
WNWW* in»-' w w "ffpgy?

KRISLAI
Prieš 25-rius pietus. 
7,500 Laisvės Numeriu. 
Pirmutinis Talkininkas. 
Kariavo Tuomet, Kariauja

Dabar.

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

THE LITHUANIAN DAILY
su-

No. 218

iki

.1

.» 'i

stovi 
šone,

Laisvę
1919 m.

lie- 
dė-

čiu 
Savo 
LSS.

LAISVĖS ANTRATdepho?,e7: s°™”Brooldyn, N. Y., šeštadienis, Rugsėjo-Sept. 16, 1944 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVI

SOVIETAI PAĖMĖ PRAGį; JANKIAI APGULA AACHENQ
RAUD. ARMIJA UŽĖMĖ 

PRAGĄ, FABRIKINĘ 
VARŠAVOS DALĮ

London, Migs. 15. —Pir
moji Baltarusijos Armija, 

' komanduojama maršalo 
.Rokossovskio, ir Pirmoji 
lenkų divizija, komandoje 
generolo Zigmanto Berlin
go, šturmu atėmė iš vokie
čių Pragą, didelę fabrikinę 
Varšavos dalį, rytinėje Vis- 
los upės pusėje. — Praga 
galima vadinti Varšavos 
“Brooklynu.”

Varšavos centras 
vakariniame yislos

i kur statūs upės krantai tu
ri iki 130 pėdų aukščio. Vi-

sla toje vietoje yra 450 
650 jardų pločio. Tarp Pra
gos ir pačios Varšavos bu
vo keturi tiltai. Fronto pra
nešimai dar nesako, ar na
ciai paspėjo tuos tiltus su
sprogdinti. Šiaip ar taip, 
prasiveržimas antrapus Vi- 
slos yra sunkus, bet sovieti
niai kariai ir gen. Berlingo 
lenkai, suprantama, neužil
go nugalės ir šią kliūtį.

Pragos apylinkėj raudon
armiečiai atkariavo ir' 15 
kitų gyvenamųjų vietų.

Tarybine Ukraina ir Baltarusija 
Pasirašę Sutartį, su Lenkų Komi
tetu dėl Gyventojų Perkraustymo

AMERIKIEČIAI ĮVARĖ 
KELIŲ MYLIŲ KYLIUS 
Į SIEGFRIEDO LINIJA

Franci j a, rugs. 15. —Pir
moji Amerikos armija pra
sigrūmė nacių minų lau
kus, tankų sląstus ir ce
mentinius fortus ir pasie
kė pozicijas už vienos my
lios nuo Aacheno, svarbaus 
pasieninio Vokietijos mies
to, vadinamo raktu į pra- 
moniškąją vokiečių Ruhr 
sritį. Aacheno apylinkėje 
amerikiečiai užėmė Forste- 
bachą ir penketą kitų kai
mu.

Linkui Trier, į pietus, 
jankiai įsiveržė Vokietijon

iki 8 mylių gilyn. Čia jie į- 
varė pustrečios mylios kylį 
į nacių Siegfriedo Liniją.

Trečioji amerikiečių 
mija Franci jo j užėmę an- 
cy miestą i ėžinkelių 
mazgą, į pietus nuo tvirto- 
viško Metz miesto, kuris 
dabar šturmuojamas.

Holandijoj talkininkai 
paėmė Maastrichtą, penkio
liktą didžiausią to krašto 
miestą. Anglai - kanadiečiai 
dar pasivarė pirmyn per 
Holandiją.

Spartūs Žygiai Tran- 
sylvanijoje prieš 
Nacius-Vengrus

London. — Transylvani- 
joje Raudonoji Armija ir 
rumunų kariuomenė per 
dieną atėmė iš vengrų-vo- 
kiečių dar virš 110 gyvena
mųjų vietų ir užėmė pozici
jas už 13 mylių nuo Cluj 
miesto, Transylvanijos sos
tinės ir geležinkelių centro, 
apie 135 mylios nuo Veng
rijos sostamiesčio Budapeš
to.

SUOMIAI NUSKANDI
NO DEVYNIS NACIŲ 

LAIVUS

Šiandien, rugsėjo mėn 16 
dieną, Laisvės dienraščiui 
kanka 25-ri metai.

Tai yra stambus įvykis 
tuviškoje laikraštijoje, bet
ka tam, kad šiandien pasau
lyje vyksta daug svarbesnių 
atsitikimų, mes savo dienraščio 
sidabrinį jubilėjų lyg ir per- 
vėlai prisiminėme.

Taip, 1919 m., rugsėjo 16 
dieną Laisvė pradėjo eiti kas
dien!

Pirmutinis dienraščio nu
meris išėjo astuonių puslapių, 
o kiti visi tų metų Laisvės nu
meriai teturėjo tik po 4-rius 
puslapius.

Visvien, tai buvo, svarbus 
įvykis, didelis Amerikos lietu
vių laikraštijoj žingsnis — 
pirmutinis darbo žmonių rei
kalus ginąs lietuviškas dien
raštis pasaulyje!

Skaitytojas, kuris 
prenumeruoja nuo
rugsėjo 16 d., yra gavęs apie 
7,500 Laisvės egzempliorių už 
palyginti mažą pinigų sumą.

Per 25-rius metus Laisvė 
lankė lietuvį darbo žmogų 
kasdien, jį informuodama, su
ramindama, guosdama, pa
linksmindama ir rodydama ke
lią į gražesnį gyvenimą, švie
sesnį pasaulį.

Prieš 25-rius metus buvo 
skeptikų, maniusių, būk Lais
vė dienraščiu išeidinėti nega
lės, — pritruks lėšų.

Tačiau optimistai paėmė vir
šų. Jie sakė, jie teigė, kad 
dienraštis galės puikiai gyvuo
ti, nes žmonėms kasdieninis 
laikraštis patiks, bus nepava
duojamas, ir jie, žmonės, jį 
rems.

Vadinasi, optimistai laimė
jo!

Pirmutiniame dienraščio nu
meryje tilpo sekamas gražus 
ir padrąsinąs laiškelis:

Gerb. “L.” Vedėjai!
Nors jau vėlokai prisiun- 

Referendumo blanką.
Šerus $25.00 pavedu 
Nuoširdžiai linkėda

mas, kad Laisvė taptų dien
raščiu, noriu aš šiame pra
kilniame darbe savo drau
gus ir jų užmanymą tinka
mai paremti: prisiunčiu Če
kį $100.00, kaipo auką mū
sų dienraščio fondan.

Visada draugingas, 
Dr. J. J. Kaškiaučius. 

Priminsiu čia tiek: dr. J. J. 
Kaškiaučius per tuos 25-rius 
metus visuomet gausiai dien
raštį rėmė tiek medžiaginiai, 
tiek moraliai, — savo raštais. 

Geriausios daktarui sveika
tos!

Svarbiausia tame Laisvės 
numeryje žinia buvo tokia:

“Tarybų armija paėmė 45,- 
OOO belaisvių...”

Tai buvo baltagvardiečio 
Kolčako kareiviai, kovoję 
prieš Tarybų santvarką Sibi
re.

Kai Laisvė pradėjo eiti dien
raščiu, Tarybų Sąjunga karia
vo prieš baltagvardiečius ir’ ki
tų kraštų įsiveržėlius, siekusius 
pasmaugti jauną tarybinę res
publiką.

Šiandien Tarybų Sąjunga 
kariauja prieš vokiškuosius 
plėšikus, pasimojusius ją pa
smaugti.

Laimėjo Tarybų Sąjungos 
liaudis savo karą tuomet, lai
mės jį ir dabar, kai ji išvien 
su Amerika, Didžiąja Brita
nija ir kitomis laisvę ir taiką 
mylinčiomis tautomis muša 
bendrąjį žmonijos priešą!

Jankiai Urmu Skandina 
Japonų Laivus

Perlų Uostas. — Ameri
kos lakūnai ir kariniai lai
vai Filipinų srityje sunaiki
no dar 233 japonų lėktuvus 
ir nuskandino du karinius 
priešų laivus-naikintuvus, 
tris transporto laivus ir 35 
mažesnius laivus bei valtis. 
Be to, jie sužalojo bei nu
skandino 44 kitus japonų 
laivus bei valtis. Visi Ame
rikos laivai išliko.

ka-Sovietų ir rumunų 
riuomene atvadavo jau 4,- 
200 ketvirtainių mylių 
Transylvanijos ploto nuo 
vokiečių ir vengrų.

1919 m., rugsėjo 27 d.
Brooklyne įvyko LSS suvažia- 

\ vimas. Rugs. mėn. 30 d. Lais- 
1 vėje skaitome:

“Iš Lietuvių Socialistų Są
jungos Suvažiavimo.”

O spalių 1 d. Laisvėje skai
tome :

“Iš Lietuvių Komunistų Są
jungos Suvažiavimo.”

Stockholm, rugs. 15.—Vo
kiečių laivai užpuolė Suo
mijos Hoglund salas. Suo
mių pakrančių artilerija 
nuskandino devynis nacių 
laivus.

Tik viename punkte nedi
delė grupė nacių išlipo 
krantan, kiti tapo šalin nu
vyti.

Pranešama, kad Suomija 
ruošiasi ginklais vyti lau
kan tuos vokiečius, kurie 
patys neišsikraustys greitu 
laiku.

VIESULO PADARYTI 
NUOSTOLIAI

Per nepaprastai smarkų 
viesulą, siautusį rytiniame 
Amerikos pajūryje, žuvo 
bent 12 žmonių, o medžia
ginių nuostolių padaryta 
milionai dolerių.

Suomių Taikos Pasiuntinį 
Ištiko Paralyžius

London, rugs. 15. — Pra
nešama, jog pavojingai su
sirgo Suomijos premjeras 
ir taikos pasiuntinių galva 
Anti Hackzell, Maskvoje. 
Trūko krajaugyslė jo sma- 
genyse; tapo suparalyžiuo
ta dešinė ranka ir koja, ir 
jis nustojo kalbos.

MASKVA. — Liubline Lenkų Komitetas Tautai 
Laisvinti pasirašė sutartis su valdžiomis Tarybinių 
Baltarusijos ir Ukrainos Respublikų dėlei savanorio 
gyventojų persikraustymo iš šių respublikų į Lenkiją 
arba iš Lenkijos į tas dvi Tarybų Respublikas.

Pagal šias sutartis, šimtai tūkstančių lenkų, to no
rėdami, galės persikelti Lenkijon iš Vakarinės Balta
rusijos ir Vakarų Ukrainos, kurių plotus Lenkija val
dė pirm 1939 m. rugsėjo 17 d.

žymėtina, kad ne centraline Sovietų vyriausybė pa
darė tas sutartis, bet valdžios pačių Ukrainos ir Bal
tarusijos Tarybų Respublikų. Taigi jau praktikoje 
vykdomas sovietinis įstatymas, kuris leidžia Tarybi
nėms Respublikoms turėti savus užsienių reikalų ko
misariatus.

ATSITEISIMAS PERSIKRAUSTANTIEM
Valstietis, persikeliąs, pavyzdžiui, iš Tarybinės Uk

rainos į/Lenkiją, gaus naujoj vietoj žemės, ypač iš 
sklypų Atrėžtų nuo dvarų ir stambiųjų ūkių. 1 Jeigu 
valstietis paliks Ukrainoje ar Baltarusijoje esamąjį 
derlių, už tai bus jam užmokėta toje vietoje, kur jis 
persikraustys. Kurie valstiečiai užsėjo laukus Baltaru
sijoje bei Ukrainoje, tie gaus panašius užsėtus plotus 
Lenkijoje. Persikeldami, jie galės pasiimt savo gyvu
lius, naminiu's paukščius, ūkio bei namų įrankius ar 
padargus — viso iki dviejų tonų svorio kiekvienai šei
mai. Už paliekamą kilnojamąjį turtą bus valstiečiams 
atlyginta pagal Lenkijos arba dviejų minimų Tarybi
nių Respublikų įstatymus.

Persikrausčiusio, naujakurio ūkininko nuosavybė 
bus dviem metam paliuosuota huo valstybinių taksų 
bei apdraudos mokėjimo, ir jam bus suteikta iki 5,- 
000 rublių arba auksinų (zlotų) paskolos įrankiams bei 
kitiems reikalams. Jis turės atmokėti paskolą per pen
kis metus.

Šią sutartį pasirašė Edvardas Osubka-Moravskis, pir
mininkas Lenkų Komiteto Tautai Laisvinti; Ukrainos 
Tarybų Respublikos prezidentas' Nikita Kruščev ir 
Baltarusijos Tarybų Respublikos prezidentas P. K. 
Ponomarenko.

Žmogžudžiai Hitlerininkai Pasakoja, būk 
Amerikos Lakūnai Užmušę Thaelmanną

London. — Berlyno radi
jas pasakojo, būk Jungti
nių Valstijų lėktuvai 
rugp. 28 d. bombardavę 
Buchenwalde koncentraci
jos stovyklą Vokietijoj, ir 
taip užmušę Ernestą Tha
elmanną, vokiečių komunis
tų vadą, ir dr. Rudolfą 
Breitscheidą, socialdemo
kratų vadą.
Matyt, Naciai Nužudė Tha

elmanną ir Breitscheidą
Bet Londone supranta

ma, kad patys hitlerininkai

nužudė Thaelmanną ir 
Breitscheidą, kaipo prieš- 
fašistinius vadus.

Jiedu abu buvo Vokieti
jos seimo atstovai pirm 
Hitlerio. Thaelmannas buvo 
nacių įkalintas nuo 1933 
m. kovo mėnesio. O Vichy 
Franci jos “valdžia” 1940 
m. atidavė dr. Breitscheidą 
į hitlerininkų nagus. Mat, 
Breitscheid buvo pabėgęs 
Francijon tuo laiku, kada 
Hitleris užgrobė Vokietijos 
valdžią.

AMERIKIEČIAI ĮSIVER
ŽĖ Į SALAS ARTI 

FILIPINŲ
Pacifikas, rugs. 15. — 

Jungtinių Valstijų kariai į- 
siveržė į Morotai salą, Mo- 
luccų salyną, 300 mylių nuo 
Filipinų salų. Kiti ameri
kiečiai išsikėlė iš laivų į 

krantą Palau salos, 600 
mylių į rytus nuo Minda
nao, Filipinų salos.

Nuo Lomžos Sovietai 
Artinasi į Prūsus

London, rugs. 15.— Rau
donoji Armija nubloškė vo
kiečius 8 mylias į šiaurva
karius %nuo savo atvaduoto 
Lomžos miesto ir užėmė 
Novogradą, 15 mylių į pie
tus nuo Rytinės Prūsijos 
sienos.

Toli į pietus nuo apgula
mos V aršavos, raudonar
miečiai pagerino sau pozi
cijas ties Dūkios tarpkalne, 
rubežiuje tarp Lenkijos ir 
Čechoslovakijos. Čechų ko- 
vūnų legionai padeda sovie
tinei kariuomenei mušt na
cius. Čechai pranešė, kad 
Raudonosios Armijos žval
gai veikia jau Čechoslova
kijos pusėje.

Sovietai rugs. 13 sudaužė 
27 nacių tankus.

Tito Reikalauja Is 
trijos ir Balso Tai 

kos Daryme
Washington. — Valdinė 

Amerikos Susisiekimų Ko
misija paskelbė radijo kal
bą, kurią sakė maršalas 
Tito, Jugoslavijos partizanų 
komandierius. Jis, be kitko, 
pareiškė, kad Italijos už
grobtas Istrijos pussalis 
turi būti sugrąžintas Jugo
slavijai. Nes didelė Istrijos 
gyventojų dauguma slovė
nai. Istrijos pussalyj yra ir 
svarbus Triesto uostas.

Tito sakė, kad talkinin
kai turi priimti jugoslavų, 
atstovus į busimąją taikos 
konferenciją, kur Europos 
ir Jugoslavijos likimas bus 
sprendžiamas. Jis nurodė į 
didžią kovą, kurią Jugosla
vijos žmonės vedė ir tebe
veda prieš vokiečius.

Metalistai Vienbalsiai 
Užgyre Rooseveltą

Pittsburgh, Pa. — Suva
žiavimas didžios CIO Meta
lo Kasyklų ir Liejyklų Dar
bininkų Unijos vienbalsiai 
nutarė remti prezidentą 
Rooseveltą ketvirtajam ter
minui.

TARYBINES VYRIAUSYBĖS ATLIKTI DARBAI VILNIUJE PER VIENĄ MĖNESĮ
Rašo B. Pušinis, Vilniaus 

miesto tarybos pirminin
kas:

Kai tik Vilnius buvo at
vaduotas, tuojau įsisteigė 
vykdomoji miesto taryba. 
Jos branduolį sudarė Lietu
vos partizanai, vadovauja
mi Motiejaus Šumausko, 
Tarybų Lietuvos komisarų 
vice-pirmininko.

Liepos 14 d. buvo suor
ganizuotas socialių reikalų 
skyrius tvarkyti pramonės 
įmones, įstaigas, nuosavy-

Vadinasi, suvažiavimas nu
tarė pakeisti vardą ir įstoti į 
tuomet tik ką įsikūrusią Jungt. 
Valst. Komunistų Partiją.

Taigi ir tam įvykiui šiemet 
sukanka 25-ri metai.’

bę, žemę, darbo įrankius ir 
kt., taip pat rūpintis prie
glaudos namais seneliams, 
paliegėliams, vaikams ir 
steigti dideles viešas val
gyklas negaunantiems ki
taip tinkamai pavalgyti 
žmonėms.

Specialiai komitetai sura
šė šimtus žmonių, kuriem 
reikia pagelbos, ir tie žmo
nės maitinasi aštuoniose 
viešose valgyklose.

Dabar atsteigiama ga
mintojų kooperatyvai, kurie 
buvo nacių uždaryti. Tuose 
kooperatyvuose dirbdavo 
678 žmonės.

Miesto ūkio skyrius dar
buojasi, kad greitai patai
syt vandentiekius ir mies
tinį elektros fabriką, ku-

riuos vokiečiai suardė. 
Vandentiekis num. 1 jau 
pataisytas ir duoda po 400- 
600 kūbiškų metrų vandens 
kasdien. Pirm karo Vilnius 
sunaudodavo po 900 kūbiš
kų metrų vandens per die
ną. Dabar vedamus van
dens patiekimo darbus už
baigus, miestas gaus iki 
2,000 kūbiškų metrų van
dens kasdien. Pirm negu 
miestas bus pilnai aprūpin
tas vandeniu, reikia patai
syti ir suardytus vandens 
vamzdžius daugelyje namų.

Atidaryta viena didelė 
vieša pirtis ir skalbykla. 
Bus jų daug daugiau, kai 
vandens reikalas taps pil
nai sutvarkytas.

Kad Raudonoji Armija

staiga užklupo ir išvijo vo
kiečius iš Vilniaus, tai jie 
nepaspėjo visų namų sunai
kinti; tačiau jie sunaikino 
440 medinių ir 273 mūrinius 
namus, priklausomus vals
tybei, ir daug privačių na
mų. Viso buvo sunaikinta 
apie 40 procentų gyvena
mųjų kambarių; suardyta 
20 pradinių mokyklų, 4 
gimnazijos, 3 Vilniaus Uni
versiteto rūmai; dalinai su
naikinta Girininkystės Ko
legija ir 1.1.

Vilniaus namų taryba iš
dirbo planus ir vadovauja 
apardytų namų taisymui ir 
naujų statymui. 20 didelių 
apartmentinių namų jau 
pataisyta. Namų taisymą 
ir naujų statymą prižiūri

500 pareigūnų. Taip pat 
taisoma šaligatviai, tvarko
ma sužaloti parkai; apva
loma miestas ir apylinkė 
nuo vokiečių lavonų, tvar
koma kapinės, kur palaido
ti didvyriai, kritusieji ko
voj prieš hitlerizmą.

Pastatyta tiltas peštiem 
vietoj vokiečių sunaikinto 
Žaliojo Tilto.

Didieji fabrikai įsitaisė 
savo elektros dirbyklas, ku
rios taipgi teikia elektrą 
ligoninėm ir Raudonosios 
Armijos reikalams, kol bus 
atsteigta didžioji miesto e- 
lektros stotis.

Darbo žmonės gauna po 
500 gramų duonos per die
ną (daugiau kaip po sva
rą). Viešosiose valgyklose

maitinasi 12,000 žmonių. 
1,500 asmenų prieglaudos 
namuose nusenusiems ir 
vaikams kasdien gauna nu
statytą kiekį mėsos, rieba
lų ir kitų valgių. Jau atsi
darė 15 “Rūtos” maisto 
krautuvių.

Kuro departmentas rūpi
nasi pristatymu malkų ir 
durpių.

Atsteigimo darbai varo
mi visose srityse. Vėjas dar 
tebeneša karčius dūmus iš 
pastatų griuvėsių, primin
damas vokiečių barbariz
mą. Bet senasis Lietuvos 
sostamiestis — Vilnius ne
trukus bus pataisytas, pa
naujintas ir sugrąžinta pir- 
mesnioji jo grožė.

3? i$ Z ■
i

11



I

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

Act of March 3, 1879.

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, Inc.
Every day except Sundays and Holidays

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN, 6, NEW YORK

Tel. STagg 2-8878

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer D. M. Sholl 
Editor Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ...................... $6.50
United States, six months ..................  $3.50
Brooklyn, N. Y., per year ....................  $7.00
Brooklyn, N. Y., six months ............... $3.75
Foreign countries, per year .............  $8.00
Canada and Brazil, per year ............... $7.00
Canada and Brazil, six months ........... $3.75

Antras puslapis
r

v-*Vį’ .'’’"•ST? A ■ /Tj- ■ A»., ”-'•. < ■/ y*'*“-

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily šeštadienis, Rugsėjo 16, 194|

darbininkų, farmerių, biznierių ir dalies 
profesionalų.

Jeigu taip, tai netenka nei sakyti, 
kad mūsų dienraštis ir ateity bus nuo
širdžiai remiamas visų tų lietuvių, kurie 
jį skaito, kuriems Laisvė patinka.

Tuomet, kai Laisvė dienraščiu buvo 
paversta, pasaulyj ėjo milžiniški per
versmai. ęidžioji Spalio Revoliucija te
buvo tik 2-jų metų amžiaus, jaunutė, 
puolama priešų, vidujinių baltagvardie- 
čių ir išlaukinių interventų. ,

Jungtinėse Valstijose tebuvo pradėju
si dūkti reakcija, vadovaujama negar
bingojo Paltnerio.

Lietuvoje liaudis kovojo dėl tarybinės 
santvarkos įkūrimo.

Šiandien, minint sidabrinį mūsų dien
raščio jubilėjų, vyksta antrasis pasau
linis karas,—-didžiausias ir baisiausias 

žmonijos istorijoje. Ir šis karas eina 
prie pabaigos, — priešas, — fašizmas,— 
baigiamas slopinti, naikinti, šiame kare 
dalyvauja Tarybų Sąjunga,—ne silpnu
tė, sukrikusi šalis, kokia buvo 1919 me
tais, bet milžiniška, stipri valstybė, ku
rią sudaro 16-ka respublikų, jų skaičiu
je ir Lietuva. Šiame kare didžiulę rolę 
vaidina ir mūsų kraštas, Jungt. Valsti
jos, veikdamos išvien su Tarybų Sąjun-

Sidabrinę Laisvės Dienraščio 
Sukaktį Minint.

“Sunkus ir reikalaujantis daug triūso 
darbas pradėtas — Laisvė paversta 
dienraščiu...”

Toki buvo pirmieji žodžiai editorialo, 
tilpusio Laisvėje 1919 m. rugsėjo mėn. 
16 d., kurią išėjo pirmutinis dienraščio 
numeris. Neilgas sakinys, bet jis daug 
pasakė, nes darbas, pradėtas prieš 25- 
rius metus, mūsų sąlygose, tuomet buvo 
reikalingas daug triūso, reikalingas 
daug triūso ir šiandien!

Toliau redakcija šitaip rašė:
“Dabar gal daugelis paklaus, ar mes, 

šitą darbą pradėję, tęsėsime išlaikyti?
“J tokius klausimus mes privalome 

stačiai, be mikčiojimo, be jokių užtėp- 
liojimų pasakyti: mes darbą pradėjome, 
mes išpildome didžiumos — kelių tūks
tančių norus, mes dirbsime, kiek pajieg- 
sime, bet .dienraščio pasilaikymas, jo 
platinimąsis ir augimas priklausys ne 
nuo mūs, kelių redakcijoj ir spaustuvėje 
dirbančių darbininkų, bet nuo visų tų, 
kurių mes norus, kurių pageidavimus iš
pildome. Mes, pradėdami dienraštį leis
ti, užsidėjome ant savęs didesnę, sun
kesnę naštą. Mums, kaipo darbininkams, 
ramiau buvo, kuomet Laisvę leidome du 
Sykiu savaitėje. Vienok mes dirbame ne 
dėl savo ypatiškos naudos, ne dėl savo 
kišenių papildymo, bet dėl visuomenės

Jabo, dėl pasaulio proletariato labo, to- 
'įėl privalome taip elgtis, kaip ta dalis 25 j t b- ■ d d 
visuomenes, kurią mes atstovaujame, XA
pageidauja. Ji pageidavo dienraščio, mes 
jai teikiame. Bet ji pati privalo prisidėti 
ir prie palaikymo to dienraščio.”

Šis kuklus, atviras ir draugiškas re
dakcijos pasisakymas buvo dideliu paak- 
stinimu kiekvienam dienraščio šalinin
kui stoti į darbą. Ir jie stojo į darbą.

Kiekvienas laisvietis pradėjo rinkti 
dienraščiui prenumeratas, pradėjo ra
ginti lietuvius patapti Laisvės bendro
vės šėrininkais.

Laisviečiai veikėjai visur sutiko prie
lankų iš visuomenės atsiliepimą ir dien- 

. raštis stiprėjo, skleidėsi po visas Ame
rikos lietuvių kolonijas.

Nuo to laiko, kai Laisvė pradėjo iš
eidinėti kasdieną, laisviečiuose nei sykio 
nekilo mintis, būk dienraštis galįs susto
ti ėjęs dėl stokos lėšų, nors medžiaginių 
krizių jis turėjo. Kiekvieną sykį, kai tik 
pasireikšdavo dienraščio ižde krizis, jo 
leidėjai, direktorių taryba, redakcija ir 
administracija tuojau kreipdavosi į vi
suomenę, pasakydami savo bėdas, o vi
suomenė tuojau duosniai stodavo savo 
dienraščiui talkon. Ir taip mes kiekvie
ną sykį medžiaginį krizį nugalėjome ir 
dienraštį išlaikėme.

Vienu sykiu ant dienraščio buvo už
puolęs kun. Petkus: patraukė jį valdiš- 
kan teisman. Atrodė, jog Laisvei teks 
gerokai nukentėti, nes bylos vedimas la
bai daug lėšavo. Tačiau ir tuomet visuo
menė stojo talkon ir užpuolikui teko 
bylą prakišti, negražiai ir negarbingai.

Ii929-1932 metų ekonominio krizio 
laikotarpiu dienraštis taipgi turėjo išgy
venti sunkumų, nes tūkstančiai jo pre
numeratorių negalėjo užsimokėti už 
laikraštį prenumeratų, visur buvo trum
pa, visur trūko grašio. O betgi ir tuo
met mes pajėgėme dienraštį išleisti. 
Darbininkai — spaustuvėje, administra
cijoje ir 'redakcijoje — pasiaukojusiai 
dirbo už mažytes algas, — buvo savai
čių, kai nei jokių algų negaudavo! Ir iš 
krizio buvo išeita. Laisviečiai darbinin
kai, turėję darbus, taipgi biznieriai 
duosniai rėmė savo laikraštį.

Nesenai, kai ant Laisvės buvo pasikė
sinęs tūlas fašistas su teismu, laisvie
čiai taipgi stojo savo dienraščiui talkon.

Žodžiu, bėgyj 25-rių mūsų dienraščio 
.gyvavimo metų, Laisvė visuomet buvo 
gražiai įvertinta mūsų skaitytojų —

Jeigu 1919 metais šiuo laiku visur 
buvo kalbama, kad pirmasis karas pa
saulinių problemų neišsprendė, kad po 
jo bus dar didesnis, baisesnis pasaulinis 
karas, tai šiandien jau kitaip dalykai 
atrodo: šiandien grendžiami pagrindai 
pastoviai pasaulinei taikai palaikyti. 
Šiandien karo nualinta žmonija deda di
džiules savo viltis į Jungtines Tautas, į 
Maskvos, Teherano, Dumbarton Oaks’o 
konferencijas ir išeisiančiąją iš jų tam 
tikrą organizaciją, mašine
riją, kurios pagalba bus galima pasaulyj 
taika palaikyti po to, kai fašistinė ašis 
bus visiškai sulaužyta, sunaikinta.

Amerikos liaudžiai teks taikos arba 
karo klausimu pasisakyti šių metų pre
zidentiniuose rinkimuose.

Mūsų dienraštis atvirai ir griežtai 
laikosi tokios politikos, kad š. m. lap
kričio 7 dieną Amerikos piliečiai privalo 
išrinkti prezidentą Rooseveltą ketvirta
jam terminui, jei jie trokšta matyti pa
saulį gyvenantį taikoje ir gerbūvyje.

tijtėmis nubėgo, daug įvykių, visokiau
sių atmainų teko kiekvienam išgyventi.

Bet mūsų Laisvė eina dienraščiu, kaip 
ėjusi.

Nedaug Laisvės pastogėje teliko dar
bininkų, dirbusių prie išleidimo pirmu
tinio dienraščio numerio. Gyvenimo ban
gos ne vieną nubloškė į šalį, į kitus už
siėmimus, į kitus miestus, o kai kurie 
atsidūrė net Lietuvon ir jų gal jau nei 
gyvų nebėra. Bet dienraštis tebeina. 
Naujos pajėgos, nauji žmonės, nauji 
darbininkai stoja į senųjų vietas ir veda 
darbą pirmyn!

Sunku beįsivaizduoti, kas bus po seka
mų 25-rių metų. Tenka tačiau štai kas 
drąsiai pranašauti: Jei Jungtinėse Val
stijose gyvens bent keliolika tūkstančių 
žmonių, lietuviškai kalbančių ir skaitan
čių, mūsų dienraštis gyvuos. Mes nesa
me tie pesimistai, kurie padoriai, šva
riai, demokratinei lietuviškajai spaudai 
Amerikoje abliuotų grabams lentas ir 
jieškotų kapinėse lotų. Buvo žmonių, ku
rie prieš desėtką metų skelbė, būk lietu
viškajai spaudai Amerikoje telieka gy
venti nedaugiau kaip 10-15 metų. Kur 
tie žmonės šiandien?!

Taip, mūsų dienraštis, švęsdamas sa
vo sidabrinį jubilėjų, į ateitį žiūri opti
mistiškiau negu kada nors.

Mes norime, kad ir visi mūsų draugai 
ir prieteliai, visi mūsų bendradarbiai, 
vajininkai ir skaitytojai, taip žiūrėtų ir 
didesne energija darbuotųsi savo dien
raščiui gerinti, stiprinti.

Busimajame dienraščio vajuje, kuris 
prasidės sekamą mėnesį, ši sukaktis, šis 
dienraščio jubilėjus kaip tik privalo būti 
akstintoju kiekvienam laisviečiui uoliau 
dirbti!

—-Courtesy Ameridan People's Mobilization

Vienatinė Hitlerininkų V iltis, — 
Tai Suskaldyti Jungtines Tautas

Dabar jau > yra aišku 
kiekvienam, kad Hitleris ir 
jo razbaininkų šaika negali 
karo išlaimėti ginklų pa
galba. Jo armijos sumuštos 
ir išvytos iš Afrikos. Jo ar
mijos sunaikintos Sovietų 
Sąjungoj. Jo karinės jėgos 
baigiamos naikinti Balka
nuose. Amerikos ir Angli
jos armijos laužiasi į Sieg- 
friedo Liniją, o Raudonoji 
Armija apeina Karpatų 
Kalnus, ruošia smūgį iš ry-

Hitlerio talkininkės vie
na po kitai atsimeta. Bu
vusios jo talkininkės, Itali
ja, Rumunija ir Bulgari

ja dabar jau prieš jį ka
riauja. Net Finliandijos fa
šistai ir tai jieško išėjimo 
iš karo. Tai kodėl Hitleris 
ir jo šaika dar kariauja? 
Kodėl nepasiduoda?

Vienatinė jų viltis, tai 
kaip nors įnešti nesutiki
mus, nesusipratimus tarpe 
Amerikos ir Anglijos iš vie
nos pusės ir Sovietų Sąjun
gos iš kitos. Ir tą mes gali
me matyti ir Amerikoj. 
Tas pasireiškia niekinime 
ir šmeižime Sovietų Sąjun
gos, tos mūsų talkininkės, 
kuri dauginusiai nukentė
jo, kuri neteko gal apie 20,- 
000,000 žmonių, kurios tūk
stančiai miestų, miestelių ir 
sodžių sunaikinta, kuri į 3 
metus sunaikino 7,800,000 
hitlerininkų, ir ant tiek su
mažino Amerikos priešų. 
Ta nacinė propaganda pa
sireiškia visokiose formo
se.

“Kas
Dar 

tavo, 
mija 
ne”...

Pirmas į Berlyną”
nesenai tūli nuogąs- 
kad “Raudonoji Ar- 
pirmoji bus Berly- 
Tuo pat kartu kiti

tauškė: “Raudonoji Armija 
neis į Vokietiją, kaip tik 
vokiečius išvarys iš savo 
žemės.”

Dar M. Litvinovas parei
škė: “Jeigu bijote, kad 
Raudonoji Armija pirmoji 
nebūtų Berlyne, tai atida
rykite antrą frontą ir eiki
te patys.” Dabar Amerikos 
ir Anglijos armijos stovi 
prie vakarų Vokietijos sie
nos. Sovietų Sąjungos žmo
nės nenugąstauja, kad jie 
gali būti pirmieji Berlyne, 
bet džiaugiasi. Ilja Eren- 
burgas sako: “Geriausia 
bus, kad Amerikos, Angli
jos ir Sovietų armijos su
sitiks Berlyne ir ten pada
rys galą žvėriškam hitle- 
rizmui.”

Keičiasi padėtis, keičiasi 
ir Jungtinių Tautų vieny
bės ardytojai, vieni jau ne
betinka, kiti ant scenos iš
eina. Buvo laikas, kada ga
lėjo generolas Franco nu
duoti “civilizacijos gelbėto
ją” ir šaukti prieš “komu
nistinę Rusiją”, buvo lai
kas, kuomet ir Goebbelso, 
ir Mussolinio, ir kitų atvirų 
fašistų balsas giliavo Ame
rikoj. Dabar jie jau negali 
to atlikti. Dabar išeina ant 
scenos Mr. Bullitt, kuris 
pranašauja “šventą karą 
prieš Sovietų Sąjungą,” da
bar staugia generolai Sosn- 
kovskiai, ponai Kukeliai, 
ponios iš Varšavos. Pir
miau jie šaukė: “Lai ne
drįsta Raudonoji Armija į- 
kelti koją į Lenkiją, nes 
mes ją sumušime!” Dabar 
jie kaltina, būk Raudonoji 
Armija “tyčia neina gelbėti 
Varšavoj žmones.”

“žmonės tik Varšavoj !”
Raudonoji Armija laisvi

na Bulgarijos, Rumunijos, 
Transylvanijos ir Lenkijos 
žmones. Ji pasiekė koVin-

gus Jugoslavijos žmones. Ji 
dešimtimis laisvina Lenki
joj miestelius, kasdien išva
duoja dešimtis tūkstančių 
lenkų iš hitlerininkų nelais
vės. Bet Varšavoj ponios, 
Londone ponai ir Romoj 
popiežius “susirūpino”, ko
dėl Raudonoji Armija ne
paima Varšavos. Kodėl “ne- 
gelbėja Varšavoj žmones.”. 
Ar tai tik Varšavoje yra 
žmonės? Ar Sanoko, Kros- 
no, Lomžos, Liublino ir ki
tų miestų gyventojai nėra 
žmonės?

Kodėl žmonės atsirado 
tik Varšavoj? Kodėl kitų 
Lenkijos miestų ir mieste
lių gyventojai, kuriuos 
Raudonoji Armija jau išlai
svino, nėra tiems ponams 
žmonės? Argi Varšavoj e 
žmonės yra kitokį? Kam 
čia tas trukšmas keliamas?

Vien tik tam, kad niekin
ti Sovietų Sąjungą. Bus lai
kas, kad bus ir Varšavos, 
ir Lodzio, ir Krakovos 
miestų žmonės išlaisvinti. 
Būkime tikri, kad tie Goe- 
bbelso propagandos šinko- 
riai, kad Jungtinių Tautų 
vienybės ardytojai nenusi
ramins. 
Sovietų 
kus.” Jie turi niekinti So
vietų Sąjungą, jie turi kelti 
trukšmą, jie turi plūstis, 
ašaroti, į pagalbą šauktis 
Varšavos moteris, Romos 
popiežių ir New Yorko ma
jorą, kad tik ardyti Jungti
nių Tautų vienybę. Tik ta
me jų viltis išsigelbėjimo.

“Tai Mūsų Ginklai”
Sunkiausią naštą iš visų 

Jungtinių Tautų nešė ir ne
ša, tai Sovietų. Sąjunga. Ir 
dabar Franci jos fronte 
Hitleris turi apie 25 divizi
jas, o Sovietų Sąjungos 
fronte apie 200 divizijų.

Sunkiausią naštą nešė 
Sovietų Sąjunga 1941 me
tais, kada prieš ją Hitleris 
metė savo jėgas ir savo tal
kininkių. Prieš Sovietus 
kariavo, ne vien Vokietija, 
Italija, Finliandija, Rumu
nija, Vengrija, bet ir Fran- 
cijos, Belgijos, Holandijos, 
Danijos, Ispanijos, Švedijos 
fašistų pulkai. Ant jos sie
nų grūmojančiai stovėjo 
Turkijos ir Japonijos armi
jos. Pagalbos iš Amerikos 
ir Anglijos negavo.

Ir prieš tą pagelbą bai
siai stojo tokis Grigaitis 
“Naujienose”, rėkė, kad 
“nereikia duoti, nes tie 
ginklai pateks Hitleriui.”

Kol Sovietų žmonės ka> 
riavo, milionais mirė, tūk
stančiais degė jų miestai, 
miesteliai ir sodžiai, tai 
Anglija atsigavo ir užgydė 
savo žaizdas5

Kol Sovietai kariavo, tai 
Amerika mobilizavo armi

ją, laivyną,. orlaivyną, lavi
no, mokė ir pasuko indus
triją gaminti ginklus. Tik 
su pradžia 1942 metų iš A- 
merikos Sovietai pradėjo 
gauti ginklų pagalbos.

Ir kiekvienas ginklas ne
teko Hitleriui, bet naikino 
Hitlerio armiją ir ginklus, 
mažino mūsų priešų kiekį;

Dabar tie ponai jau nau
ją giesmę užtraukė. Jie 
šaukia: “Sovietus išgelbėjo 
Amerikos ginklai!”... “So
vietai kariauja Amerikos 
ginklais ir valgo mūsų duo
ną!”... “Mums teks badau
ti, viską Rooseveltas Sovie
tams atiduoda!”

Taip, Sovietai gavo mūsų 
pagalbos, bet ar mes nuo 
jų negavome? Ką mes bū- 
tumę dąrę, jeigu ne Raudo
nosios Armijos kovos? Ką 
gi reiškia, kada Sovietų

Jie suras naujus
Sąjungos “grie-
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Sąjunga į tris metus sunai
kino 7,800,000 hitlerininkų 
(vien užmuštų ir suimtų), 
70,000 Hitlerio tankų, 60,- 
000 lėktuvų ir 90,000 ka
nuolių? Ar tai nereiškia 
mums pagalbą, ar tai ne
reiškia, kad ant tiek priešo 
karių ir ginklų šiandien y- 
ra mažiau prieš mus?

Ar tai nereiškia, kad 
Raudonosios Armijos,
vietų Orlaivyno ir Laivyno 
smūgiai išgelbėja milionus 
Amerikos sūnų? Ar tai ne
reiškia, kad tie Sovietų žy
giai išgelbėja milionus A- 
merikos moterų ir mylimų
jų vyrų? Ar tai nereiškia, 
kad Sovietų Sąjunga į tris 
metus vien armijos, laivyno 
ir orlaivyno netekdama 5,- 
300,000 ^kovotojų išgelbėjo 
tiek Amerikos tėvų vaikų?

Mes davėme Sovietams 
tankų, lėktuvų, trokų, bet 
kuris tėvas, motina, mote
ris ir mylimoji sutiktų sa
vo sūnų ar vyrą išmainyti 
ant tanko, lėktuvo ar tra
ko? Ar kurie kalba apie A- 
merikos “tankus,” “tra
kus,” nors minutei pagal
voja apie kainą žmogaus— 
sūnaus, tėvo ir brolio, paly
ginant su traku?

Jų ir Mūsų Ginklai
'Sovietų Sąjungos žmonės, 

pradedant maršalu Stalinu 
ir baigiant eiliniu kovunu, 
yra dėkingi už tą pagalbą, 
kurią jie gavo iš Amerikos 
ir Anglijos. Bet pasakos, 
kad Raudonoji Armija gin
kluota tik mūsų ginklais, 
tai yra melas ir šmeižtas 
Sovietų Sąjungos piliečių.

Į tris metus Sovietų Są
junga neteko: 49,000 tan
kų, 30,128 lėktuvų ir 48,- 
000 kanuolių.

Iki balandžio 30 dienos, 
1944 metų, iš Amerikos ga
vo: 3,734 tankus ir iš Ang
lijos 4,292, tai bendrai 8,- 
026 tankus, gi neteko 49,- 
000! Reiškia, Sovietai nete
ko daugiau kaip 6 kartus 
tiek, kiek gavo iš Amerikos 
ir Anglijos!

Per tą laiką iš 
Amerikos ir Anglijos ben-

drai gavo 12,256 lėktuvus, 
o neteko 30,128!

Per tą laiką Sovietai iš 
Amerikos ir Anglijos gavo 
4,278 įvairias kanuoles 
(daugiausiai mažas, prieš
lėktuvines ir prieštanki
nes), o neteko 48,000. Reiš
kia Sovietai neteko apie 12 
kartų tiek kanuolių, kaip 
jie gavo.

O kaip su maistu? Per 
tą laiką iš Amerikos Sovie
tai gavo 2,190,000 tonų 
maisto ir valgomų produk
tų, tai apie 10 svarų ant 
žmogaus į metus laiko. Ar 
ilgai būtų galima gyventi, 
jeigu Sovietai neturėtų sa
vo maisto?

Iš šių skaitlinių kiekvie
nam bus aišku, kaip mela
gingi yra tie žmonės, kurie 
sako, kad Raudonoji Armi
ja “kariauja tik mūsų gin
klais,” kad Sovietų Sąjun
gos “žmonės minta mūsų 
maistu.”

Tai kodėl Sovietų Sąjun
ga šiandien yra stipresnė, 
negu ji buvo 1941 m.? To
dėl, kad socialistinė sistema 
pajėgė atlaikyt tokius bai
sius smūgius, kokius jokia 
kita tvarka, jokia kita val
stybė nebūtų atlaikius. To
dėl, kad nuo karo pradžios 
Sovietų Sąjungos liaudis 
dirbo ir dirba labai sun
kiai, kad pasigadinus dau
giau ginklų, amunicijos, 
maisto ir kitų reikmenų.

Nei vienas Amerikos vy
riausybės žmogus nedaro 
jokių Sovietams priekaištų, 
priešingai visi didžiuojasi 
Raudonosios Armijos ko
vingumu, • sugabumu ir jo
sios vadais. Nei vienas iš 
vyriausybės žmonių nesa
ko, kad “rusai kariauja tik 
mūsų ginklais.” Jie pripa
žįsta, kad Sovietų žmonės 
parodė stebuklus ir kariau-

■ ja savo ginkląis, mūsų gin
klai yra tik priedas.

Nepavyko Hitleriui pa
vergti pasaulį ginklų pa- 

• galba. Nepavyko jo propa-
■ gandai suskaldyti Ameri

ką, Angliją ir Sovietų Są
jungą pirmiau. Nepavyks

■ jiems atsiekti tas ir dabar, 
i nepaisant kokių metodų jie 
; imasi ir imsis. Galas hitle-

rizmui ir jo visai žvėriškai 
fašistų veislei jau ateina.

D. M. š.

w.

Valdžios Programa Kovoti Džiovą
Federalė valdžia pradėjo 

kovą prieš džiovą, vieną 
iš aršiausių priešų šalyje. 
Liepos mėnesį prezidentas 
pasirašė po nauju Viešos 
Sveikatos Biuro Įstatymu. 
Ir programa prasidės, kada 
Kongresas paskirs reika
lingus $10,000,000.

Džiovos Kontroliavimo 
Skyrius jau įsteigtas Svei
katos Departmento. Dr. 
Herman F. Hilleboe bus di
rektorius.

Pareigos bus trejopos — 
išvystyti būdus sulaikyti, 
gydyti ir kontroliuoti džio
vą; padėti valstijoms, ap- 
skričiams, sveikatos dis- 
triktams ir valstijų kitiems 
skyriams; įsteigti ir užlai
kyti būdus sulaikyti, gy
dyti ir kontroliuoti ligą, y- 
patingai kontroliuoti ligos 
išsiplėtimą tarp valstijų.

Beveik 60,000 asmenų 
Jung. Valstijose miršta nuo 
džiovos kasmet. Viena mir-

vesti pasekmingą progra
mą kontroliuoti džiovą. Ti
kima, kad šis naujas val
džios paskyrimas tą aprū
pins. Nes naujas įstatymas 
įgalioja Sveikatos Biurą 
kooperuoti su valstijų ir te
ritorijų sveikatos viršinin
kais surasti džiova sergan
čius ir bandyti išnaikinti tą 
baisią ligą. Vėliausi išradi
mai padės susekti kiekvie
ną džiovos atsitikimų.

Dr. Hilleboe sako, kad 
galima sulaikyti džiovą, bet 
kol kas nėra tam tikro vai
sto arba “vaccine”, kuris iš
gydytų ligą. Džiova yra so- 
cialė ir ekonominė proble
ma, kaip ir medikalinė, nes 
ji kroniška liga, kuri sulai
ko darbininkus nuo savo 
darbų ir daugumoj atsitiki
mų priveda prie greitos 
mirties.

FLIS.
Maskva.-/- Sovietų kariai 

rugs. 12 d. visuose frontuo-tiq is kiekvienu triiu tame 1U*S’ a> V1SU?S* i™nuio- t1Si?S. , z • J" a Ta se sunaikino bei iš veikimobaltųjų gyventojų nuo 20 
iki 34 m. amžiaus yra nuo 
džiovos. Ir dar mirtys ne
parodo, ant kiek liga išsi
plėtojusi. Nes daug žmonių 
visai nežinodami ja serga.

26 iš 48 valstijų neturi 
apmokamų medicinos virši
ninkų, kuriems prisieitų

išmušė 30 vokiečių tankų ir 
nušovė 4 jų lėktuvus.

Latvijoj Sovietų kariuo
menė atmušė kelias vokie
čių kontr-atakas į vakarus 
nuo Krust pils ir atlaike sa
vo užimtas naujas pozicijas.
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LIT ERATE) KA i r M IE N AS
PARUOŠA

(Vaizdelis iš partizanių gyvenimo.)
Rašo partizanas Kalnėnas.

Be aktyvios plačiųjų Lietuvos gyven
tojų sluoksnių paramos partizanams bū
tų visiškai neįmanoma sėkmingai kovoti 
prieš okupantus. Žiauraus priešo užnu
garyje, neįsivaizduojamo teroro sąlygo
mis, mes triuškiname priešą ir laikome 
jį nuolatiniame įtempime. Ar būtų tokia 
kova okupuotame krašte įmanoma, jeigu 
partizanai kiekviename žingsnyje nebū
tų remiami vietos gyventojų?

Šiame straipsnyje noriu paduoti kele
tą paprastų faktų, vaizduojančių, kaip 
Lietuvos gyventojai padeda partiza
nams. * * *

Vakare į štabą atėjo viršila su prane
šimu, kad mūsų produktų atsargos eina 
j galą. Ryt būtinai reikia išvykti į pa
ruošą. Eilė vadovauti paruošai teko 
man.

Pasiėmiau žemėlapį ir gerai apžvelgęs 
mūsų rajoną, nutariau paruošą vykdyti 
B. dvare.

B. dvaras Smetonos laikais priklausė 
vienam lenkų ponui, gyvenusiam užsie
nyje. Tarybų valdžia lenkų dvarponio 
žemę atidavė mažažemiams ir beže
miams valstiečiams. Okupantai nuvarė 
valstiečius nuo tarybų valdžios jiems su
teiktų žemės sklypų ir visą dvarą per
davė “Draugijai Rytų žemėms valdyti.” 
Dvaras visą savo gamybą pristatė vokie
čių kariuomenei. Nutariau, kad užuot 
nuėję vokiečių žudikams, dvaro produk
tai turėtų bent vieną kartą atitekti Lie
tuvos partizanams. '

Kitą dieną papusryčiavęs pasirinkau 
grupę žmonių, įsakiau išvalyti ginklus ir 
pasiruošti žygiui. Vėliau, išrikiavęs savo 
vyrus pranešiau jiems, kad vykstame į 
paruošą. Nurodžiau vietą, kurioje pa
ruoša turės būti įvykdyta. B. dvaras 
buvo 42 klm. nuo mūsų stovyklos. Rei
kėjo atlikti gan ilgą žygį per rajoną, ku
riame buvo kelios vokiečių žandarmeri
jos įgulos.

Išvykome j darbą. Sutemus priėjome 
mažą sodybą miške. Grįčioj mus sutiko 
žilas senelis. Išgirdus žodį “partizanas”, 
jo veidas nušvito. “Mano namelis — jū
sų namelis” — pareiškė jis džiūgauda
mas. Jis paparšė mus pasilsėti ir netu
rėdamas nieko kito, kuo mus pavaišinti, 
išvirė keletą puodų bulvių.

Senelis vienas gyveno bakūžėje. Jo 
vienintelę dukterį ir žentą vokiečiai iš
vežė į savo katorgą, žmona greit po to 
mirė. “Per senas esu, kad galėčiau at
keršyti rupūžėms, — pareiškė žilagalvis 
valstietis, —bet aš padedu visiems, ku
rie eina prieš vokiečius.”

Senelis mums suteikė eilę vertingų ži
nių. Jis smulkiai mums nurodė, kur yra 
vokiečių žandarmerijos postai, kur 
hitlerininkai daro pasalas, kur gyvena 
okupantų užverbuoti šnipai.

Lauke prasidėjo audra. Nutarėme 
pernakvoti pas senelį, o kitą dieną tęsti 
savo žygį.

Anksti rytą senelis, įbėgęs į namus, 
perspėjo mus, kad miško pakraštyje pa
stebėti du ginkluoti vokiečiai. Liepė pa
sislėpti. Tuoj išsiunčiau du vyrus į žval
gybą, o visi kiti nusileidome į rūsį.

Už kelių valandų grįžo žvalgai su pra
nešimu, kad pavojus praėjo. Miške, buvo 
pasirodę du esesininkai, tačiau nieko ne
įtardami, nuėjo savo keliu.

Vis dėl to aš nutariau dieną žygio ne
tęsti. Susilaukę vakaro atsisveikinome 
su seneliu ir išvykome toliau.

Naktis buvo tamsi. Dėl to nutarėme 
eiti plentu, nors netoliese buvo vokiečių 
įgulos. Ginklus visą laiką laikėme pa
ruoštus kovai.

Vėlai naktį priėjome mūsų tikslą. 
Apie 300 metrų nuo dvaro sustojome. 
Perspėjau vyrus, kad žvalgybos žiniomis 
prieš tris dienas į dvarą atvyko apie 10 
policininkų ir dėl to, galimas dalykas, 
teks susikauti su hitlerininkais. Daviau 
uždavinį likviduoti^vokiecių gaują, . jei 
galima, nepanauddjant šaunamojo gink
lo, kad nesukeltų aliarmo kaimyninėse

įgulose. Likvidavus sargybą, reikėjo iš
vežti iš dvaro produktus, gyvulius ir 
įvairius daiktus,'kurie galėjo mums būti 
naudingi.

Prie vieškelio, vedančio iš dvaro į vo
kiečių įgulą N. palikau pasalą, likusieji 
apsupome dvarą. Dvaro kieme, pasirodė, 
dežuravo vienas vokiečių žandaras. Jį 
nudėjo suomišku peiliu draugas R. Du 
žvalgai, dar anksčiau išsiųsti susisiekti 
su dvaro darbininkais, greit sugrįžo su 
šešiais žmonėmis. Tai buvo seni darbi
ninkai, lietuviai, jau ilgus metus dirbu
sieji šiame ūkyje ir labai gerai pažinę 
jį. Jie mus painformavo, kad ^minis
trą torius yra išvykęs į Kauną, o dvare 
šiuo metu yra 6 vokiečių žandarai, ne- 
skaitąnt mūsų nudėto vokietpalaikio. 
Darbininkai mums nurodė namą, kur 
žandarai šiuo metu, jų manymu, turėjo 
miegoti, ir smulkiai išdėstė kambarių 
planą. Nutariau vieną grupę išsiųsti lik
viduoti hitlerininkus, o antrai pavesti 
surinkti produktus. Dvaro darbininkai 
patys pasisiūlė mums padėti. .Vokiečių 
policininkų likvidavimui nutariau pats 
vadovauti.

Kaip ir numatė darbininkai, hitleri
ninkai miegojo. Tyliai įsibrovėm į jų 
kambarį. Penkius nudėjome durtuvais. 
Nei vienas jų net nespėjo galvos pakelti. 
Šeštas vokietis, miegojęs kitame kamba
ryje, spėjo atidaryti ugnį iš automato. 
Taikliu šūviu jis buvo nudėtas, tačiau 
įvykęs susišaudymas mums jau galėjo 
sudaryti didelį pavojų, nes artimiausia 
įgula buvo tik apie 5 klm. nuo dvaro. 
Reikėjo kiek galima greičiau pravesti 
produktų rekviziciją.

Per trumpą laiką patys dvaro darbi
ninkai mums pristatė aštuonias valdiš
kas kiaules, tris vežimus bulvių, du ve
žimus kopūstų ir šešiUs maišus obuolių. 
Be to rekvizavome dvare reikalingus 
mums vežimus bei arklius. Deja, nei duo
nos, nei miltų neradome. Prieš porą sa
vaičių visos grūdų ir miltų atsargos bu
vo iš dvaro išvežtos.

Širdingai atsisveikinę su darbinin
kais, išvykome su ištisu karavanu atgal 
į savo stovyklą.

Grįžti nutariau atsargumo dėlei kitu 
keliu. Šis kelias ėjo per L. kaimą, kuris 
mums buvo gerai pažįstamas. Šio kai
mo seniūnas mums, o taip pat kitiems 
partizanų būriams, nuolat padėdavo.

Į L. kaimą atvykome, kai jau buvo 
šviesu. Nutariau užsukti' pas seniūną. 
Kaip visuomet, jis mane priėmė labai 
karštai. Jis mane supažindino su eile 
svarbių dokumentų. Tai buvo neseniai 
gautos vokiečių instrukcijos dėl sustip
rinto valstiečių apiplėšimo ir žmonių iš
vežimo į Vokietiją.

“Šias instrukcijas, — tarė seniūnas, 
— sabotuosime. Iš anksti perspėjame 
žmones dėl vokiečių atvykimo. Kur lietu
viai laikosi vieningai, hitlerininkai bejė
giai. Tik bijau, kad man greit teks pa
bėgti. Vokiečiai mane jau įtaria.”

Sužinojęs, kad mes gabename produk
tų transportą partizanams, seniūnas la
bai apsidžiaugė. Truputį pagalvojęs, jis 
man pasakė:

“Jūs palaukite truputį kaime. Esu ti
kras, kad mūsų valstiečiai jums dar pri
dės, ką tik galės.

Pradžioje nenorėjau sutikti su seniū
no pasiūlymu pravesti produktų rinklia
vą kaime, nes partizanai aprūpina save 
tik vokiečių sąskaiton. Tačiau seniūnas 
užsispyręs tiesiog reikalavo, kad mes 
priimtumėm valstiečių dovaną.

—Mes labai prastai pravesime tą rei
kalą, — tarė jis. — Kas norės padėti 
partizanams, tas pats išneš į gatvę savo 
dovaną.

Pagaliau, sutikau. Valstiečiai, sužino
ję apie mūsų atvykimą, labai karštai 
priėmė pąsiūlymą mus paremti. 1

Kaime surinkome vežimą miltų, veži
mą daržovių, aštuonias kiaules, šešias 
avis, 15 vištų ir 10 žąsų. Buvome labai 
patenkinti savo apsilankymo rezulta
tais.

Mums išvykus'iš kaimo, pasigirdo šū
viai. Matyti kaime buvo vokiečių agentų. 
Tačiau mes jau buvome toli.

Dar turėjome praeiti vieną pavojin-

gą vietą. Tai buvo kryžkelis, prie kurio 
hitlerininkai dažnai suruošdavo pasalas. 
Prie šio kryžkelio kartą buvo nušautas 
vienas mūsų draugas, o kitas buvo sun
kiai sužeistas. Išsiuntėme žvalgus. Jie 
greit grįžo su pranešimu, kad kelias 
laisvas.

Vėlyvą naktį atvykome į savo stovyk
lą. Paruoša praėjo sėkmingai. Už gerą 
uždavinio atlikimą, būrio vadas mums 
išreiškė padėką.

Už dviejų dienų į mūsų būrį atvyko 
L. kaimo seniūnas. Vokiečiai sužinojo 
apie seniūno organizuotą rinkliavą par
tizanams, tačiaus seniūnui pavyko laiku 
pasprukti. Šiuo metu buvęs seniūnas 
sėkmingai vadovauja vienai partizanų 
grupei.

44Javai Žydi”“-Naujas 
Scenos Veikalas

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos nau
jas scenos veikalas—JAVAI ŽYDI, pje- 
sa trijuose aktuose, kurią parašė žymus 
rusų dramaturgas Jurgis Makrėjevas, o 
lietuvių kalbon išvertė Jonas Kaškaitis.

Tai jau 50-tasis Lietuvių Meno Sąjun
gos leidinys.

Pjesa “Javai Žydi” vaizduoja prieš- ■ 
karinį Tarybų Sąjungos liaudies gyve
nimą, gražų, šviesų gyvenimą, atneštą 
liaudžiai tarybinės santvarkos. Tačiau 
tame naujajame gyvenime kyšoja dar 
šian ir ten senovės likučiai, bandą “pa
kišti koją” naujovei. Autorius vaizdin
gai parodo, kaip naujovė, remdamosi 
mokslu ir apšvieta, stelbia senovę, besi
remiančią prietarais ir tamsa. Aišku, 
naujovė, mokslas, apšvieta laimi.

< t ' ■ i

“Javai Žydi” suvaidinti nėra sunku. 
Yra keletas, tiesa, svarbių, ilgesnių ro
lių, bet kitos trumpos. Sceniški įrengi
mai taipgi nėra perkeblūs, taip kad kiek
vienoje didesnėje lietuvių kolonijoje šis 
veikalas gali būti suvaidintas be didelių 
kliūčių.

Bet “Javai Žydi” ne tik scenai tinka— 
tinka šis veikalas ir pasiskaitymui. Ga
liu užtikrinti, kad kiekvienas, mėgstąs 
grožinę literatūrą asmuo, pasiėmęs vei
kalą į savo rankas, neišleis jo, iki neper- 
skaitys.

Kaina tik 50c už kopiją. Kūrinys 
gaunamas LMS Centre, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn 6, N. Y.

Veikalas spausdintas Vilnies spaustu
vėje. Spauda graži. N s.

Kerštas
Soduos lūžta obelių šakos.
Eina kareiviai pro šalį.
Ir apie kerštą rūstųjį šneka 
Kiekviena sodo šakelė.
Soduose lūžta obelių šakos.

Trobos sudegę. Kėpšo degėsiai.
Kaimas sudegęs, apgriuvęs.
Kur tu sustosi? Kur pailsėsi?
Čia, kur prieš valandą priešas dar bu-
Trobos sudegę. Kėpšo degėsiai. Evęs,—

Lengva suprast keršto šaukiančią širdį, 
Nešančią broliams pagalbą.
Mūsų kareivis eidamas girdi, 
Kai pilki akmenys kalba.
Lengva suprast keršto šaukiančią

širdį...
Ir jis supranta verkiančią šaką,—
Jis nesuprasti negali.
Jam apie kerštą rūstųjį šneka 
Obels kiekviena šakelė.
Ir jisfsupranta verkiančią šaką ...

/ E. Mieželaitis.
F/r o n t a s .

Pavasaris Eina
Nuo Karpatų pavasario vėjas 
Neša tėviškei pergalės dainą.
Ir per kalnus, miškus, per tranšėjas 
Pavasaris eina...

Tirpsta priešo tvirtovės, lyg sniegas.
Upės šniokščia, į vakarus veržias.” 
Ir į saulę jau keliasi diegas, 
Žalią pumpurą išskleidžia beržas.

Skrenda paukščiai per mėlyną dangų.
Tai ne jie — eskadrilės lėktuvų, 
Tartum jūroj banga paskui bangą, 
Puola priešą—ir užtvaros griūva.

Kelias tautos į saulę, kaip diegas— 
Vėl gyvent ir žydėti vėl kelias. 
Nevergaus jau, kad laisvę pamėgo — 
Laisvė skleidžias, lyg pumpuras žalias.

Vis arčiau ir arčiau, iš rytų vis
Girdi tėviškė pergalės dainą— 
Tavo' kančios jau baigias, lietuvi,— 
Pavasaris eina!

St. Rimantas.
1944 m. Frontas.

Portland ir Oregon 
City, Ore.

Rugpjūčio 13 dieną įvyko 
bendras piknikas. Surengė šios 
kuopos: LDS 106 kp., LLD 
224 kp. ir LLD 4 kp. Šis pik
nikas atsibuvo draugų F. V. 
UIskių farmoje, Oregon City, 
Oregon. Paaiškėjo, kad šis 
piknikas davė $170 pelno. Ko
mitetas per speciali susirinki
mą paskyrė tą pelną sekamai:

$70 dėl Tarybų Lietuvos 
žmonių, nukentėjusių nuo ka
ro, nupirkimui drabužių, $50 
Vilniai ir $50 Laisvei. Kafip 
matote, kad liaudies laikraščiu 
irgi nepamirštame, kaip LaisN 
vės, taip Vilnies. Kaip pasiro- \ 
do, šiais metais jau esame su
kėlę $437.50 dėl Tarybų Lie
tuvos žmonių, nukentėjusių 
nuo karo. Tai geras reiškinys. 
Pikniko pelnas tapo geriems 
reikalams paskirtas.

Dabar sakome labaiiačiu vi
soms kuopoms ir komitetui už 
surengimą pikniko. Taipgi Šir
dingai ačiū draugams F. V. 
Ulskiams už jų darbą. Nuo
širdžiai tariame ačiū Visiems 
pikniko darbininkams: J. Ur
bonui, M. Jonikaičiui, S. O. 
Umbrozams, L. Jazelskienei, 
A. Rimkui, J. Karbanskui. 
Taip pat labai ačiū draugei 
Barborai Dansot už jos auką. 
Jinai aukavo gražų stiklų se
tą. ši auka buvo išleista ant 
išlaimėjimo ir padaryta 11 doL 
lerių. Taipgi ačiū O. Umbra- V 
sienei ir L. Jazelskienei už pa- 
aukavimą skanių naminių sū
rių. Taipgi ačiū Pete Yanitzke 
už jo auką; jis paaukojo val
gių už tris dolerius vertės. 
Ačiū muzikantams už veltui 
pagrojimą ir palinksminimą 
publikos, taipgi H. Bush ir jo’ 
žmonai Ruth ir Olgai Tanning.

Dabar priminsiu, kad čia 
lankėsi Barbora Dansot iš San 
Francisco, Calif. Ji lankėsi pas 
savo tetą D. Karbanskienę, da
bartinę Palinauskienę, Oregon 
City, Oregon, ant ūkės. Bar
borai Dansot teko pasimatyti 
ir su savo pusbroliu Cpl. Stan
ley Karbanskiu. Korporalas 
Stanely Karbanski lankėsi pas 
savo tėvus S. D. Palinauskus,

Ši scena pasikartojo daugelyje Paryžiaus gatvių. Tai savo tėvynę laisvinantieji 
francūzų būriai kertasi su naciais ir francūziškais fašistais snaiperiais. (Federated

SKELBKITES LAISVĖJE'

Rugs. 21
8 P.M.

Garbės Kalbėtojas
Vice-Prezidentas

ROOSEVELTĄ
HENRY A. WALLACE

Dalyvaus Teatro, Judžiii ir Radijo Žvaigždės
Bengia Nepriklausomųjų Balsuotojų Meno ir Mokslų 

Komitetas Rooseveltui Remti

MADISON SQUARE GARDEN ‘
Tlklotlll BOc Iki $2.40

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

Oregon City, Ore. Tai pirmą 
kartą į dviejus metus cpl. 
Stanley Karbanski tegavo į na
mus parvažiuoti. Jis labai gra
žiai atrodė. Dar ant pikniko 
buvo UIskių sūnus Anthony 
Ulski, pirmos klasės jūreivis 
(Navy). A. Ulski irgi yra na
mie, ant poros savaičių poil
siui. Dar teko susieiti su lie
tuviu kareiviu iš Brooklyn, N. 
Y., tai Joe Levulis. Tai viso 
gero tiems mūsų lietuviams 
kareiviams, kurie yra Dėdės 
Šamo kariuomenėj ar laivyne.

Baigdamas, sakau, lai gy
vuoja laisva Tarybų Lietuva!

Portlandietis.

Lavintis, šviestis niekad 
nėra pervėlu. Skaitykit ge
ras knygas.

RESTAURANT
STANLEY RUTKūNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612
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Lewiston-Auburn, 
Maine

Visko Po Biskį
Iš Lietuvai Pagalbos Teiki

mo Komiteto gavom paragini
mą, kad ir mes prisidėtume 
prie to labdaringo, darbo, nors 
ir su maža auka. Blankos au
kų rinkimui buvo prisiųstos 
abejoms kuopoms, kaip tai: 
LDS 45 kp. ir LLD 31 kp. Tuo 
reikalu buvo šauktas susirin
kimas birželio 4 dieną, kur, su
prantama, dalyvavo abiejų 
kuopų nariai ir svarstė Lietu
vos šelpimo klausimą. Buvo 
padaryta gera pradžia, kur 
ant vietos nariai suaukavo $12, 
o tolimesniam aukų rinkimui 
buvo paskirtos šios narės: A. 
Apšegienė ir E. Krapavickie- 
nė.

Pas mus žmonės dirba pa
kaitomis, vieni dirba naktimis, 
kiti dienomis, tai ir aukų rin
kimas buvo nelengvas, bet, 
kaip ten nebuvo, mes vistiek 
savo kvotą išpildėme. Ir šiltų 
drabužių nemažai pririnkome, 
tai vis ačiū geros valios žmo
nėms. čionai priduodu ant 
blankos aukavusių vardus:

Po $5 aukavo: Ward Bros., 
kurie užlaiko naujausių madų 
.moteriškų drabužių krautuvę, 
Jonas Krapavickas, Sr., Jonas 
Krapavickas, Jr., Charlie Kra
pavickas, F. A. Apšegai, J. 
H. Žilinskai, J. A. Liaudans- 
kai, J. P. Milašiai.

$4.50 aukavo > Vincentas 
Martinkus.

Po $3: Frank’s Store for 
Men, A. V. Kaulakiai, J. A. 
Yakavoniai.

Po $2: Harry Supovicz, 
taipgi užlaikąs drabužių krau-1 
tuvę, Walter Meinoris, savi
ninkas Meinoris’ Barber Shop, 
E. Krapavickienė, Peter žar-l 
kauskas, George Povilaitis, 
Miss J. Plikavich.

$2.50 aukavo J. J. Apšegai.
$7 J. R. šileikiai.
Po $1 aukavo: A. Laucius, 

J. Laučienė, L. Selemonienė, ■
M. Wildneriene, U. Vaitonio-’ 
nė, K. A. Martinkai.

Viso aukų pinigais surinkta 
$81, kurie pasiųsti LPT Komi
tetui.

Aukavo drabužių šie drau
gai ir prieteliai: Mrs. J. Yaka- 
vonis, A. Steponaitienė, Mrs.
N. Ward, U. Vaitonienė, E. 
Krapavickienė, J. J. Apšegai, 
Mrs. Ch. Minnehan, Mrs. D. 
Demers, V. Chužienė, M. Aš- 
inegienė, A. Apšegienė ir duk
terys, J. Miškinis. Taigi, dra
bužių pririnkome pusėtinai ge
rų tris didelius baksus, kuriuos 
jau išsiuntėme per ekspresą į 
Brooklyn, N. Y.

Visiems aukavusiems pini- 
giškai ir materialiai prisidė- 
jusiems prie sušelpimo kare 
nukentėjusių Lietuvos žmonių. 
Ir tiems, kurie padėjote supa- 
kuot į baksus ir surišt. Varde 
LPT Komiteto tariu mūsų šir
dingiausią ačiū visiems.

Sgt. Alec Krapavickas
Tai yra vienas iš geriausiai 

atsižymėjusių karių šio karo 
mūšiuose. Jis dalyvavo kauty
nėse. North Afrikoje, Sicilijoj 
ir Normandijoj. Sgt. Alec 
Krapavickas ir Pvt. Michael 
Olehowskis yra pagerbti už 
drąsą kovose prieš vokiškuo
sius užpuolikus. Ir dabar ne
šioja The Newly-Created Com
bat Infantrymen Badge. Sgt. 
Alec Krapavickas tapo sužeis
tas mūšyje prie Cherbourg, 
Francijoje ir dabar randasi 
Anglijoje, ligoninėje. Apdova
notas Purple Heart medaliu- 
mi, kurį prisiuntė savo tėvams. 
Trys metai, kaip tarnauja Dė
dei Šamui, o du metai, kaip 
jau užjūryje. Geriausių pasi
sekimų tau, Alec, ir sveikam 
grįžti namo pas savo tėvelius.

Sgt. Benis Sakalauskas į
Jis taipgi yra atsižymėjęs už 

narsą ir drąsą mūšyje su ja
ponais. Metai atgal tapo sun
kiai sužeistas ant salų. Par
vežtas į Washington, D. C. ka
reivių ligoninėn; buvo prižiū
rimas geriausių gydytojų, o 
.dabar jau randasi namie pas

savo augintojus. Ar Sgt. Benis 
Sakalauskas yra paliuosuotas 
nuo kariškos tarnystės ant vi
sados, tam neturiu aiškių da
vinių.

25-kių Mėty Sukaktuvės
Birželio 10, 1944 m., drau

gai ir giminės surengė Danie
liui ir Uršulei Vaitoniams pui
kią puotą jų 25-kių metų že- 
nybinio gyvenimo proga, čia 
mūsų “jaunavedžiai” buvo pu
blikos ir rengėjų puikiai pa
gerbti ir gausiai apdovanoti. 
Už tai ačiū publikai, rengė
jams-joms ir visiems aukavu
siems.

Draugai D. U. Vaitoniai yra 
geros valios žmonės, su visais 
gerai sutinka ir -yra biskutį 
linkę prie darbininkiškų pažiū
rų, turi gražiai išauklėtus du 
sūnus, kurie abu tarnauja Dė
dės Šamo tarnystėje. Vyres
nysis sūnus Algy yra išvežtas 
kur nors užjūryn, o antras sū
nus, Pranas, tebėra dar Jung
tinėse Valstijose.

Levvistono, Maine Lietuvių 
Atgimimas!

Taip skaitau Garso No. 23, 
birželio 8, 1944 m. laidoje, 
kur ant galo pasakyta: “Mes 
tikimės, kad su Tėvų Fran- 
ciškonų įsikūrimu, daug kas 
pasikeis lietuvių padangėje.” 
Pasirašo tūlas Šviesos Sūnus.

Ištikrųjų, reikia pasakyti, 
kaip toje dainoje, kad sako: 
“Ar taip bus, ar nebus, vie
nas Dievas žino, o jau pupų 
dėdė mums pranašauti mėgi
na.” . . .

Taip, netoli nuo L?'vi.-:tono, 
Greene, Me., įsikūrė taip va
dinamas Franciškonų vienuo
lynas, kurį pavadino šv. Fran- 
ciškaus Kalnu. Su tėvu Justinu 
Vaškiu ir tėvu Juvenalis Liau- 
ba priešakyje, kuriuodu 1941 
m., per beržyną į Berlyną, o 
iš Berlyno į Ameriką atsibala- 
dojo, kaipo pabėgėliai nuo 
bausmės Lietuvos liaudies. Ir 
štai, jiems pribuvus čionai iš 
Pittsburgh, Pa., tapo pašven
tintas minėtas kalnas ir tąja 
proga “tėvelių” naudai rugpj. 
6, 1944, buvo surengtas ban- 
kietas. 6

Bet kaip pažiūri ant tų “tė
velių,” ištikrųjų gali įsimylėti. 
Visi tokie jauni, gražūs ir pil
ni gyvumo vyrukai. Mūsų ša
liai, kaip tik dabar tokie vy
rai yra reikalingi, kur jie ga
lėtų dirbti darbą šalies ir žmo
nių naudai. Bet pasirinko to
kią “mokslo” šaką, kuri nieko

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2104 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
268 Saratoga Avenue, Borough «of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SADIE HALPERN & IRVING WHITE 
268 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

Los Angeles, Cal.
Los Angeles Naujienos

LDS 35-tos kuopos išvažia
vimas atsibuvo 27-tą rugsėjo. 
Buvo geras. Gražus būrelis 
svečių prisirinko ir visi buvo 
patenkinti skaniais valgiais, 
kuriuos pagamino draugės M. 
šireikienė ir N. Petrulienė, ži
noma, jos mokėjo pakinkyti ir 
vyručius kaipo “bus boys” ir 
“dišvašerius,” bet mes mylė
jom ...

Minėta kuopa gyvuoja labai 
gražiai, turi apie 90 narių ir 
visi gerame stovyje, tai pasidė- 
kojant draugui M. Pilkiui, ku
ris yra finansų raštininkas.

Bendras draugijų komitetas 
paėmė ant savo pečių rinkti 
pašelpą Lietuvos nukentėjil
siem žmonėm ir keletas draugų 
renka. žemiau pasirašiusieji 
korespondentai kalbino visus 
prižadėjusius aukauti, daugelis 
davė stambią auką. Keista, ka
trie davė stambesnes aukas, tai 
nereikėjo daug prikalbinėti. 
Mat, jie supranta ir atjaučia 
Lietuvos žmonių vargus. Daug 
mūs draugų dirba sunkiai ir 
prakaitą lieja, bet jų beveik 
nereikėjo nė prašyti, nors ir 
visiems neatsieina pinigai dy
kai. Susitikom su skūpiti; per 
metų metus yra mūsų organi
zacijų nariai, gerai gyvena, tu
vi nuosavybes, bet skūpūs, 
kaip “titnagai.” Na, gal jie 
mano, galės nusinešti su savim. 
O gal nemato, neįsivaizdina 
spaudžiamų alkio žmonių! Su
praskit, draugai, ir kol mes ga
lime—duokime. Nelaukim lai
kų, kada negalėsime duoti. Ta-

da bus geresnis užtikrinimas 
mum ir varguoliam. Mes užtik- 
rinam, kad jūs nebūsite nei 
biskį biednesni, bet savo sąži
nėj būsit turtingesni, prisidėję 
prie to švento darbo — šelpimo 
Lietuvos nuvargusių žmonių.

Dar yra keletas prižadėję 
duoti stambesnes aukas, katrų 
buvo sunku susitikti^ Norėtu
mėm, kad pildytų savo priža
dus. Ir nauji, kurie nori aukau
ti, praneškite žemiau pasira
šiusiems, arba bile katram na
riui Bendro Draugijų Komite
to.

čionai mum. yra linksma tar
ti, kad tuo 
$674.00.
draugių renka ant blankų. Pi
nigai yra pasiųsti Lietuvos Pa
gelbės Komitetui.

Garbingi aukotojų vardai:
$60 C. U. Davis ir $55 A.

Levanai.
Po $50.00. P. K. Repecka

St. Yakim; $35.00 O. M. Pū
kiai.

$30.00 K. Pečulis ir $26.00 
G. O. Bernotai.

Po $25.00: J. E. Babičai, 
A. Bušai, A. Talandzevičia,
M. Pupiai, M. J. Daukšai,
N. Petruliai, S. Cizikauskas, 
J. Pupiai, Lietuvių Moterų Ap- 
švietos Kliubas, Mokslaveckų 
šeima.

$20.00 A. čuberkis.
Po $15.00: E. V. Ratkus, K. 

Juzienė ir Cora Kazlauskaitė.
Po $10.00: J. K. Butman ir 

V. Oksas.

Jugoslavų Partizanai Laimė
jo Eilę Pergalių

London. — Jugoslavijos 
partizanai per žiaurius mū
šius su vokiečiais ir dviem 
bulgarų divizijom atėmė iš 
priešų Kavadar, Vranje, 
Vranjska Banja ir Valdicin 
Han miestus. Partizanai 
taip pat užėmė chromo me
talo kasyklą arti Djakovi- 
cos. 3,600 bulgarų pasidavė 
partizanams į nelaisvę.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 941 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
649 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. —A

ROSE DAMBOLA
(Victory Spaghetti House and Pizzeria) 

649 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1816 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
386 Dumont Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM BERKEN
386 Dumont Ave., Brooklyn, N. Y.

tarpu surinkom 
Dar girdėjom pora

I.

ir

M.

Žygiais Kavadaro srityj 
partizanai stengiasi perkir
sti naciam Vardar-Mora- 
vos upių klonį, svarbiausią 
vokiečiams kelią pabėgti iš 
Graikijos.

NOTICE is hereby given that License No. 
(IB 9803 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6306 — 14th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CESARE PIZZOLI
6306—14th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8831 has been issue dto the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Jefferson Street, Borough of Brooklyn, 
Couijty of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATALE GANDOLEO
301 Jefferson St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1398 has been issued tq the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
936 Madison Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEON DARVIN
936 Madison St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1616 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6520 — Bay Parkway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

G. & D. DINER. INC.
6520 Bay Parkway, Brooklyn, N. Y.

Pirkite Karo Bonus!

Dr. John Repshis
(REP9YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 

kampas Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObrldge 6330

OFISO VALANDOS: 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Ncdčliomis ir Šventadieniai*

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5916 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
753 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY PLUG
753 Marcy Ave., Broklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2512 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
14 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL WINETSKY 
(Great Ridgewood Dairy)

14 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1334 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL DIAMOND
715 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS
SO. BOSTON, MASS.

Lictuvoš Pagelbos- Teikimo Komi
tetas randasi po num. 318 W. Broad
way, 3-čios lubos. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės lietuvius ateiti j 
drabužių centrą, kurie galite, padė
kite prie šio šaunaus darbo.

(218-219)

I1OTOGRAFASH

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

nežada žmonijos gerovei ir jos 
ateičiai. Jie tik sau dangų tve
ria ant šv. Franciškaus kalno, 
o jums dangų siūlo po mir
ties!. . . Mat, ir šventas raštas 
sako: “Palaiminti ubagai dva
sioje, nes jie dangaus karalys
tę apturės.”

Brangus skaitytojau, aš’ne
turiu mintyje, kad pajuokus 
katalikus, tik noriu pasakyti 
tiek, kad taip aklai tikėti dėl 
to, kad kunigą turite lietuvį, 
tai daugiau kaip kvaila. Atsi
minkite, kad mes nebenorime 
eiti atgal ir likti per amžius 
buvę dvasios ubagai... Mes 
norime eiti su pasauliui ne
šančia laisvę, apšvietą ir mei
lę brolija čia, ant žemės, o 
ne karalystėje dangaus.

Vargo Duktė.

Po $5.00: P. Krikščius, M. 
Powell, Al. Muznikas, iC. Lcvi- 
šauskas ir J. Kazlauskas.

$2.00 V. Leveskis.
Po $1.00: J. Druskis, V. Tu- 

nila, Bevardis, St. Smith, Ja
nušauskai ir J. Lekavičia.

Tikime, kad losangel iečiai 
pasieks $1000. Ačiu visiems!

I. Levanas, K. Repeclca.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 612 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
313 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County pf Kings, to be consumed on the 
premises.

JACK KOZLIN
313 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that License No. 
EB 2086 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
432 Christopher Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB KUTIS and RALPH KUTIS 
432 Christopher Ave., Brooklyn, N. Y.

Chinai atgriebė Teng- 
chungą nuo japonų.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINĖ)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau 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. 
ė------------------------------------------------- ė

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj nė
ra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite pinigų, 
nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkes, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
' Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.Tel. EVergreen 4-8802

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

i .......... ... . . .,.iA
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NOTARY 
PUBLIC

c

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

K

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

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

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
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Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

(Įsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. - 2 P. M.

uSHHImMMKMK>4bI

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVU IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 

— mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS
gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą Ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
—- Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS fZ.

DR. ZINS
110 East 16tb St„ N. Y
Kasdien 9 A. M. — 7 P, M.GREEN STAR BAR & GRILL

LIETUVIŠKAS KABARETAS

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698
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REIKIA VYRŲ
MERGINOS
MOTERYS

VYRAI

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

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

NEWARK, N. J
(222)

Puse Bloko uno 4th Avenue BMT Subves

HOLLAND LAUNDRY, INC
225 25th STREET

5% dienų savaitė.
NUOLAT.

ASHDOWN MOTORS

’* ----------- ------------------------------------------

■

Daily

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

Lupimui ir kaulų išėmimui

SALT COD FISH

50 VALANDŲ SAVAITĖ
Laikas ir pusė už viršlaikį

REIKALINGI
Susidomėję

POKARINIU UŽTIKRINIMU

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

BROOKLYN 32, N. Y
(222)

REIKIA DARBININKŲ

Wickwire Spencer Metallurgical Corp
FRIEDAS WICKWIRE SPENCER STEEL COMPANY

GERA PROGA — GEROS DARBO SĄLYGOS 
NEBUS REKONVERSIJOS PROBLEMOS 

KADA KARAS PASIBAIGS.

BŪTINAS KARINIS 
FABRIKAS

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

ŠMARAVIMUI VYRAI 
GESU APTARNAUTOJAI

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

(218)

MECHANIKAS
Galintis sustatyti mašinerijų 

Einantis pilną atsakomybę už įrengimus.
Puikiausia pokarine proga.

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

(222)

APVALYTOJAI SANDELIO 
DARBININKAI 

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

SCHRANZ & BIEBER, 
115—5TH AVE. (222)

BERNIUKAI PASIUNTINĖJIMAMS, PA
GELBĖTI PRIE IŠSIUNTINĖJIMO. 5 DIE

NŲ SAVAITĖ. PUfKI PROGA. 
ALGA SUL.YG SUTARTIES. 

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

vw v wn w n i ■Ei Ju Jei Hfti JL JnL A JRl aSL*

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)

Penatas puslapy

MERGINOS-MOTERYS

Ų ■

A

—$39

PRADŽIAI

PATAISYMAM DARBININKES
Patyrusios ant aukštos klasės gowns.

Linksmos darbo sąlygos.
Nuolatinis darbas.

SADA SACKS
671 MADISON AVE., N. Y.

(219)

ABEŲNAI VIRĖJOS —$41
SMULKIŲ UŽSAKYMŲ 

VIRĖJOS —$38
VIRTUVĖS MOTERYS, 

PATYRUSIOS 
SANDWICH 

DARYTOJOS 
INDŲ MAZGOTOJOS

MERGINOS
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS
LENGVAS ABELNAS DARBAS. 

NUOLAT. 
IDEALIŠKOS SĄLYGOS. 

GERA ALGA.
BROOKLYN MILLS, INC

75 FRONT ST., BROOKLYN, N. Y. 
Arti Brooklyn Bridge; visais gatvekariais.

______________________________________ (224)

MERGINOS-MOTERYS
Savarin Restaurantuose

Suteikiama daugelis puikiausių darbų toms, 
kurios turi patyrimo sekamuose amatuose:

PRADŽIAI
PRADŽIAI

TAIPISTĖS
Pa< tyrusi os

HIGH SCHOOL BAIGUSIOS
Prie spaustuvės. Pastoviai. 39% Valandų 

Savaitė, šeštadieniais nedirbama.
950 UNIVERSITY AVE.,

WEST BRONX, N. Y.
,_________________________________ (220)

—$30
—$26.40 PRADŽIAI

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 
VAKACIJOS SU ALGA 

Nemokamai Apdrauda ir Medikalė Priežiūra

Free Employment Dept.
254 W. 31st ST.. ROOM 205, 

N. Y. C.
_____________________________________ (224)

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, fere. 

80 YORK ST., BROOKLYN.
> (219)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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 

PASIT AKĖJOMS 
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—MOTERYS
Daliai, PILNAM LAIKUI 
Naujienybės. Interesinga.

B. SHACKMAN & CO. 
34TH ST. & MADISON AVE. 
__________________________________ (220)

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)

DALIAI LAIKO
8 A. M. — 12 Pietą 
12:30 — 4:30 P. M.

MOTERYSVYRAI STIPRAUS SUBUDAVOJIMO VYRAI
sNUOLATINIAM DARBUI 10 A. M. :30 P. M.

Maisto Pakavimas.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

Wickwire Spencer Metallurgical Corp
260 SHERMAN AVENUE

NEWARK, NEW JERSEY Is
(222)

(218)

MERG1N0S--M0TERYS
Pilno Laiko Darbas

(218)

John Wanamaker
Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.NUSTATYMUI VYRAI (218)

PUNCH PRESAMS

(221)

(X)

(219)

(X)

5
(x)

(218)

56
PIRKITE KARO BONUS! (219)(219)

I®

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

Kurie neturės paliuosavimo pareiškimo, 
nebus priimami.

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

PA.

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

Kreipkitės į Employment Ofisą

WALTER KIDDE 
& COMPANY, INC.

60 WEST ST., BLOOMFIELD, N. J.

Reikalingas USES Paliuosavimas.
(219)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

ŠEIMININKĖ
4 Suaugę. GERA ALGA. Privatinis kambarys 

ir maudynė.
ESPLANADE 5-6254.

AMERICAN AIRLINES
REIKALAUJA

SANDELIUI 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 12:30 P.M.

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI, GERA ALGA 
1R VIRŠLAIKIAI, JEI PAGEIDAUJAMA.

KREIPKITĖS CANTEEN GOODIES, 
225 LAFAYETTE STREET, 

NEW YORK CITY.
(219)

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

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

(222)

VYRAI
KOSMETIKŲ DIRBTUVEI
Naktiniai šiftai, 6 iki 12 P. M.

5 NAKTYS, $24.
SKAMBINKITE MR. HOWARD,

LEHIGH 4-2552.
____________________ (224)

Turi būt patyrę craftpmenai ant 
KELLY AUTOMATIC CYLINDERS, 

WEBENDORFER LITTLE GIANT 
ar

C. & P. MILLER PLATENS.

Printing Division,

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

(218)

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

AUDIMUI IR 
VINIOJIMUI
(Vyrai ir Moterys)

APSIGYNIMO DARBAS
Kreipkitės

MEADOX WEAVING 
CO., INC.

WALDWICK, N. J.

PAŠTUI RAŠTININKAI
OFISUI PASIUNTINIAI 

IR IŠNEŠIOJIMO 
DARBAS

Patyrimas Nereikalingas 
Proga Pakilimams.

PRADŽIAI $90 Į MĖNESI
Laikas ir pusė už viršlaikius.

WORTH 2-5500
(219)

OPERATORIAI
Vyrai ir Moterys 

Prie Armijos Orlaivių Uniformų. 
Gera alga*; nuolatinis darbas.

BEN GREENHOLTZ, 
476 Knickerbocker Ave., Brooklyn. 
___________ (218)

VYRŲ
lr

MOTERŲ REIKIA 
(Amžiaus 16 iki 50) 
Būtinas Karo Darbas 

PILNAM LAIKUI 
DALIAI LAIKO

Gera Alga. Viršlaikiai.
Nuolatinis Darbas 
Pokarines Progos

Whitlock Cordage Co. 
Ft. of Lafayette St. 

JERSEY CITY, N. J.
Reikalingas atliekamumo paliudijimas 

_____________ ' (218)

PIRKITE KARO BONUS!

DRATO TRAUKĖJOS 
DRATŲ RAITYMUI > 
APDIRBĖJOS 
PATYRIMO 
NEREIKALAUJAMA

MAŠINŲ 
Operuoto j ai 

GRĘŽIMAM PRESŲ 
RANKINIŲ ŠRIUBŲ 

ENGINE LATHE 
MAŠINISTAI

Toolmakers
Patraukianti 

Pradžiai Mokestis

Būtinai Maisto Pramonei
MINIMUM MOKESTYS 

81c Į VALANDĄ

THE AMERICAN SUGAR REFINING CO.,
SOUTH 4TH STREET IR KENT AVE.

BROOKLYN, N. Y.
būtinų pramonių reikalinga turėti paliuosavimo pareiškimą.

(224)

Lengvas, švarus darbas.
BŪTINAS KARINIS 

FABRIKAS 
Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

J. W. BEARDSLEY SONS
700 Frelinghuysen Ave.

NEWARK, N. J.
\ (222)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI & MOTERYS—NĖRA AMŽIAUS 

APRIBAVIMO.
GERA ALGA—VISIEMS DEPARTMENTAMS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

NEMOKAMAI AGENTŪRA
VIEŠBUČIAM McALPIN, NEW WESTON, 

SHELTON, WELLINGTON IR KITI.
KNOTT HOTELS

NEMOKAMAI APRŪPINIMAS DARBŲ 
234 7TH AVĖ.. TARPE 23Rb & 24TH STS. 

ADARA 8:30 A.M. IKI 5:30 P.M. 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

BERNIUKAI, FABRIKO DARBUI. 40 VA
LANDŲ 5 DIENŲ SAVAITĖ—55 VALAN
DOS. NUOLAT. TAIPGI DALIAI LAIKO.

MOOSE1TEAD-WHITELY CO., INC.
500 EAST 131TH ST., N. Y. C.

__________________________________________ (220)

HELP WANTED—FEMALĖ 
REIKALINGOS MOTERYS

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.

I

■ m

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

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

(223)

CARPENTERS
MECHANIKAI

Stogų ir kraštų darbui 
GEROS ALGQS. 

NUOLATINIS DARBAS PATERSON SRITYJ
Skambinkite SJQRM PRQOF 

ROOFĮNG ČO. 
Route 4, PARAMUS, N. J. 

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

______________________________________ (221)
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)

GRINDŲ MAZGOTOJOS
Pastovus Darbas.

AUTOMATINIU MAŠINŲ 
NUSTATYMUI VYRAI
PATYRĘ AR BE 

PATYRIMO
PRISILAIKOMA W. M. C. 

TAISYKLIŲ
Kreipkitės visą savaitę: su Pirma

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

Šeštadienį 8:30 iki 12:30

HENRY L. CROWLEY 
COMPANY, INC.

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

(221)

VYRAI
Garinių pečių ir kaminų valytojai. 

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

atlas furnace co. 
1057 CONEY ISLAND AVE. 

BROOKLYN.

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI *
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI
DIRBTUVĖS DARBAS. 

NUOLATINIS DARBAS.

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

(220)

SPAUSTUVĖS
PRESSMONAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

RAŠTININKĖS
Adresavimui ant typewriter.

Turi būt akuratnos.
40 VALANDŲ Į SAVAITĘ

Alga Sulyg Susitarimo

YALE,
566 — 7TH AVE.

_____________________ ________________ (217)
•i ■ 3

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI

SCHRAFFT’S
WEST 23RD ST., N.. Y.

(X)

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės Į

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

9TH ST. & BROADWAY 
NEW YORK CITY.

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVES 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.

62c Į VALANDĄ
Kreipkitės

J. GALLI & SONS
Ribbon Dyers

192 PUTNAM ST., 
PATERSON, N. J.

. MERGINOS PRIE BUFETO 
ABELNAI APTARNAVIMAS 

VIRTUVĖJE PAGELBININKĖS 
INDŲ MAZGOTOJOS 

SANDĖLIO RAŠTININKĖS 
VYNIOTOJOS—KASIERKOS 

(DALIAI AR PILNAM LAIKUI) 
ŽYMĖTOJO S 

PATIKRINTOJOS 
RAŠTININKĖS 
STERN BROS.

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

(43rd Street Įėjimas)

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

BE PATYRIMO
Lengvas Fabriko Darbas. 

PILNAM AR DALIAI LAIKO.
Pokarinė proga.

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

(222)

MOTERYS 
ir 

MERGINOS
18 METŲ AR VIRŠAUS 

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

GERA ALGA 
NUOLAtlNlS DARBAS 

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

(220)

VALYTOJOS
MOTERYS

VALYTI OFISUS 
$22 Į SAVAITE

Sekmadieniais Nedirbama. 6 P.M. iki 1 A
KREIPKITĖS Į ROOM 508 
850 — 5TH AVE., 6 P. M.

_________________________  
MERGINOS & MOTERYS
DALIAI LAIKO & PILNAM 

LAIKUI DARBAS.
•į

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.

M



šeštas puslapis

i

Rugsėjo 13, Adelė Pakalniš-

M. S.

dirbo

TERESA WRIGHT

Leva- 
po 6

ANN SHERIDAN 
JACK CARSON 
IRENE MANNING

įvai- 
į k u-

THE THEATRE GUILD perstato 
(bendrai bu Jack H. Skirball)

JACOBOWSKI COLONEL
FRANZ WERFEL—S. N. BEHRMAN

Komediją Paruošė ELIA KAZAN
Louis Calhern * Annabella * Oscar
Karlweiss ❖ J. Edward Bromberg

MARTIN BECK
Vkr. $3.30 ikl $1.10.

POPIET KTVR. ir ŠEŠT. $2.75 iki $1.10.

WARNER BROS, perstato 
ALEXIS SMITH 
JANE WYMAN 
GH. RUGGLES 

EVE ARDEN veikale

“THE DOUGHGIRLS”
Linksmiausia pašaipa apie Karo laikxi 
susigrūdusius žmones Washingtone, kur 
įvyksta daug keistu ir juokingų nuotikių!

HOLLYWOOD
BROADWAY ir 46 STREET

GARY COOPER

Visų puikiausia romantiška komedija ... originale, smaginanti, vis
kas juokais, ir juokai visiems. Šauniai vaidina dvi mėgiamosios 
žvaigždės ir puiki grupė kitų . . .

iš Maskvos.
(KUTUZOV)
(GEN. BARCLAY)
(GEN. BAGRATION)
(NAPOLEONAS)

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE TAUTOS VIETA ★ ROCKEFELLER CENTER

' rt

Laisve——■Liberty, JL4|huanian Daily šeštadienis, Rugsėjo 16, 1944

NewWto^ė02feZinl(K
Karo Fondo Mitingas 

Nukeltas
Visų LDS ir LLD kuopų val

dybų ir narių susirinkimas ap
svarstymui Nacionalio Karo 
Fondo vajaus įvyks šio antra
dienio vakaro 8 vai. Laisvės 
salėj. Prašome visus dalyvauti.

Sekr.

Pasveikinom Laukian 
čia Naujo LDS Nario

HELP WANTED
REIKALINGI VYRAI

MALE HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Štai itaip Stovi Lietuvos 
Šelpimo Reikalai

Pasibaigė Darbymetė—Prasi
dėjo Darbymetė

’Visi jau žino, kad šeštasis 
siuntinys dovanų Lietuvos žmo
nėms jau išvežtas. Ir visi žino, 
kad paskelbtas ruošimas 7-to 
siuntinio, kuris turės išeiti apie 
vidurį lapkričio (November). 
Bet ne visi žino, jog jau dabar 
reikia didelio būrio darbinin
kų sunkaus darbo, kad spėti 
su ateinančiais drabužiais. O

kienė, vardu LDS Brooklyno! tai dar tik pradžia.
Sorority, surengė surprizoj Tiesa, gerokas pusvežimis 
“Baby Shower” savo svainei drabužių likosi net nuo šešto 
Frances Pakalniškienei. Ne- siuntinio, kadangi paskutinė- 
paisant nemažo lietaus, susi- mis dienomis atėję netaisyti 
rinko gražus būrys jos draugių,! drabužiai ne visi spėta sutai- 

lau-lkurios sunešė dovanėlių 
kiamajam.

Adelės buvo suruošta 
rių užkandžių ir gėrimų,
rių papuošimą negalėjome at
sižiūrėti — stalas buvo taip 
puikiai surėdytas.

LDS Sorority merginos ir 
moterys atliko savo\ susirinki
mą, kuris ir paprastai įvyksta 
tą vakarą. Nutarė surengti va
karėlį spalio mėnesį, kad su
kelti finansų pasiuntimui do
vanėlių kariams. Paskui, vaka
ro šeimininkė Adelė Pakalniš
kienė pakvietė viešnias į kitą 
kambarį prie užkandžių. Buvo 
priruošta lėlės lovelė su lėle, 
o prie jos pririšti kaspinai prie 
dovanų. Ateinant Francei į 
į kambarį visos sudainavo 
“surprise” ir jai ištikrųjų bu
vo gražus surprizas.

syti.
Paskiausias iš kitur pundas 

drabužių pateko į 6-tą siuntinį 
A. Navikauskų atsiųstas iš 
.New Haven. Jį atvežė iš eks
preso ar pašto paskutiniam 
trokui jau išvažiuojant, bet 
buvo galima išsiųsti dėl to, 
kad viskas punde buvo mielai 
gražu ir švaru.

Paskiausis brooklyniečių pa
tekęs į 6-tą siuntinį drabužis 
buvo jaunuolės Helen Zablac- 
kas numegstas sveteris.

Pirmomis pora dienų po iš
siuntimo vėl prisirinko labai 
daug drabužių ir jau dirbusie
ji šią savaitę darbininkai ne
spėjo visko išbaigti.

Dirbo Užbaigimui 6-to 
Siuntinio

Neskaitant dirbusių drabu
žių išsiuntimo dieną, kurie jau 
buvo minėti trečiadienio Lais
vėj, (laikotarpiu rugpjūčio 31, 
baigiant rugsėjo 8-ta) 
šie:

Antanas Bimba, Irena 
nienė, L. Gavrilovičius 
vakarus.

Geo. Waresonas, Elzbieta 
Kasmočienė po 5 vakarus.

Vincas Čepulis, Kazys Bal
čiūnas, Anna Višniauskienė, 
Antanas Mureika po 44 vak.

Mary Wilson, Julia Clark 
‘(Karloniutė) po 3 vak.

Adelė Rainienė per diena ir 
du vakarus.

Po du vakarus: P. Višniaus- 
kas, K. Meškėnas, A. Dagis, J. 
Gasiūnas, S. Petkienė, M. Mi
sevičienė, K. Petrikienė, O. Če
pulienė, A. Kalakauskienė, A. 
Rudis.

Po vakarą: Juozas Rinkevi
čius, S. Vinikaitienė, J. Vini- 
kaitis, Jonas Žukas, J. Augu- 
tienė, Antanas Linkus, Sr., S. 
Sasna, 'Vera Mikutąitytė, P. 
Rainys, M. Klimas, J. Rušins- 
kas, V. Bunkus, M. Yakštienė, 
E. Gasiunienė, N. Buknienė.

šiose skaitlinėse neįeina ko
miteto narių įvairūs pripuo
lamomis minutėmis ir valan
domis (krautuvėj) ir ne krau
tuvėj) atliekami daugybė dar
bų. Tokiais tik retkarčiais ma
tomais, bet daug laiko reika
lingais darbais yra: priėmimas 
ateinančių pundų, jų surašy
mas, išsiuntimas pakvitavimų, 
sudarymas raportų ir pareiški
mų spaudai ir vyriausybės, 
taipgi kitoms atitinkamoms 
įstaigoms, laiškai ir 1.1.

Keletai komiteto narių čia 
minėti keli vakarai krautuvėje 
yra tik mažytis priedas prie 
atliekamų tų nematomųjų dar
bų. O visa tai visų atliekama 
be cento užmokesčio.

WARNER BROS, perstato 
C AR Y GRANT

Šauniojoj komedijoj apie pusgalvižkai 
smagius vienos Brooklyno 

šeimos prietikius.

“ARSENIC and OLD LACE”
su RAYMOND MASSEY. JACK CARSON, 

PETER LORRE, PRISCILLA LANE.
EDWARD EVERETT HORTON, JAMES 

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

ORK., DAINININKAI, KOMIŠKAS 
DUETAS *

STRAND ”tay

CASANOVA BROWN
FRANK MORGAN ANITA LOUISE .

SCENOJE]: “AUTUMN ALBUM,” Russell Markert kū
rinys ... Rockettes, Baleto Grupė, Choro Ansamblis, 
Simfonijos Orkestras, dir. Erno Rapee.

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITĖ! ARTKINO PERSTATO!
SOVIETINIS KARO JUDIS IŠ DIDVYRIŠKOS 

RUSŲ TAUTOS ISTORIJOS 

"1812“
Matyk, kaip Feldmaršalas Kutuzovas pavertė niekais 

Napoleono pasimojimus.
Matyk Maskvos gaisrus, supurčiusius pasaulį.
Matyk žmonių karą dėl pasiliuosavimo ir> galutinąjį, pragaištingą 

Francūzų armijos traukimąsi
A. DYKKI
N. OCHLOPKOV
S. ZAKARIADZE
S. MEŽINSKI 

Angliški įrašai ir apsakymas—Sergejaus Kųrnakovo

EXTRA: “MOSCOW CIRCUS’’ ir Muzikalės Melodijos iš 
“Kazokai prie Dunojaus”

Nuolat nuo 9 A. M. — Vėlai Rodoma Kas šeštadienį.

STANLEY THEATRE SSC “ ~

Lietuvos Žmonių Para 
mai Konferencija

Organizacijoms ir jų išrink
tiems delegatams svarbu įsi- 
temyti, kad Lietuvai Pagelbos 
Teikimo konferencija jau tik 
už savaitės. Ji įvyks rugsėjo 
24-tą, Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubo salėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne.

pasiuvus 4 žaketukus, 1 sijo
ną, 3 sukneles ir 
sukneles.

2 apatines

Dovanų 
nuo White

Atnešė-Atvežė
Alekas Giedra, 

Plains lietuvių atvežė 2-rą ma
šiną prisikrovęs drabužių ir 
$14 naujiems drabužiams.

Alice Šidlauskaitė — daug 
siuvamų siūlų, adatų ir $5 šu
koms pirkti.

A. Dagis — drabužių ir ba
tu.

E. Paškauskienė 
žiu ir cukraus.

Alice Urbaitis — drabužių 
ir $1.

J. Matculis — drabužių ir 
$1.

drabu-

Jau Dirbo Septintam Siuntiniui
Levanienė, Kasmočienė ir 

Gavrilovičius po 2 vakarus.
Buknienė, Elzbieta Paškaus- 

kienė, K. Balčiūnas, K. Petri
kienė ir V. Bunkus po vakarą.

Nežinia, kiek dienų ir vaka
rų pašvenčia Marcelė Yakštie
nė, woodhaveniete. Kas kartą 
atvažiuodama padirbėti krau
tuvėj ji atveža po pundelį na
mie pasiūtų naujų drabužių, 
daugiausia vaikams. Juos siu
va iš suneštų - atsiųstų mažų 
kavalkų audimo. Apžiūrėjusios 
tuos skoningai pasiūtus drabu
žėlius moterys sako:

—Laimė, kad mes neturime 
didelių gabalų. Iš vieno au
deklo tikrai negalėtų tokių 
grožybių padaryti, kokias ji 
sukombinuoja iš audeklų liku
čių.

Kiek ji pasiuva, maždaug 
galima spręsti iš to, kad per 
vieną savaitę krautuvės kny
goj įrašyta, jog jinai atnešė

Drabužiais:
Raškevičienė iš C. Brook

lyn.
S. Petkienė (nauja sukne

lę).
Macelevičius.
J. Augutienė.
Nina Caligav iš N/Y.
Ruth Furst.
J. ir M. Sprainiai.
Elias Gordon iš N. Y.
Mrs. Shimkonis, 
Mary Wilson. 
Ona Čepulienė.
S. Sasna (naujų). 
Misevičienė.
M. Kulikienė ir J. Weiss 

(nuo So. Brooklyno komunis
tų kliubo ir nuo atskirų as
menų).

Drabužių rinkimas dabar 
turės pasmarkėti ir taisytojų 
talka padidėti. Tad visi, kurie 
tik mokate laikyti adatą ran
koje, ateikite pažiūrėti, ar ir 
jūs negalėtumėt kuomi nors 
prisidėti prie 7-jo siuntinio su
darymo milžiniško. Surinki
me tiek drabužių, kad nesilik- 
tų Lietuvoje nei vieno neaprū
pinto, neapdovanoto. Lai kiek
vienas šiame reikale bus gavęs 
nors vieną drabužį nuo savo 
brolių-seserų Amerikoje.

R.

VYRAI VYRAI
ŠTAI JUMS PROGA 

DIRBTI
Nacionaliam Išdirbėjui,

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

Pokariniam laikotarpyje.
SUMANUMO NEREIKALINGA
PRADŽIAI 1-MA SAVAITĖ 46.90

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

6 Dienų Savaitė 
Apsaugos Darbo Sąlygos

Kreipkitės ar Rąžykite į

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

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių 
(219)

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 2-1G00
(223)

AMERICAN AIRLINES
REIKALAUJA

SANDĖLIUI RAŠTININKŲ 
Dirbti LaGuardia Field

Kreipkitės

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

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

(219)

APVALYTOJAI
NAKTINIS DARBAS

$33.73 Į SAVAITĘ
6 P. M. IKI 2 A. M.

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA

KREIPKITĖS 6 P. M. 
fcoOM 503, 350 — 5TII AVĖ.

(221)

Vesula Be Gailesčio 
Trankė New Yorką

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)

REIKTA 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)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS
NUOLATINIAI DARBAI

SCHRAFFTS
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 ST., 
LONG ISLAND CITY.

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

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

(218)

IŠSIUNTĖJAI
žemiau 18, Viršaus 45.

$25.75
5 DIENOS — 35 VAL. SAVAITĖ
BOOK-OF-THE-MONTH CLUB

ROOM 1102, 385 MADISON AVE.
(219)

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.
KREIPKITĖS 

EMPLOYMENT OFFICE 
60TH STREET MEZZANINE.

Bloomingdale’s
(218)

PUNCH PRESS
OPERATORIAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

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

JOHN J. NESBITT, INC

(223)

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE •

REIKALAVIMAI

Savininkas
Kainos
Avenue

per-
Apie

sau- 
prieš

Piano Tuning
EKSPERTŲ PIANO SUTCNIJIMAS $3.00 

Pataisymai Prieinamom Kainom.
BROOKLYN PIANO TUNING CO., 

2374 E. 17th St.. Brooklyn.
DEWEY 2-0240.

STATE ROAD & RHAWN STREET,

HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 
PA.

TECHNIKINĖMIS SPALVOMIS
12,000 Vaidintojų—200 Vaizdų—Š7 Sujaudinančios Melodijos! 

IR DAR SAUNOS VAIDINIMAI SCENOJE
DABAR RODOMA — NUOLATINIAI VAIDINIMAI

ROXY 7th Avė. ir 50th St. DURYS atdaros nuo 9 A.M.

DIDINGIAUSIAS PASAULYJE JUDAMASIS PAVEIKSIĄS PER 50 METŲ!
DARRYL F. ZANUCK’S

GOTHAM
BROADWAY Ir 47 STREET

GLOBE
BROADWAY ir 45 STREET

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS,

Prieinamos
306 Union

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ
darė, ir sun- 
darč, ir sun- 
Japonus. . .

“Wing and a Prayer*’
— LĖKTUVLAIVIO X ISTORIJA su

DON AMECHE DANA ANDREWS
WILLIAM EYTHE CHARLES BICKFORD
SIR CEDRIC IIARDWICKE RICHARD JAECKEL

ir kitais puikiais aktoriais
Vienas iš Galingiausiai Sujaudinančių Vaidinimų!

Toks Didis, kad Jis Turi Būti Rodomas 2-se Teatruose tuo pačiu laiku—

$50.00

nCHA’

*37*°

»•>

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
Q|| STANLEY MISIŪNAS

/ 11 SAVININKAS

Nuo momento, kai jiedu susitiko, 
tai buvo žmogžudystė! 
Naujoji šauni drama— 

“Double Indemnity” 
Zvaigždžiuoja 

FRED BARBARA
Mac MURRAY STANWYCK 

EDWARD G. ROBINSON 
NEDOROS MEILES ISTORIJA!

❖ IR/DAR DIDELI VAIDINIMAI «
❖ SCENOJE *

THE ANDREWS SISTERS 
Puikiausias Trio Šalyje 

EXTRA: MITCHELL AYRES 
ir jo CBS Orkestras

PARAMOUNT

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)

Po ilgų karščių ię sausros, 
pagaliau susilaukėm trijų die
nu lietaus. Iš karto kožna žo- *• J
lėlė ir medžio lapas nusišypso
jo džiaugsmu. Į trečią dieną, 
žemei pažliugus, o dar vis 
smarkiems lietums plaujant, 
daug augalų pradėjo protes
tuoti už permirkimą ir nuplo
vimą šaknų. Atrodė, kad pro
testas išklausytas. Ketvirtadie
nį sekė tykus, šiltas oras su 
protarpiais pasirodančia 
le. Bet tai buvus tyla 
audra. i

Prievakariais radijas 
spėjo, kad audra ateina.
6-tą vai. vakaro pirmutinė vė- 
sula pasiekė miestą. Sakoma, 
mums tekus tik uodegėlė .(tip) 
,tos audros, bet ji trankėsi 
daug. Apie 7 vai. zujo per 
miestą po 75 mylias per va
landą. O vėliau pasiekus pro
tarpiais ir iki 90-100 mylių. 
Namai braškėjo, svyravo, o tū
li ir apgriauta. Kaminai virto, 
langai lūžo, bačkos rįtosi gat
vėmis.

Mažiausia 14 žmonių mieste 
ir artimose apylinkėse neteko 
gyvasčių. Iš tų 12 tapo užmuš
ti elektros, du prigėrė. Tarpe 
užmuštų elektros yra Anton 
Koppus, 1540 Gates Ave., 
Brooklyne. Jis nupuolė ant 
elektrą paduodančios relės 
13 M T Forest Ave. stotyje.

Mieste išlaužyta, irauta 
tūkstančiai medžių.

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR 
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 

DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet • 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašome visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

Bulovą
WATCHES

. .’.v.

PIRMOJI JUDŽIŲ DRAMA LĖKTUVLAIVIO MŪŠYJE! 
—NAIKINTI JAPONUS I Matyk sujaudinančius veiksmus tos jūros rykštės ir did
vyriškus lakūnus, paskirtus keisčiausiai kelionei, kurių laivas bet kada 
vyriškus lakūnus .paskirtus keisčiausiai kelionei, kurią laivas bet kada 

kiaušiai pareigai, kokią bet kada kovūnai drįso atlikti mūšiuose prieš 
tai griežtos kautynės Pacifiko Vandenyne!

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

VALANDOS:

•OODtS’
C* t<950

TAIPGI
Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo k 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone BTagg ATDARA VAKARAra.

PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ:




