bais tam svarbiam tikslui. Iš 
Romandienės raporto pasirodo, 
kad kliubietės jau turi supa
kavusios pakankamai baksų 3- 
čiam dideliam siuntiniui.

Kliubietės išsirinko gerą 
žieminio sezono parengimų ko
mitetą, kad pasidarius pinigų, 
kuriuos paprastai kliubietės iš- 
aukoja geriems tikslams. Taip
gi nutarė prisidėti ir išrinko 
komitetą prigelbėti LLD kuo
poms surengti koncertą Vilnies

naudai, kuris įvyks viduryje 
sausio mėnesio, 1945 m.

Šiame susirinkime nutarta 
tuojau sutvarkyti ir pradėti A. 
L. Moterų Kliubo Choro prak
tikas. Šį dalyką apkalbant, K. 
Jenilienė sakė: “Kažin, ar be- 
susirinks pakankamai choris
čių į pamokas.” Man net šiur
pas per visą kūną perėjo. Ne
galima ir įsivaizdinti, kas at
sitiktų Cleveland© pažangiojoj 
meno srityj netekus Moterų 
Choro. Dėl to reikia visiems 
dėti visas pastangas, kad Cho
ras gražiai gyvuotų, didintųsi 
ir nuolatos linksmintų savo 
dainelėmis Cleveland© publi
ką.
Gražiai Parėmė Daily Workerj

Iš atsilankiusių į Daily Wor- 
kerio paramai surengtą drau
gišką vakarėlį didžiumoje bu
vo tie, kurie pilnai supranta 
D.W. vadovaujamą rolę de
mokratinio progreso eigoje, 
kaip vienas iš vakarėlio daly
vių išsireiškė, kad Daily Wor- 
keris yra siela visos Amerikos 
demokratinės pažangos.

Vakarėlio publika nebuvo 
taip skaitlinga, bet kurie atsi
lankė, nesigailėjo paramos ir 
todėl tas draugiškas vakarėlis 
davė pelno $56 su centais. Vie
nas senas D.W. rėmėjas pa
aukavo $25 ir nekurie dar pa- 
sipirko D.W. kuponų ir tokiu 
būdu tapo sukelta virš $90 
Daily Workerio paramai.

Tam vakarėliui suaukavo 
gražių dovanėlių ir gardumynų 
sekami dd.: A. Gendrėnienė, 
K. Romandienė, Venslovų šei
ma, Geibienė, Young, Gede- 
minskienė, Stripeikienė, Sima
nauskienė ir B. Kirstukas.

Todėl negalima praleisti ne
ištarus daug širdingų ačiū: 
LLD 22-rai kuopai, visiems au
kotojams ir vakarėlio daly
viams.

Draugiško Vakarėlio Kom.
J. N. S.

Turkijos radijas sake, 
jog į Bulgarijos sostamies- 
tį Sofiją sugrįžo ginkluoti 
partizanai iš kalnų, dai
nuodami komunistines dai
nas.

Berlynas pranešė, kad 
Raudonoji Armija stengia
si prasiveržt per Karpatų 
kalnus į čechoslovakiją ir 
šiek tiek laimėjo.

Mes nenorime girtis savo 
darbu, bet norime pranešti ki
tiems lietuviams, kad ir mūsų 
nors maža lietuvių kolonija, 
bet dirbame pagal išgalę.

Jau šeštą siuntinį pundulių 
pasiuntėme dėl pagalbos mūsų 
brolių ir seserų Lietuvoj nuken
tėjusių nuo budelių fašistų, ku
rie taip tironiškai teriojo pa
vergtą Lietuvos liaudį virš tris 
metus, atimdami maistą ir dra
bužius.

Garbė Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetui, kuris rūpi
nasi teikimu pagalbos mūsų 
broliams, kuris dirba tą šven
tą darbą! Turime prisipažinti, 
kad kol kas dar mūsų mažas 
skaičius darbuojamės taip 
svarbiam reikalui, turėtų veikti 
daug daugiau, nes tai šventas 
darbas.

Bet visi žmonės dabar sun
kiai dirba, kad karas būtų lai
mėtas, taigi daugeliui ir ma
žai laiko lieka kitiems reika
lams, kaip tai pasidarbuoti pa
galbai mūsų brolių ir sesučių 
Lietuvoj.

Bet pinigiškų aukų ir drapa
nų, tai dabar yra lengva pa
rinkti, kuomet žmonės gerai 
dirba. Draugai ir draugės ne
įsižeis, kad neminėsiu vardų, 
bet kam tik priminiau tą svar
bu reikalą, tai niekas neatsi
sakė. Atvežė gerai išvalytas 
drapanas, didžiumoj labai ge
ras, kad mažai ką reikėjo ir 
taisyti. Ir toliau mes prašome 
visus, kas tik galite, paaukoki
te drapanų, apsiavų, pinigų, 
prisidėkite ir prie darbo.

Kas tik, turite kokį dalyką 
paaukoti, tai matykite Ant. 
Račkauskienę, Iną Pečiukonie- 
nę ar Marę Jačiunskienę.

Parinkome aukų ir Lietuvių 
Literatūros Draugijos Apšvie- 
tos Fondui. Aukavo sekamai: 
A. Berželionis $1; po 60 centų 
aukavo: O. Pereson, M. Jačiun- 
skienė, A. Dambrauskas ir J. 
Valiukevičius. Po 50 centų: V. 
Račkauskas, Ą. Kazlauskas, J. 
Saulenas, Peter Avans, ir J. 
Pigaga; A. Račkauskienė 40c 
ir O. Pilsuckienė 30c; po 25c 
aukavo: A. Večkis, A. Čarig- 
nan, J. Valiukevič ir W. Lewis. 
Viso $7. Visiems aukavusiems 
širdingai ačiū.

A. Račkauskienė.

panas, kurias galite atnešti, 
tai atneškite po šiuo numeriu: 
157 Hungerford St., o jeigu 
negalite jų atnešti, tai parašy
kite atvirutę drg. K. Miller, ar
ba F. J. Repšys, 157 Hunger
ford St., Hartford, Conn., tai 
šie komiteto nariai ateis ir pa
ims jūsų aukas. Kurie aukau
site drapanas, pageidaujama, 
kad būtų švarios ir kad nebū
tų suplyšę, nes nėra kam jų 
taisyti. Aukaukit ką tik turi
te, o už jūsų aukas varde Lie
tuvos žmonių bus jums labai 
ačiū. Kurie galėsite aukas at
nešt, tai atneškite vakarais, 
kaip 7 vai., nes tuomet aukau
tojų bus vardai užrašoma.

F. J. Repšys.

Mahanoy City, Pa.
LDS 104 kp. rengia pikniką 

17 d. rugsėjo (Sept.), š. m., 
pas S. Kuržinską, sode.

Mūsų kuopa prašo visus pa
žįstamus, draugus ir drauges, 
lankyti šį parengimą. Turėsi
me gardaus alaus ir valgio. 
Praleisime laiką tyrame ore.

Kviečiam^ visus ir visas lan
kyti šį pikniką, nes jau bus 
šį metą paskutinis.

LDS 104 Kp. 
Komisija.

London. L- čechoslovakų 
žinių biuras pranešė, kad 
slovakų partizanai ir ce
chai kariai sunaikino du 
nacių naudojamus geležin
kelių tiltus, Slovakijoj.

Latvijos fronte raudon
armiečiai atėmė iš vokiečių 
dar vieną gyvenamąją vie
tą į vakarus nuo Krustpils 
ir prasiveržė per Memelės 
upę- ____ ____

Maskva.— Sovietų kariai 
rugs. 11 visuose frontuose 
sudaužė bei iš veikimo iš
mušė 49 vokiečių tankus ir 
nušovė 6 jų lėktuvus.

Hartford, Conn

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės i
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

So. Boston, Mass.
Lietuvai Pagelbos Teikimo 

Komiteto skyrius į trumpą lai
ką jau daug nudirbo. Yra žmo
nių, kurie bando kenkti tam 
šventam darbui. Tai žmonės, 
kurie bando trukdyti progresy
vių darbą, kad sumažinus Lie
tuvos žmonėms pagalbą.

Tie kenkėjai, neva, nuduoda 
“bepartyviški,” sakosi, kad jie 
nesideda su “komunistais” ir 
“bolševikais,” bet kaip prakti
ka parodo, tai jie nesideda nie
kur, kur tik yra naudingas 
darbas atliekamas. Nesvarbu,, 
kas politiniai šiandien esi, ko
munistas ar ne, bile tik dirbi, 
kad Jungtinės Tautos laimėtų 
karą, bile dirbi Lietuvos žmo
nių naudaį, tai ir dirbi gerą 
darbą, gi kas tam kenkia, tai 
jis dirba blogą darbą.

Ponai S. Minkai sekmadie
niais leidžia oro bangomis lie
tuvišką programą, vadina “Lie
tuvių Balsas,” neva “beparty- 
viškas,” bet ant tos progra
mos jau daug kartų buvo nieki
nami Lietuvos žmonės.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto skyrius buvo nusi- 
randavojęs kambarį, ištaisė, iš
valė, tai paskui ponai Minkai 
nurandavojo tą kambarį.

Kaip ten nebūtų, bet Lietu
vos žmonėms pagalbos niekas 
negalės sutrukdyti. S. Bostono 
ir apylinkės lietuviai supran
ta, kaip Hitleris nuteriojo Lie
tuvos žmones ii’ jie kaip tik ga
li, tai padės, aukos drabužių ir 
kitų dalykų. LPTK skyrius au
si ran davoj o naują vietą ant 
Broadway ir ten darbas atlie
kamas sokmmgai.

M. Tylūnas.

Kuomi jūs prisidejot prie 
parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?

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

Detroit, Mich. PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
rinkimas bus labai svarbus, 
nes jau prasidėjo moterų cho
ro pamokos ir bus laikomos 
kas trečiadienio vakaras. Taip
gi yra nutarta, kad lapkričio 
mėnesio 26 d. turėsime koncer
tą ir balių ir daug kitų svar
bių reikalų. Malonėkite visos 
narės susirinkti laiku ir atsi
veskite naujų narių į Moterų 
Kliubą.

Pirm. M. Alvinienė.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

17 d. rugsėjo, 7 v. v. Jau turime 
naują knygą LIETUVA UGNYJE. 
Kviečiame dalyvauti susirinkime, 
pasiimti knygą, užsimokėti šių metų 
duokles. Kurie negalėsite dalyvauti 
susirinkime, ir esate užsimokėję, 
nueikite pas sekretorių ir gausite 
knygą. Antrašas: 2700 E. Madison 
St. — Sekr. J. (216-217)

KRISLAI

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

can Parke, jvyks piknikas Lietuvos 
pagelbai. Rengia Literatūros Drau
gijos 25 kp. Bus muzikantų, valgių 
ir gėrimo. Kviečiame visus lietu
vius. — Kom. (216-217)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Floridoje trys negrai jau

nuoliai nuteisti mirtim Neuž
ilgo jie bus sudeginti elektros 
kedėje.

Jie kaltinami išžaginime 
vienos baltos moteriškės. Bet 
teismas buvo pusiau slaptas, 
prisaikintųjų posėdinmkų teis
mo nebuvo. Prokuroras pasa
kė, kad jaunuoliai “prisipaži
no prie kaltės” ir baigta. Kai 
moteriškė buvo apklausinėja
ma, tai teismabutin, apart tei
sėjo ir prokuroro, nieko dau
giau neįsileido. Moteriškės var
das slepiamas.

Viskas dvokia nauju Scotts
boro suokalbiu. James W. 
Ford, žymusis negrų vadas, 
šaukia geros valios amerikie
čius protestuoti ir reikalauti, 
kad visas šis Floridos skanda
las būtų tuojau ištirtas.

Galimas daiktas, kad jau
nuoliai visai nekalti.

WORCESTER, MASS.
Lietuvai Pagelbos Teikimo Kom. 

širdingai kviečia vietinius ir iš apy
linkės geros valios lietuvius daly
vausi piknike, 17 d. rugsėjo, Olym
pia Parke. Pelnas bus skiriamas 
septintam dovanų siuntiniui į Lie
tuvą. Prašome visų prisidėti kaip 
tik galit, kad padarius mūs, šiam 
sezonui, paskutinį pikniką sėkmin
gu. — LPTK, Worcesterio Skyrius.

(216-217)

"fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

i sudarau

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame

rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
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.
0
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MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA j

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

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

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

Rugpjūčio 20 d. Laisvės cho
ras surengė pikniką, kuris at
sibuvo Lietuvių parke, Light 
House Grove, East Hartforde. 
Publikos atsilankė nemažai, 
nes oras buvo patogus, todėl ir 
susilaukėm nemažai publikos. 
Darbininkai, kurie buvo apsi
ėmę dirbt ant pikniko visi pri
buvo ant laiko, užėmė savo vie
tas ir atliko savo darbus, už ką 
Laisvės choro vardu visiems 
ačiū!

Iš šio pikniko likusio pelno 
bus skiriama dėl Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Fondo, 
kuris daug rūpinasi šelpimu 
Amerikos kariaujančioms jė
goms. Turiu primint, kad ant 
virš minėto pikniko svečiai da
lyvavo net iš Brooklyno, N. Y., 
Mrs. Gudiškis ir Mr. ir Mrs. 
Evonauskai, Mrs. Bankus, Alex 
Deikus ir Andrew Bieliauskas. 
Ji£ visi svečiavosi pas Vaičiū
nus ir nepamiršo atsilankyt 
ant Laisvės choro pikniko.

3

3
I
I
5

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Atsišaukimas į Hartfordo ir 
Apylinkės Lietuvių 

Visuomenę.
Draugai ir draugės! Per il

gą laiką Lietuvą buvo vokiško 
fašizmo okupuota. Per tą oku
pacijos laiką Lietuvos liaudis 
labai nukentėjo nuo kraugeriš
ko fašizmo. Kuomet Raudonoji 
Armija pradėjo artintis prie 
Lietuvos, tai vokiški budeliai 
žudė lietuvius, o jų turtą gro
bė ir vežė į Vokietiją. Todėl, 
kurie išliko gyvi, tiems reika
linga greita pagelba. Todėl Lie
tuvos Gelbėjimo Komiteto sky
rius atsišaukia į Hartfordo ir 
apylinkės lietuvius, kurie turite 
atliekamų drapanų, aukaukite 
dėl Lietuvos žmonių. Visas dra-

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y. |

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS |2.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

DR. ZINS - -
110 East 16 th St., N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.GREEN STAR BAR & GRILL

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefoną? 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

r

MERGINOS REIKIA VYRŲ
Lupimui ir kauly išėmimui

MOTERYS SALT COD FISH

VYRAI
50 VALANDŲ SAVAITĖ

Laikas ir pusė už viršlaikį
REIKALINGI

Susidomėję
POKARINIU UŽTIKRINIMU

BŪTINAS KARINIS 
FABRIKAS

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

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

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

NEWARK, N. J
(222)

Puse Bloko uno 4th Avenue BMT Subves

HOLLAND LAUNDRY, INC
AUTO MECHANIKAI 

PAGELBININKAI 
ŠMARAVIMUI VYRAI 

GESU APTARNAUTOJAI

225 25th STREET
5į^ dienų savaitė.

NUOLAT.

ASHDOWN MOTORS

BROOKLYN 32, N. Y
(222)

226-02 JAMAICA AVE..
BELLĖROSE, L. I.

(218)

REIKIA DARBININKŲ

MECHANIKAS
Galintis sustatyti mašineriją 

Einantis pilną atsakomybę už įrengimus.
Puikiausia pokarinė proga.

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

(222)

Wickwire Spencer Metallurgical Corp
f,

PRIEDAS WICKWIRE SPENCER STEEL COMPANY

GERA PROGA — GEROS DARBO SĄLYGOS 
NEBUS REKONVERSIJOS PROBLEMOS 

PASIBAIGS.KADA KARAS

APVALYTOJAI — SANDĖLIO 
DARBININKAI

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

SCHRANZ & BIEBER,
115—5TH AVE.(222)

BERNIUKAI I’ASIUNTINĖJIMAMS, PA
GELBĖTI PRIE IŠSIUNTINĖJIMO. 5 DIE

NŲ SAVAITĖ. PUIKI PROGA.
ALGA SULYG SUTARTIES.

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

VYRAI MOTERYS

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

NEW YORK

SHIPBUILDING

CORP

CAMDEN, N. J

(220)

TOOL & DIE MAKERS 
EKSPERTAI MAŠINISTAI 
EKSPERTAI MECHANIKAI 
DRATO TRAUKIKAI 
GELEŽIES KALIKAI 
MECHANIKAI

DRATO TRAUKĖJOS
DRATŲ RAITYMUI 
APDIRBĖJOS 
PATYRIMO 
NEREIKALAUJAMA

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

Wickwire Spencer Metallurgical Corp

MAŠINŲ
Operuoto j ai

GRĘŽIMAM PRESŲ 
RANKINIŲ ŠRIUBŲ 

ENGINE LATHE 
MAŠINISTAI

Toolmakers

-f

260 SHERMAN AVENUE
NEWARK, NEW JERSEY

Patraukianti 
Pradžiai Mokestis

(222)

KEIKIA VYRŲ
Su ar be patyrimo

RUPUMO PIELU0T0JA1 IR TEKINTOJAI
PUIKIAUSIA PROGA

Įstoti Į

POKARINIUS DARBUS!
likiausios Darbo Sąlygos!
\ VIRŠLAIKIAI!

AUDIMUI IR 
VINIOJIMUI 
(Vyrai ir Moterys) 

APSIGYNIMO DARBAS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NUSTATYMUI VYRAI
Kreipkitės

MEADOX WEAVING 
CO., INC.

WALDWICK, N. J.

PUNCH PRESAMS

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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.

(217)

Kurie neturės paiiuosavimo pareiškimo, 
nebus priimami.

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

(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 ' lubos).

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

PAŠTUI RAŠTININKAI
OFISUI PASIUNTINIAI 

IR IŠNEŠIOJIMO 
DARBAS

Patyrimas Nereikalingas 
Proga Pakilimams.

PRADŽIAI $90 1 MĖNESĮ
Laikas ir pusė, už viršlaikius.

WORTH 2-5500
(219)

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

PA.
(223)

APVALYTOJAI
NAKTINIS DARBAS

$33.73 Į SAVAITĘ
6 P. M. IKI 2 A. M.

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 
KREIPKITĖS 6 P. M.

ROOM 503, 350 — 5TH AVE.
(221)

AUTOMATINIŲ MAŠINŲ 
NUSTATYMUI VYRAI
PATYRĘ AR BE 

PATYRIMO
PRISILAIKOMA W. M. C. 

TAISYKLIŲ
Kreipkitės visą savaitę: su Pirma

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

šeštadienį 8:30 iki 12:30

HENRY L. CROWLEY 
COMPANY, INC.

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

(221)

IŠSIUNTĖJAI
Žemiau 18, Viršaus 45. 

$25.75
5 DIENOS — 85 VAL. SAVAITĖ 
BOOK-OF-THE-MONTH CLUB 

ROOM 1102, 385 MADISON AVE.
(219)

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI, GERA ALGA 
IR VIRŠLAIKIAI, JEI PAGEIDAUJAMA.

KREIPKITĖS CANTEEN GOODIES, 
225 LAFAYETTE STREET, 

NEW YORK CITY.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

GRINDŲ MAZGOTOJOS
Pastovus Darbas.

(219)

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Kreipkitės Į

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

OPERATORIAI
Vyrai ir Moterys 

Prie Armijos Orlaivių Uniformų.
Gera alga; nuolatinis darbas.

BEN GREENHOLTZ,
478 Knickerbocker Ave., Brooklyn.

(218)

PUNCH PRESS
OPERATORIAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

VYRAI
Garinių pečių ir kaminų valytojai. 

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

ATLAS FURNACE CO. 
1057 CONEY ISLAND AVE. 

BROOKLYN.

MERGINOS PRIE BUFETO 
ABELNAI APTARNAVIMAS 

VIRTUVĖJE PAGELBININKĖS 
INDŲ MAZGOTOJOS 

SANDĖLIO RAŠTININKĖS 
VYNIOTOJOS—KASIERKOS 

(DALIAI AR PILNAM LAIKUI) 
ŽYMETOJOS 

PATIKRINTOJOS 
RAŠTININKĖS 
STERN BROS.

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

(43rd Street Įėjimas)

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY.

(221)

(X)

(219)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
REIKALINGI BŪTINAI KARINIAM 

DARBUI DABAR
SU NUOLATINIO DARBO
UŽTIKRINIMU PO KARO

DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI
DALIAI LAIKO

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Kreipkitės

United Cork Companies
Gale Central Ave. So. Kearny, N. J,

Telefonas: MARKET 2-1600
(223)

PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJĄ 
8 A. M. IKI 4:30 P. M. • ■

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

JOHN J. NESBITT, INC
STATE f^OAD & RHAWN STREET, 
HOLME^BURG, PHILADELPHIA, 

PA.

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI
DIRBTUVĖS DARBAS. 

NUOLATINIS DARBAS.

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI

RAŠTININKĖS
Adresavimui ant typewriter.

Turi būt akuratnoS.
40 VALANDŲ Į SAVAITĘ

Alga Sulrg Susitarimo

YALE,
566 — 7TH AVE.

(217)

(228)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI IR APVALYTO
JAI. NUOLATINIS DARBAS. EAST <R 
WEST SIDE VIEŠBUČIAM. NĖRA AMŽIUI 

APR1BAV1MŲ. ROOM 252, I 
HOTEL BELMONT PLAZA. 

LEXINGTON AVE. & 50TH ST.

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

(220)

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

_______________________________________ (X) 

MERGINOS 16 IKI 35 
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

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

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

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

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

MOTERYS
ir

MERGINOS
18 METŲ AR VIRŠAUS 

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS

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

(220)

HNHmIMNSM

Penktas puslapis

MERGINOS--MOTERYS
Pilno Laiko Darbas

po karo.

CO.,

(217)

(221)

REIKIA MOTERŲ

(X)

(217)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

P.M.; 
pamatini 
pusė viri

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

481 Clermont Avenue 
Brooklyn.

MERGINOS—MOTERYS
Lengvas fabriko darbas. Dabar ir 

5 dienos. $22 pradžiai.
SUMMIT PHARMACEUTICAL

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

VALYTOJOS 
MOTERYS

VALYTI OFISUS
$22 Į SAVAITĘ 

Sekmadieniais Nedirbama. 6 P.M. iki 1 A.M.
KREIPKITĖS Į ROOM ^08 
350 — 5TH AVE., 6 P. -M.

REIKIA MERGINŲ
Kepimo dirbtuvėje ir vyniojimų dept. 77c I 
VALANDĄ. Kreipkitės PURITY BAKERY, 

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

_______ _________ _________ (222)

■MEN
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
Mes turime sekamas pozicijas 

atviras pilnam ir daliai 
laiko valandos.

PARDAVIMŲ 
RAŠTININKĖS

Suknelės, Coatai 
Sportiškų Drabužių Priedai

FILIŲ RAŠTININKĖMS 
BENDRAI RAŠTINĖS 

DARBININKĖMS
KREDITŲ IŠDAVIMO 

PASITARĖJOMS 
PATIKRINIMŲ 

RAŠTININKĖMS 
TYPISTĖMS 

PRALEIDIMŲ 
SEKĖJOMS 

KASIERKOMS 
VYNIOTOJOMS

N. C. R. KASIERKOMS 
' Valandos dataikomos šeiminin

kėms. Puikiausios progos 
High School baigusioms.

Kreipkitės Emp. Dept., 
5-tos lubos 

HECHTS DEPT. STORE 
53 WEST 14TH ST.

(219)

MERGINOS IR MOTERYS
Lengvam Fabriko Darbui 

Nuolat. 40 Valandų Savaitė 
Laikas ir pusė už viršlaikį. 
PRADŽIAI ALGA $20

CHELSEA LABORATORY
141 FIFTH AVENUE (21st ST.)

_____________________________________ (219)

SALDAINIŲ PAKUOTOJOS
Patyrimas Nereikalingas 

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
Ideališkos darbo sąlygos. 

Nuolat. Puiki Proga.
DRURY LANE CHOCOLATES, In£.

80 YORK ST., BROOKLYN.
_____________________________________ (219)
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS, NUOLATINIS 

DARBAS. EAST IR WEST SIDE 
VIEŠBUČIAM. ROOM 252, 

HOTEL BELMONT PLAZA, 
. LEXINGTON AVE. & 50TH ST.

PATAISYMAM DARBININKĖS
Patyrusios ant aukštos klasės gowns. 

Linksmos darbo sąlygos. 
Nuolatinis darbas.

SADA SACKS
671 MADISON AVE., N. Y.

(219)

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.
(226)

MOTERYS MOKINES 
18 — 45 

PRIE SUSTATYMŲ 
PRIE BŪTINO KARINIO 

DARBO 
50 VALANDŲ SAVAITĖ 

LAIKAS IR PUSĖ 
VIRŠAUS 40 VALANDŲ 
Lengvas, linksmas darbas. 

Geros darbo sąlygos. 
Reikalingas atliekamumo 

pareiškimas.

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

(218)

MERGINOS--MOTERYS
DALIAI LAIKO

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

Maisto Pakavimas.
i

Lengvas, švarus darbas.
BŪTINAS KARINIS 

FABRIKAS 
Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

J. W. BEARDSLEY SONS
700 Frelinghuysen Avė, 

NEWARK, N. J.
(222)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVĖS DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI 

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(x)

AMERICAN AIRLINES
REIKALAUJA

SANDĖLIUI DARBININKIŲ
Dirbti LaGuardia Field

Kreipkitės
AMERICAN AIRLINES, INC.

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

šeštadieniais iki 12:80 P.M.
________ . (218)

ŠEIMININKĖ
4 Suaugę. GERA ALGA. Privatinis kambarys 

ir maudynė.
ESPLANADE 5-6254.

(217)

Ofc.-. WMI

(219)

62c I VALANDĄ
Kreipkitės

J. GALLI & SONS
Ribbon Dyers

192 PUTNAM ST
PATERSON, N. J

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(218)

MERGINOS 16 IKI SS 
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

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

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO

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

Matykite Miss Hirsch
Reikia turėti USES paliuosavimą ir 

būti U.S. Piliete.
(217)

MERGINOS
BE PATYRIMO

Lengvas Fabriko Darbas. 
PILNAM AR DALIAI LAIKO.

Pokarinė proga.
DU-TONE RIBBON

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

DIRBTI PRIE STALO 
EGZAMINUOTI LENGVĄ 

SUSTATYMO DARBĄ

A. Schrader’s Son

MERGINOS & MOTERYS
DALIAI LAIKO & PILNAM 

LAIKUI DARBAS.
Mes turime įvairių darbų savo fa

brike merginoms virš 16. Iš anks
čiau patyrimas nereikalingas. 
GEROS DARBO SĄLYGOS. 
Kurios jaunesnės kaip 21 turi 

atsinešti įrodymus savo amžiaus.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(228)
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HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI
HELP WANTED—MAI 

REIKALINGI VYRAI

Simonavičiaus Atostogų 
Proga Gražiai Parėmė 

Lietuvos Žmones

Prasideda Užjūriečiy Karių 
Prisiminimo Dienos

Pažiūrėkime Į Laisvus 
New Rochelle Žmones ir 

Į Lietuvius Fašistus
John Simonavičius, pajūrio 

sargybinis, gale pereitos savai
tės parvyko atostogų. Apsi
džiaugę tėvai, Amelia ir Mate- 
ušas Simonavičiai, rugsėjo li
tą, sukvietė grupę savo artimų 
draugų pasidžiaugti kartu su 
jais. Tačiau Simonavičiai ir jų 
draugai nėra tie žmonės, kurie 
patys linksmindamiesi užmirš
tų svarbius visuomenės reika
lus. Kilo mintis paremti kovo
tojus už Lietuvos išlaisvinimą 
ir kare nukentėjusius Lietuvos 
žmones. Tam tikslui sudėta au
kų sekamai:

Po $5:
Jonas Simonavičius, karys
Amelia Simonavičienė, moti

na *
Mateušas Simonavičius, tė

vas
John Bubles iš Philadelphi- 

jos <
Mrs. Shlomas iš West Haz

leton, Pa., $10
Ona Depsienė $5.55
John Grubis $2.
Po $1: Mrs. Grubis, Mr. ir 

Mrs. Umbrasai,, Julia Abazo- 
rius, Josephine Kairys.

Viso $42.55. Tą sumą Jonas 
Grubis jau atnešė Liet. Pagel- 
bos Teikimo Komiteto rašti
nėm Tai ir vėl graži parama 
Lietuvos žmonėms ir graži pra
džia septintojo siuntinio, kuris 
išeis vėl tiesiai Lietuvon apie 
vidurį lapkričio mėnesio.

R.

Tuo pasakymu noriu primin
ti, kad prasideda užjūryje 
esantiems kariškiams kalėdi
nių dovanų siuntimo sezonas. 
Jis prasideda su rugsėjo 15- 
ta, baigsis su spalių 15-ta.

Užjūriečius, kaip ir kitus 
karius, juos išleidusieji niekad 
neužmiršta. Tačiau apdovano
ti nėra parankumų, kadangi 
pundelius siųsti galima tik ga
vus nuo jų prašymą ir jų vir
šininkams leidus. Kad neap
sunkinti savo viršininkų ir 
transportacijos, kariškiai tokių 
prašymų mums ir nesiunčia. 
Prašo nuo saviškių tik to, ko 
jiems būtiniausiai reikia.

Dabar, per visas ateinan
čias 30 dienų, tokio reikalavi
mo iš kariškių nereiks. Galėsi
me siųsti dovanas visi, kas tik 
turime draugų ir pažįstamų 
karinėse jėgose užjūryje. 
(Esantiems šiame krašte 
ma siųsti bile kada).

Sąlygos Siuntėjams
Nuo vieno siuntėjo nepriims 

daugiau vieno pundelio vie
nam ir tam pačiam kariškiui 
per savaitę..................................

Pundeliai turi būti: sudėti 
metaliniuose, arba mediniuo
se ar popieriniuose standžiuo- 
se baksiukuose (dėželėse).

Dėželės neturi būti ilgesnės 
15 colių ir ne daugiau 36 co
lių viso storio ir pločio.

Turi sverti ne daugiau 5 
svarų.

Kiti patarimai yra: nesiųsti 
minkštų saldainių. Visai neva-

gali-

lia siųsti padegamų ar išsilie- 
jamų produktų. Nieko nesiųsti 
stiklinėse. Be viršutinės dėže
lės, pataria tokius dalykus, 
kaip kietas saldaines, choco- 
lado plytukes, vaisinius pyra
gus dar įdėti ir į atskirą dė
želę viduje. Ir svarbu sudėti 
sandariai, ankštai, kad daik
teliai netabaluotų, viens į kitą 
nesitrintų.

Kas Labai Nepraktiška
Iš viso nepraktiška dėti bent 

kokių kosmetikų į tą pundelį, 
kuriame bus kas nors valgo
mo. Man teko matuti tokią bu
vusią maišytų daiktų pridėtą 
dėželę, kuri sugrįžo nepasivi
jus gavėjo. Atidarius, radome 
tokioj padėtyje:

Daiktai buvę sudėti liuoso- 
kai, “shaving cream” triūbukė 
prasitrynus. Nuo jos saldaines 
sudrėkusios, sulipusios, dvokė 
muilu. Skarytės irgi sudrėkin
tos ir apsidažiusios nuo spal
votos kitoms smulkmenoms ir 
saldainėms vynioti popieros. 
Skustuvėliai pradėję rūdyti 
nuo drėgmės. Ir kitkas buvo 
panašioje padėtyje. Jeigu ne
žinotum, kas ten buvo įdėta, 
galėtum susirgti nuo išvaizdos. 
Iš visko ten sudėto vartojimui 
betiko tik skarytės ir tai tik 
po poros perplovimų ir išviri- 
nimo. Kariškiai tam neturi ga
limybių.

žodžiu, nesiųskime bile ką, 
bet gerai apgalvoję, parinkę, 
ką siųsti.

Rugsėjo 13-tą mūsų kraštą 
ir New Rochelle, N. Y., pasie
kė žinia, kad Franci jos Laisvi
nimo Armija išlaisvinusi pajū
rio miestą La Rochelle, Fran- 
cijoj. Iš to miesto prieš 256 
metus atkeliavę francūzai 
įsteigė newyorkiškį miestelį 
New Rochelle. Daugelio mies
telio įkūrėjų ainiai tebegyve
na ir šiandien tame mieste. Jie 
tebemyli laisvę taip, kaip my
lėjo jų prabočiai, kurie čia'at
bėgo pasislėpti nuo tuolaikinio 
religinio p e r s e k i o j i m o.

Kada miestelį pasiekė žinia, 
jog šio miestelio motina La 
Rochelle išlaisvinta nuo vokie
čių Franci j oje, miestelio ma
joras ir jo padėjėjas įsakė iš
kelti vėliavas. Per pietus sire
nos garsais paskelbė laimėji
mą. Ir pareiškė, kad miestelis 
teiks visokeriopą pagelbą sa
vo gimdytojo miesto žmonėms.

Taip elgiasi ir demokratiš
koji Amerikos lietuvių visuo
menė, išgirdus apie išlaisvina
mus Lietuvos miestus ir kai
mus.

Tačiau stačiai, gėda lietuvių 
tautai, jog tarp lietuvių yra 
žmonių ir dar skaitančių save 
vadais klerikalų, socialistų ir 
tautininkų, kurie dar nėra nu
metę nei sudilusio nikelio pa
sveikinimui ir paramai išlais
vintų savo gimtųjų miestų. Iš 
tų miestų tūlas yra išėjęs tik 
prieš kelis metus, o daugiau
sia prieš 30-40 metų.

VYRAI VYRAI
ŠTAI JUMS PROGA 

DIRBTI
Nacionaliam Išdirbo jui,

Kuris dabar smarkiai dirba Karinius Dar
bus dabar ir kuris taipgi bus užimtas ir 

Pokariniam laikotarpyje.
SUMANUMO NEREIKALINGA
PRADŽIAI 1-MA SAVAITE 46.90

PAKELIAMA Į 2 SAV. iki $50.40 
10 VALANDŲ Į DIENĄ

6 Dienų Savaitė 
Apsaugos Darbo Sąlygos

Kreipkitės ar Rašykite j

THE FLINTKOTE CO.
Paterson Ave. prie Oak St., 
East Rutherford, N. J.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

J

APVALYTOJAI
Dienom ir Naktim

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės J

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY

(221)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJO3 
NUOLATINIAI DARBAI

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

,(X)

APVALYTOJAI
IR

PAPRASTI DARBININKAI
NAKTIMIS AR 

DIENOMIS DARBAS

GEROS ALGOS!
NUOLATINIS DARBAS!

LAIKAS IR PUSĖ
Už VIRŠLAIKIUS/

GENERAL BRONZE
CORPORATION

34-19 TENTH
LONG ISLAND

ST., 
CITY.

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

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

________________________ (218)

REIKIA VYRŲ 
FABRIKO DARBAS 

GEROS ALGOS. NUOLATINIS 
DARBAS

DICKSON 
Wire and Cable 

COMPANY 
8-14 37TH AVE., 

LONG ISLAND CITY.

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

sirodyti tinkamu kaipo service manager.
COLLEARY MOTORS, INC.

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

(218)

AMERICAN AIRLINES
REIKALAUJA

SANDELIUI RAŠTININKŲ 
Dirbti LaGuardia Field

Kreipkitės

AMERICAN AIRLINES, INC.
103 E. 41st St., N.Y. City.

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

(219)

CARPENTERS 
MECHANIKAI

Stogų ir kraštų darbui 
GEROS ALGOS.

NUOLATINIS DARBAS PATERSON SRITYJ
Skambinkite STORM PROOF 

ROOFING CO.
Route 4, PARAMUS, N.

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

(221)

NAKTINIAI APVALYTOJAI
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.
KREIPKITftS 

EMPLOYMENT OFFICE 
GOTU STREET MEZZANINE.

Bloomingdale’s
(218)

j.

PAKUOTOJAI 
17—50

Patyrimo Nereikalaujama 
Linksma atmosfera 

GEROS ALGOS
40 VALANDŲ. NUOLAT.

YALE,
566 — 7TH AVE.

REIKIA VYRŲ
Materialų Kraustyto jų
Pagelbininkų Prie Išsiuntimų ir 

Priėmimų Department©.

MILLWRIGHT PAGELB1NIN- 
KŲ IR ELEKTRIKIERIŲ

(217) A. Schrader’s Son

Mačiau.
(217)

(217)

Forest

VALANDOS:

di-

3

Buvęs.

$50.00 ,

U950
$20.00

pulkinin- 
žmones.
buvus ir

Jis iš jos

FILMOS - TEATRAI

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

(Arti Clinton & Washington Stotiem, 
8th Ave. Sub ve)

“1812-1944”
Trūkus 36 colių storio 

Yorke užlieta Reconstruction 
ligoninės trys skiepai. Padary
ta labai daug nuostolių.

481 Clermont Avenue, 
Brooklyn.

Scena iš filmos “1812,” Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke.

PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ:

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

SAVININKAS •
• 

GERIAUSI GĖRIMAI IR •
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI •

DAUG STALŲ KOMPANIJOM •

Iš kitur atvykusius svečius visuomet •
širdingai pavaišiname. % e 

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas * 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašome visus dažnai ateiti į mūsų •

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

Prlo R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-G864 •

Suteikiam garbingas laidotuves

•SI 50
Koplyčias suteikiam nemoka

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

13750

SANDĖLIUI VYRAI AR BERNIUKAI 
PATIKRINTOJAI 

PRIĖMIMO RAŠTININKAI 
IŠNEŠIOTOJAI

INDŲ MAZGOTOJAI—APVALYTOJAI 
APVILKĖJAI IR MOKINIAI 

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

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

Sutikome Lietuvį Ma
rinų Kadetą

Rugsėjo 3 d. buvom nuva
žiavę į Great Neck aplankyti 
drg. Zabulionius. Jie ten dir
ba. Jis klausė — ar norite pa
žiūrėti, kaip gyvena Merchant 
Marines? Mes visi sutikome. 
iVskas taip gražiai padaryta, 
kur jie gyvena.

Mums bevaikštant, vienas 
marinas klausia vieno iš mūsų, 
—ar tik ne lietuviai esate? Jis 
atsakė, — taip. Mes visi jį 
džiaugspningai sutikome, neku- 
rie ir su ašaromis, kai jis pa
sakė, jog jis yra iš Mich. Jis 
mums priminė savuosius. Gal 
ir jie džiaugtųsi kur nors lie
tuvį sutikę. Klausėm, gal no
rėtų su mumis pabūti. Jis suti
ko. Sakėsi dar turįs 3 valan
das laiko. Mes visi laiką labai 
linksmai praleidom. Lietuviš
kai jis kalba gražiai. Sako — 
gimiau ir mirsiu lietuviu.

Mūsų naujasis pažįstamas, 
kadetas Konstantinas (Gus) 
Sinkus, turįs du brolius kariš
koj tarnyboj — vieną armijoj, 
kitą laivyne. Jo tėvas George 
Sinkus gyvena 9380 Broad
hurst Ave., Detroite.

Tai tiek iš sekmadienio įvy
kių.

Kada Meilužis Prašo 
Pinigų, Laikas Jam 

Parodyti Duris
New Yorke pereitą trečia

dienį areštuotas Seymour Mor
timer Schultz, 29 m. Detekty
vai jo dairęsi jau nuo pereito 
sausio. Jis esąs daug kur gy
venęs per tuos kelis menesius 
ir daug keliavęs. Persistatyda- 
mas kokių vyriausybės svarbių 
reikalų turinčiu Įeit, 
ku, jis apgaudinėjęs

Tarpe apsuktųjų 
Mrs. Hedy Monash. 
išgavęs $1,000. Bet pastaruoju 
laiku jinai dasiprotėjus turinti 
reikalo su paprastu apgaviku 
ir ji pakvietė detektyvus į sa
vo apartmentą, Riverside Dri
ve, Schultzą suimti.

Sakoma, kad istorija pasi
kartoja. žiūrint į scenas nau
jausioj Sovietų filmoj “1812,” 
galvoji ar tie vaizdingi drama
tiški veiksmai ištikro nėra lau
kai didžiųjų mūšių mūsų die
nose, 1944 metais.

Rusų karys, vadinamas “ge
riausiu Europoj,” su savo ne
ribota drąsa ir meile savo že
mei negali pralaimėti milita- 
riškai esant dviem sąlygoms. 
Tomis sąlygomis turi būti: ge
ra vadovybė ir paties kario 
moralė vidujinė pajėga. Tom 
dviem sąlygom esant rusų ka
rys gali beveik be būtiniausių 
reikmenų maršuoti kariauda
mas iki pergalės.

Vadai, gerieji generolai, tie, 
kilusieji iš liaudies, pažinojo 
karius, stebėjosi jų sumania 
sąvoka ir pilnai pasitikėjo jų 
beribe narsa. Taip, tie žmonės 
žinojo, kaip mirti. Kartą jie 
įsitikino teisėtume savo žygio, 
jie galėjo mirti, kad jų vaikai 
ir jų draugai patrijotai gyven
tų geriau ateityje.

Tuomet, kaip ir šiandien, 
militariško užkariavimo ir so
cialiai ekonominės priespau
dos jėgos laikė pasaulį savo 
naguose. Jos ir tada buvo už
gulusios ant Rusijos. Ir tuo
met Rusija sulaužė pavergėjo 
nenugalimumo išmislą.

1812 metais, kada didysis

militariškas diktatorius Napo
leonas buvo sumuštas, tuomet 
taipgi nebuvo kovojama vien 
tik už tėvynę. Tai buvo kova 
pasiliuosavimui nuo baimės 
brutališko užkariavimo ir vi
suotino pavergimo socialiai, 
ekonominiai ir politiniai. Ne 
Rusijos buvo kaltė, kad jos di
duomenė su caru Aleksandru 
priešakyje neturėjo savo liau
dies įsitikinimų, žmonės, pa
prasti žmonės turėjo įsitikini
mus ir už juos mirė. Taip da
rė ir jų geresnieji vadai, Ku
tuzovas, Bagration ir kiti.

šiandien istorija pasikarto
ja. Dabartiniam kare, 1944 
metais, Rusija ir visa dabarti
nė Sovietų Sąjunga su jos tal
kininkais stovi ant rubežiaus 
didžios pergalės prieš norėju
sius užkariauti ir pavergti.

Stalingradas šiais metais, 
kaip Borodino 1812 metais, 
buvo punktu pasisukimo kare 
tarp spėkų tamsos ir spėkų 
laisvės. Ir kaip pažįstami yra 
vardai didžiųjų didvyriškų 
miestų, matomų filmoj “1812.” 
Taip ir paroduoja pro akis 
Maskva, Možaiskas, Mogile- 
vas, Smolenskas ir daugelis ki
tų. Tie patys seni keliai, ku
riais ėjo senieji ir dabartiniai 
pasišovėliai užkariauti. Net 
datos kaitaliojasi. 1812 prie
blandoje pradedi įmatyti spal
vą 1944 metų apsijungusio pa
saulio. Rep.

Šeimininke Laimėjo 
Kainų Bylą

Mrs. Myra Rintei, 
Hills, patraukė teisman buče- 
rį Emerich Gross, kad jisai iš 
jos paėmęs 81c už svarą ir 11 
uncijų bekaulio “chuck stei- 
ko.” O lubinės kainos tuomet 
buvusios po 38 už svarą.

Pereitą trečiadienį penkių 
vyrų ir vienos šeimininkes 
džiūrė svarstė tą bylą. Ji pri
pažino bučerį kaltu ir priteisė 
sumokėti poniai Rintei $50 
įstatymais numatyto civilinio 
jieškinio ir apmokėti jos ad
vokato lėšas, $65.

Mrs. Rintei sakėsi bylą ve
danti ne vien už savę, bet už 
visus vartotojus, kaipo narė 
Housewives Consumers Asso
ciation toj susiedijoj.

REIKALAVIMAI
Reikalinga vedusi pora gyventi 

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

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

!,□ LIETUVIŠKAS KABARETAS
" Oi STANLEY MISIŪNAS

/ b Z-Ml SAVININKAS

149501

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIA1

F. W. Shalins 
(SIIALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

NED ALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptas, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

TAIPGI
Dirmavonem ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone BTagg Z-Z11S ATDARA VAKARAIS.




