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Nuostaba ir Susirūpinimas. 
Daugiau Šviesos.
Kur Tie Jų “Pabėgėliai”?
Tiesa Iškils Viršun.
Dienraščio Sukaktis.

Rašo A. BIMBA

Mūsų skaitytojai nustebo, 
kai pamatė klerikalų-menševi- 
kų Bendrojo Fondo budžetą. 
Tūkstančiai ir tūkstančiai do
lerių pabėgėliams!

Kokiems? Kur jie yra? Pie
tų Amerikoje? Bet niekas apie 
juos nekalbėjo ir negirdėjo. 
Ispanijoj ? Stebuklai, irgi pir
mu' kartu išgirstame!

Sovietų Kariai Veržiasi 
Per Upę Varsavon; Vystosi 
Suomių Karas su VokiečiaisSusirūpinę lietuviai klau

sia: Kas pasidarė su National 
War Fundo viršininkais? Nie
ko Lietuvos trims milijonams 
žmonių, o tūkstančiai nesa
miems pabėgėliams!

Susirūpinti yra ko. National 
War Fund’o pinigai yra žmo
nių sudėti. Lietuviai yra geri 
šios šalies patrijotai. Jie pui
kiai darbavosi pernai NWF 
vajuje. Jie pasimoję šiemet 
energingai darbuotis.

Bet štai, mažytė klika poli
tikierių gauna iš to fondo di
deles sumas pinigų!

Dalykas pradeda paaiškėti. 
Matyt, turėdami gerus ryšius 
su įvairiais atžagareiviškais 
valdininkais, kun. Končius ir 
jo kolegos prisiplakė prie Na
tional War Fund viršininkų. 
Pastarieji patikėjo jų žo
džiams ir pasižadėjimams. Ne
manė, kad čia gali būti kokia 
nors neteisybė, klasta.

Tai galima spręsti iš sekamo 
laiško, kurį mes gavome nuo 
National War Fund’o. Buvo 
kreiptasi prie jų ir prašyta in
formacijų apie tuos nelaimin
gus Bendrojo Fondo pabėgė
lius. Prašyta surašo.

Atsakymas skamba:
Mr. Anthony Bimba, 
President American 
Lithuanian Workers’ 
Literary Association, 
427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Dear Mr. Bimba:
Let me acknowledge your 

letter of September 12. I have 
requested more complete in
formation concerning Lithuan
ian refugees outside the U.S.- 
S.R. and will pass it on to you 
as soon as I receive it.

Yours very truly,
Elliot J. Jensen, Secretary 
Budget Committee, N.W.F.

Vadinasi, surašo dar neturi. 
Pasitikėjo kun. Končium. Na
tional War Fund jieško pilnų 
informacijų apie tuos ‘“pabė
gėlius.”

Fondo viršininkai padarė 
klaidą, paskirdami tiek pinigų, 
pirma pilnai neištyrę kun. 
Končiaus “pabėgėlių.”

Kaip ten nebūtų, lauksime 
surašo. Visuomenei į>us zin- 
geidu, kokiems pabėgėliams, 
pavyzdžiui, Pietų Amerikoj 
Končiaus fondas išleis po 12,- 
500 dolerių kas trys mėnesiai!

Tuo tarpu tais “pabėgėliais” 
nebetiki nei Vienybės redakto
riaus žmona ponia Tysliavienė. 
Ji šaukia:

“Karui prasidėjus, mes la
bai atydžiai sekėme žinias 
apie Lietuvos pabėgėlius. Kiek 
n^pns žinoma, j Pietų Ameri
ką atplaukė labai negausus 
pabėgėlių būrys. Daugių dau
giausiai jų galėjo būti apie 
30, įskaitant Smetonų ir Yčų 
seimas, kurios seniai atvyku
sios į Ameriką.” (Vien., rugs. 
8).

Pustrylikos tūkstančių dole
rių kas trys mėnesiai, turtin
goms Smetonos ir Yčų šei
moms, kurios, beje, jau seniai 
gyvena Jungtinėse Valstijose, 
o nei cento trims milijonams 
Lietuvos žmonių!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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PRAGOS LENKAI DIDELIU 
ENTUZIAZMU PRIĖMĖ 
RAUDONOJ/ ARMIJĄ

London, rugs. 17. — Pra- 
I nešama, kad Sovietų žval- 
gų būriai prasiveržė per 
jVislos upę į šiaurius ir pie
štus uo Varšavos. Sovieti
ne artilerija ir bombane- 
į šiai be atlaidos ardo ir de- 
igina karinius vokiečių pun- 
iktus aplink Varšavų ir pa
čiame mieste. Raudonoji 
i Armija po priedanga savo 
kanuolių ir lėktuvų tiesia 
per Vislų tiltus pereiti 
Varšavos pusėn.

Emigraciniai lenkų val
dininkai Londone sako, kad 
naciai Varšavoj jau pradė
ję sprogdint įvairius pasta
tus; jie, girdi, ruošiasi, ma
tyt, bėgti iš miesto, kada 
Sovietai pradės jį apsiaust 
iš trijų šonų.

Berlyno radijas skelbė, 
kad Sovietai pradėję galin
ga ofensyva Latvijoj prieš 
nacius ir užėmę pozicijas 
už poros tuzinų mylių nuo 
Rygos.

Didelės raudonarmiečių 
jėgos permaršavo per Bul
garijos sostamiestį Sofiją 
artyn Jugoslavijos. Bulga-

Jankiai Įsiveržė į 3 
Salas prieš Japonus

Perlų Uostas. — Įsiver
žusi Amerikos kariuomenė 
sudrūtino savo pozicijas 
prieš japonus Paleliu salo
je, Palau salyne, 650 mylių 
nuo Filipinų. Išsikėlė kran- 
tan amerikiečiai ir Anguar 
saloj, 6 mylios nuo Peleliu.

Morotai saloj, 300 mylių 
nuo Filipinų, jankiai užėmė 
japonų lėktuvų stovyklų.

Amerikiečiai turėjo tik 
visiškai menkų nuostolių.

Danijoj plečiasi streikai 
prieš nacius.

Tarybinio Atsieisimo Darbai Utenos Mieste per Vieną Mėnesį
Rašo V. Ss-as:

Pirma syk į Utenu, Ta
rybų Lietuvos apskričio 
centrų, mes atvykome už 
keleto dienų po Raudono
sios Armijos įžengimo į tų 
miestų. Mes važiavome ap
leistomis, visiškai tyliomis 
gatvėmis, pro suardytus 
namus, per stiklų šukes, 
kuriomis buvo apklotas di
dysis asfaltinis kelias. Nei 
vieno žmogaus mes nesuti
kome apmirusiose gatvėse. 
Prie kryžkelės stovėjo keli 
vyrai su raudonomis juos
telėmis ant rankovių ir su

Toks yra klerikalų-menševi- 
kų Bendrasis Fondas'

šiemet sueina lygiai 25 me
tai dienraščiui Laisvei. Orai 
jau pradeda atvėsti, kiekvie
na kolonija galėtų dienraščio 
sukaktį atžymėti parengimais 
ir sueigomis.

Apie tai prašome visus Lais
vės patrijotus pagalvoti.

rai labai nuoširdžiai sveiki
no Sovietų kariuomenę ir 
papuošė miestų sovietinė
mis vėliavomis ir Kūjo ir 
Pjautuvo ženklais.

Teigiama, kad Raudonoji 
Armija susisiekė su Čecho- 
slovakijos partizanais.

Suomiai Nušlavė Nacius 
Saloje; Sovietai Apsu

po Daug Vokiečių
Suomija. — Pranešama, 

kad suomiai sunaikino bei 
suėmė kelis šimtus vokie
čių, kurie buvo įsiveržę į 
Suuarsaari (Hoglund) sa
la, Suomijos Įlankoje. Suo
miai nuskandinę šešias na
cių įsiveržimo valtis ir ke
turis karinius laivukus. 
Dabar hitlerininkai telkiu 
daugiau laivų įsiveržt Suo
mi jon, kitur ir dėlioja mi
nas į suomių vandenis.

Teigiama, kad Sovietų 
kariuomenė apsupo ir nai
kina dvi nacių divizijas Su
omijoj. Viso ten esą 7 vo
kiečių divizijos. Pranešama 
apie didėjančius susikirti
mus tarp suomių ir nacių.

Hitlerininkai pareiškė, 
kad jiem permažai laiko te
duota — tiktai iki rugs. 15 
d. — išsikraustyt iš Suomi
jos, pagal Sovietų paliaubų 
sąlygas Suomijai. Tai na
ciai, girdi, ginsis, kad ap
saugot savo kariuomenės 
ištraukimų iš Suomijos.

Japonai liepė išsikraustyt 
civiliams gyventojams iš 
Davao, Mindanao saloj, Fi
lipinuose.

Graikijos partizanai atė
mė iš nacių Kalamai ir 
Pyrgros uostamiečius.

v o k i š k a is automatiniais 
šautuvais skersai pečių. Tai 
buvo partizanai, kurie ve
dė galutinį mūšį dėl šio 
miesto. Mes užklausėme, 
kur dingo Utenos gyvento
jai. Vienas partizanas at
sakė: “Kai kurie yra vokie
čių nelaisvėje, o kiti miške. 
Jie dar nerizikuoja grįžti, 
nes vokiečiai iš oro vis bom
barduoja miestų, nors čia 
jau nieko nelikę.”

Vienam mėnesiui praė
jus, mes vėl buvome Ute
noj rugpjūtyje. Raudonų 
čerpių stogai prieš žaliuo
jančius medžius atrodė 
kaip šventadieniui pasipuo
šę. Melsvi dūmai kilo iš ka
minų — pirmutinis ženklas, 
kad mieste jau yra žmonių. 
Ir iš tikrųjų, grupė vaikų 
pievaitėje žaidė sviediniu 
(bole); mergaitės su gra
žiai sutaisytais plaukais 
stovėjo prie vartelių ir mo
savo nosinėmis skepetaitė

Washington. — Valdinė 
Amerikos Susisiekimų Ko
misija paskelbė tokį Mas
kvos radijo pranešimų apie 
Pragos (Varšavos “Brook- 
lyno”) atvadavimų ir kaip 
šiltai jos gyventojai priėmė 
Raudonųjų Armijų:

Pragos žmonės entuzias
tiškai priėmė Sovietų ka
riuomenę, kuri atvadavo 
Pragų nuo vokiečių įsiver
žėlių.

Per mūšius Pragos gat
vėse gyventojai su pasiau
kojimu padėjo sovietiniams 
kariams kovoti. Lenkės 
merginos ir moterys, ne
paisydamos pavojaus savo 
gyvybei, po priešų artileri
jos ugnim, nešė iš mūšio 
lauko sužeistuosius sovieti
nius kovūnus ir teikė jiem 
pirmųjų medikalę pagelba.

Dabar, kai Praga išlais
vinta nuo vokiečių įsiveržė
lių, gyventojai prašo Sovie
tų kareivius ir komandie- 
rius į savo namus.

Pragos žmonės žodžiais 
ir darbais stengiasi pa
reikšt padėkų Raudonajai 
Armijai. Jie apsako, kaip 
vokiškieji žvėrys įžeidinėjo 
juos ir kankino. Hitlerinin
kai, grūmodami sušaudy
mais, varė Pragos gyvento
jus į verstinus darbus. Bet 
daugeliu lenkų pasislėpė 
nuo savo persekiotojų, iki 
Raudonoji Armija atvyko.

Buvo suruošta laidotuvės 
tiem, kurie mirė drąsuolių 
mirčia. Lenkai gėlėmis pa
puošė kapus didvyrių, kri
tusių kovoj dėlei Pragos 
atvadavimo.

Raudonosios Armijos ko
manda duoda maisto pagel- 
bos Pragos gyventojams. 
Kol vokiečiai viešpatavo 
mieste, tai Pragos žmonės 
per daugelį mėnesių bada
vo.

mis, sveikindamos prava
žiuojančius Raudon osios 
Armijos automobilius. Mies
to Vidurys jau buvo apva
lytas nuo griuvėsių šiukšlių 
ir gatvės nušluotos. Darbi
ninkai, atnarplindami senų- 
sias, sutraukytas telefonų 
vielas, tiesė naujas vielas 
stulpas nuo stulpo. Prie vie
no namo buvo naujai nuda
žyta dėžutė laiškams, o gre
ta jos — užrašas lietuviš
kai ir rusiškai: “Ši pašto 
stotis jau veikia.”

ONA PUTEIKYTĖ
Prie apskričio pildomojo 

komiteto namo buvo daug 
miestiečių ir valstiečių. 
Juos priėmė Ona Puteikytė, 
padėjėja apskričio darbi
ninkų Tarybos pild. komi
teto pirmininko. Jos akys 
paraudusios ir pavargusios, 
nes ji taip turėjo dirbti, kad 
daugelį naktų visai negavo 
miegoti: ji rūpinosi miešto 
valdybos įkūrimu, ligoninių

Nerado Jokio Gen. Boro 
“Pogrindines Armijos”

Kareivio Pragoję
“Reikia pastebėti,” sako 

oficialis Sovietų praneši
mas, “jog nežiūrint trukš- 
mo, kurį generolas Bor ke
lia apie savo pogrindinę ar
mijų’ Pragos srityje, nebu
vo surasta Pragoję nei vie
no kareivio iš vadinamo
sios pogrindinės jo armi
jos.”

Pirmoji Lenkų Armija 
Dalyvavo Mūšiuose 

dėl Pragos
Drauge su Raudonųja Ar

mija kovojo dėl Pragos at
vadavimo ir Pirmosios len
kų armijos junginiai. — Ta 
armija susidarė Sovietų že
mėje. Ten jinai buvo išla
vinta ir sovietiniais gink
lais apginkluota.

Naciams Padaryti Nuostoliai 
Kovoj dėl Pragos

Maskva. — Per keturių 
dienų mūšius dėl Pragos, 
Sovietų kariai ir Pirmosios 
lenkų armijos junginiai už
mušė apie 8,000 vokiečių 
kareivių ir oficierių. Buvo 
sunaikinta 70 nacių tankų 
ir motorinių kanuolių bei 
pustankių, 54 lauko kanuo- 
lės ir 380 kulkosvaidžių.

Sovietų ir leųkų kariuo
menė pagrobė aštuonis 
sveikus vokiečių tankus, 14 
šarvuotų trokų ir 52 ka- 
nuoles. Apie 400 nacių ka
reivių ir oficierių tapo su
imta.

Serga Gen. Pershing
Washington. — Sunkiai 

serga generolas John J. 
Pershingas, buvęs vyriau
sias amerikiečių komandie- 
rius praeitame pasaulinia
me kare. Jis yra 84 metų 
amžiaus.

ir mokyklų atidarymu. Val
stiečiai prašė talkos derliui 
suvalyti. Reikėjo gauti 
jiems* arklių. Turėjo būti 
pataisytas malūnas. Karo 
našlaičius reikėjo patalpin
ti į vaikų prieglaudos na
mus. Reikėjo pagelbos be
namiams Utenos miestie
čiams ir aplinkinių kaimų 
valstiečiams.

“Dabar lengviau,” tarė 
Ona Puteikytė: “Jau turim 
pildomojo komiteto štabų; 
dabar veikia švietimo, žem
dirbystės ir miesto ūkio 
įstaigos ir'kt. O pradžioje 
visais tais dalykais turėjo 
rūpintis ‘ tik trys ar keturi 
žmonės.”

PIRMIEJI VEIKĖJAI
Kas gi buvo tie pirmieji 

veikėjai, kurie iš pat pra1 
džios nešė ant savo pečių 
sunkųjį atsteigimo darbų?

Partizanas Abuškauskas 
buvo paskirtas milicijos va
du. Partizanas Kostas Dud- 
lauskas turėjo vadovauti

Jungtinių Valstijų Kariai 
Visiškai Apsupo Aacheną; 
Grumiasi Artyn Cologne
Francija.—Pirmoji Ame

rikos armija šiaurinėje 
Franci j oje visiškai apsupo 
stambų Vokietijos miestų 
Aachenų ir įsiveržė į jo pa
kraščius. Kiti šios armijos 
junginiai numaršavo 12 
mylių į rytus nuo Aacheno

Pribaigus Nacius, Urmu 
Kirsim Japonam, Sako 
Roosevelt ir Churchill
Quebec, Canada..— Pasi

baigė prez. Roosevelto kon
ferencija su Anglijos prem
jeru Churchillu. Jiedu pa
reiškė spaudos atstovam, 
jog karas prieš Vokietijų 
eina artyn visiško nacių su
triuškinimo. O apsidirbus 
su hitlerininkais, Anglija ir 
Jungtinės Valstijos visomis 
galingomis savo jėgomis 
urmu ir išvien pleškins ja
ponus, tuos “Pacifiko Van
denyno barbarus.”

Konferencijoj Churchil- 
las ir Rooseveltas su savo 
karo štabų viršininkais iš
dirbo sutartinus planus 
kuo greičiausiam ištašky
mui hitlerinės Vokietijos ir 
tuoj paskui — Japonijos.

Lewis© Rezoliucija 
Giria Th. Dewey

Cincinnati, O. — John L. 
Lewis, Jungtinės Mainierių 
Unijos pirmininkas, su sa
vo bičiuliais valdyboje ma
šinaliai pervarė mainierių 
suvažiavime rezoliucijų, 

kurioj smerkia prez. Roo- 
seveltų, o giria Thomų De
wey, republikonų kandida
tų į prezidentus.

žemdirbystės departmental 
— toj pačioj pareigoj, kaip 
ir pirm karo. Partizanas Ši
leikis paskirtas galva ben
druomenės ūkio. Jis per 24 
mėnesius su viršum buvo 
partizanų būryje ir kovojo 
prieš vokiečius Utenos ap
skrityje.

Į t taikos darbus sugrįžę, 
jie veikė tokiu pat uolumu, 
kokiu prieš vokiečius karia
vo. O kiek jie atliko atsta
tymo darbų per mėnesį, tai 
sunku čia būtų net suminė
ti.

ĮVAIRŪS DARBAI
Vietinės Tarybos pildo

masis komitetas suorgani
zavo talkų javams nuo lau
kų suvalyti. Turintieji ga
na arklių ir įrankių valstie
čiai padėjo kitiems. Buvo 
sužiūrėta ir sutvarkyta lau
ko ūkio mašinos ir įrankiai, 
kuriuos vokiečiai, paskubo
mis bėgdami, paliko 49-se 
‘savo” davaruose.

Našlaičiai, kurių tėvus 

puikiuoju nauju plentu ir 
užėmė pozicijas tik už 26 
mylių nuo vokiečių did
miesčio Cologne (Kelno). 
Šie amerikiečiai kiaurai 
pramušė stipriausių vaka
rinį ruožų nacių Siegfriedo 
Linijos tvirtumų. Kitas ir 
paskutinis tos linijos ruo
žas yra antrapus Rheino 
upės šioje srityje.

Jankiai apvalė nuo vo
kiečių jau visų Belgijos ir 
Luksemburgo rubežių ir 
grumiasi per sienų į Vokie
tijų naujose vietose 100 
mylių ilgio frontu.

Trečioji Amerikos armi
ja, gen. Pattono komandoj, 
iš trijų pusių apsupa tvir- 
toviškųjį Metzų, paskutinį 
stambų Franci jos miestų, 
dar tebesantį nacių ranko
se. Pattono tankai ir šar
vuoti automobiliai jau pra
siveržė desėtka mylių į ry
tus nuo Metzo ir gręsia Sa- 
arbrueckenui, vokiečių 
pramonės miestui, tuoj an
trapus rubežiaus.

Berlynas sakė, kad De
vintoji Amerikos armija/ 
komanduojama gen. Simp- 
sono, užėmė Maastrichtų 
pietinėje Holandijoje ir 
taipgi perėjo per sienų į 
Vokietijų.

Alžyro radijas pranešė, 
kad 7-ji Amerikos armija, 
veikdama iš pietų šono, jau 
pasiekė Belfortų, kuris lai
komas paskutinėmis vokie
čių durimis ištrūkt iš pieti- 
niai-rytinio Francijos kam
po, arti Šveicarijos, į pieti- 
niai-vakarinę Vokietijų.

Maskvoj mirė Suomijos 
taikos pasiuntinių galva, 
premjeras Hackzell. Jo vie
ton Suomija paskyrė savo 
užsieninį ministerį Enckel- 
lį.

vokiečiai nužudė, buvo pa- 
talpiti į vaikų namus. Atsi
darė Utenos ligoninė. Vie
tinis gydytojas dr. Stukas 
sugebėjo apsaugot nuo vo
kiečių kai kuriuos ligoninės 
įrengimus ir vaistus. Taigi 
ligoninė tuojaus galėjo pra
dėt aptarnaut ligonius.
VALSTIEČIŲ PARAMA
Pas Utenos Tarybos ko

miteto vice-pirmininkę Pu- 
teikytę nuolat ėjo ir važia
vo valstiečiai su dovanon/s 
sužeistiems Raudonosios 
Armijos kareiviams y ofi- 
cieriams. Jie nešė y vežė 
kiaušinius, . vištas/^ pienų, 
rūkščių smetona^vįestų ir 
kitus parinkjtfnius^ savo 
ūkių prddttkfds sužeistiems 
kovūnams.

Niekas Utenoje nesiskun
džia, kad jis nuvargęs ar
ba laiko neturįs. Visi, tar
tum niekad nepailsdami, 
dirba gyvenimo atstatymui 
iš naujo.
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Padūkimas Ar Sąmoningas Tę
simas Hitlerinės Propagandos?

f

i

Klerikalų Amerika (rugs. 15 d.) skel
bia, kad š. m. rugsėjo 12 d. Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vykdomasis Komite
tas pasiuntė prez. Rooseveltui (į Que- 
becą, Kanadoj) telegramą. Ten pat telpa 
telegramos tekstas.

Perskaičius telegramą, žmoguje kyla 
mintis: Ar telegramos autorius padūko, 
sumišo, ar jis sąmoningai tebetęsia hit
lerinę propagandą?

Kadangi po telegrama telpa net trys 
pavardės — Šimučio, Grigaičio ir Vaidy- 
los, — tai, atrodo, pirmoji išvada turėtų 
atpulti, nes visi trys negi galėtų ant syk 
sumišti. Tenka daryti antrą išvadą: re
zoliucijos autoriui ir po ja pasirašiusie
ji sąmoningai tebetęsia savo hitlerinę 
propagandą ir tuo tikslu “sukūrė” pa
minėtąją rezoliuciją.

Taryba puola Tarybų Sąjungą, tary
binę vyriausybę, kam ji “naikina” lietu
vių tautą! Girdi, iš Vilkaviškio, Utenos, 
Šiaulių, Kuršėnų ir kt. lietuviai jau iš
gabenti arba išvežti. (O gal ten, vietoj 
lietuvių, tarybinė Lietuvos vyriausybė 
paliko naciškuosius vokiečius gyventi?) 
Lietuvoje, esą, viešpataująs teroras ir tą 
terorą ne vokiečiai naudoją prieš lietu
vių tautą, bet tarybinė vyriausybė!...

Ir šitie po telegrama pasirašę ricie- 
riai, prašo prez. Roose velto, kad jis įsi
kištų į Lietuvos vidujinius reikalus ir 
“išgelbėtų lietuvių tautą.”

Nežinome, ką prez. Rooseveltas pada
rys. Bet vienas žinoma: jis, Prezidentas, 
tuojau pamatys, kad telegramos siuntė
jai yra niekas daugiau, kaip kvislingų 
sėbrai, kaip Jungtinią Tautą priešai, 
kuriems rūpi griauti, ardyti Jungt. Tau
tą vienybę!

Mes nuo savęs galime prez. R’oosevel- 
tui priminti dar ir tai, kad šitie ponai, 
kurie pasirašė po rezoliucija, yra laik
raščių redaktoriai.

1941 m., kuomet Hitleris užpuolė Ta
rybų Sąjungą, kuomet hitlerininkai nai
kino lietuvių tautą, šitie patys redakto
riai džiaugėsi ir garbino Hitlerį, visaip 
bjauriodami Tarybų Sąjungą.

Per suvirš trejus metus, kai Lietuva 
buvo hitlerininkų okupuota, šitie patys 
redaktoriai nuolat ir nuolat bjauriojo 
Tarybų Sąjungą, Amerikos talkininkę. 
Jų redaguojamuose laikraščiuose visuo
met susirado vieta raštams, parašytiems 
Lietuvos kvislingų, tarnaujančių Hitle
riui ir jo niekšsėbriams.

Pav. p-no Šimučio laikraštis rašė, būk 
hitlerininkus banditus Lietuvos žmonės 
patiko su gėlėmis ir būk Hitleris atnešęs 
Lietuvai nepriklausomybę!

Taigi ir ši jų telegrama yra niekas 
daugiau, kaip sąmoningas tęsinys tos 
pro-hitlerinės propagandos, kurią jie va
rė bėgyj pastarųjų keletos metų.

Visos žinios, ateinančios iš išlaisvintos 
Lietuvos sako, kad lietuvią tauta'didžiai 
džiaugiasi ir uoliai dirba šalies atstaty
mui.

Bjauriai meluoja, ponas Prezidente, 
.šitie po telegrama pasirašiusieji asme
nys, sakydami, būk iš Lietuvos miestų 
lietuviai yra išvežami. Jie tam neturi jo
kių įrodymų. Jeigu Lietvoje yra kas nors 
baudžiamas, tai tik tokis, kuris per tris 
metus padėjo hitlerininkams mėsinėti 
lietuvių tautą, kuris tarnavo hitlerinin
kams.

Tokius “savuosius” kvislingus bau
džia išsilaisvinę francūzai, belgai, italai 
ir kitos tautos. Kvislingų tegali šiandien 
gailėtis tik asmuo visai atsiskyręs su są
žine, su bent kokius žmonišku padoru
mu!

Taigi Rumunija pasitraukė iš karo 
prieš talkininkus — pasitraukė faktinai 
ir oficialiai. Ji dabar kariauja prieš fa
šistinę Ašį, kariauja greta Raudonosios 
Armijos.

Karo paliaubų sąlygos Rumunijai, vi
si pripažįsta, yra švelnios. Už padary
tuosius Tarybų Sąjungai nuostolius Ru
munija bėgy j šešerių metų sumokės ta
ryboms tik $300,000,000 visokiais daik
tais. Rumunija prižadėjo pastatyti ne
mažiau 12-kos divizijų kariuomenės 
vengrams ir vokiečiams mušti. Rumu
nija perves Tar. Sąjungai visus karinius 
pabūklus, laivus, tankus, ir kt. dalykus, 
vokiečių paliktus. Rubežius tarp Tarybų 
Sąjungos ir Rumunijos liekasi 1940 me
tais nustatytas, — vadinasi, Sovietai ne
reikalauja jokios teritorijos iš Rumuni
jos. Rumunija gauna Transylvaniją, 
kurią Hitleris buvo padovanojęs Ven
grijai.

Mums svarbiausi šitos karo paliaubų 
sutarties punktai yra tie, kurie kalba 
apie sudemokratinimą Rumunijos. Su
tarty j aiškiai’pabrėžta, kad visokios Ru
munijoj esančios fašistinės arba pro-fa- 
šistinės organizacijos, įstaigos — laik
raščiai, radijo programos, etc. — turn 
būti tuojau uždarytos. Visi vokiečiai ir 
vengrai privalo būti suimti ir įkalinti, 
internuoti. Išimtis čia padaryta tik Ven
grijos ir Vokietijos žydų tautybės žmo
nėms, atvykusiems į Rumuniją prieglau
dos j ieškoti.

Vadinasi, nuo dabar Rumunija bus 
griežtai apvalyta nuo fašistinių besti
jų, nuo jų ramybės drumstimo. Tenka 
manyti, kad ypačiai ši karo paliaubų su
tartis bus pravesta gyveniman sulyg rai
de, nes tą viską pridabos maršalas Ma- 
linovskis! Rumunija fašistams bus ne 
Italija, kurioje fašistai mažai kur pa
liečiami.

Taigi Rumunija eis prie demokratijos. 
Kelias nėra jai lengvas, nes turime atsi
minti, kad per ilgus laikus Rumunijoje 
viešpatavo visokį fašistiniai padaužos, 
ten viešpatavo pūvančioj! dvarponi ja 
ir susikoneveikusi valdininkija. Rumuni
jos Komunistų Partija buvo nelegalė, 
persekiojama, tūkstančiai josios narių 
puvo kalėjimuose bei koncentracijos sto
vyklose. Daugybė Rumunijos gyventojų 
beraščiai. Milijonai valstiečių labai iš
varginti, biedni, skurdžiai. O prie to vis
ko šalį baisiai nualino karas.

Tarybų Sąjunga ir kitos Jungtinės 
Tautos Rumunijai parodė nepaprasto 
švelnumo dėl to, kad ji, liovusi kariavus 
prieš Jungt. Tautas, tuojau paskelbė ka
rą Vokietijai. Tačiau ir prie tų švelnių 
sąlygų Rumunijai nebus lengva išsikas
ti iš karo griuvėsių.

Iš to visko išvada plaukia tokia: Ru
muniją, kaip ir Italiją, kaip ir daugelį 
kitų Europos kraštų, prie tų baisių są
lygų privedė fašizmas, privedė pūvan
čioj! aristokratija, privedė Rumunijos 
valdančiųjų sluogsnių bukaprotiškumas, 
trumparegiškumas.

Jei Rumunija, Bulgarija ir Vengrija 
1940-1941 metais būtų griežtai stovėju
sios neutralėje pozicijoje, jei jos būtų 
ėjusios išvien su savo didžiuoju kaimy
nu, Tarybų Sąjunga, šiandien viskas bū
tų atrodę kitaip!

Mažai tenka abejoti, kad liaudis, pa
ėmusi į savo rankas tų kraštų reikalus 
tvarkyti, datugelį tų, kurie įtraukė žmo- 

Lnes į karą prieš Jungtines Tautas, ims 
už sketerų. Už tai visokį Antoneskai ir 
Horthy’s turės atsakyti.
F -------------------------

Sako: Thaelmannas Užmuštas
Naciai skelbia, kad Vokietijos komu

nistų vadas, Ernst Thaelmann, kalėjęs 
Buchenwalde koncentracijos stovykloje, 
netoli Weimar’o miesto, tapo užmuštas 
talkininkų bombanešių š. m. rugpj. 28 
d. Tokio pat likimo susilaukė ir social
demokratų lyderis dr. Rudolf Breit- 
scheid, toje pačioje stovykloje buvęs.

Thaelmann’as turėjo 58 metus am
žiaus. Tai žymus, drąsus ir sumanus 
Vokietijos darbininkų vadas. 1932 me
tais jis buvo kandidatas į Vokietijos pre
zidentus ir gavo virš 5,000,000 balsų!

Kai Hitleris pasigrobė Vokietijoje ga
lią 1933 metais, Thaelmannas buvo su
imtas ir įmestas į kalėjimą. Per tą laiką 
jis ir buvo kalėjimuos laikomas be jokio 
teismo! ‘

Naciai skelbia, būk Thaelmanną už
mušė talkininkų bombos. Ar tam galima 
tikėti? Žinoma, ne!

Bombardavę Weimaro miestą lakūnai 
,skelbia, kad jie tikrai žino, jog toje apy-

Kodėl Jų “Bendrasis Fondas” 
Neturi Teises Rinkt Aukas 

Lietuvai?
Kunigas Končius, Bend

rojo Amerikos 
Šelpimo Fondo 
kas, sako, kad

Lietuvių 
pirminin- 
National 

War Fund nedavė jiems 
pinigų dėl šelpimo Lietuvos 
žmonių. Girdi, “Jei Sovietų 
Rusija įsileis mūsų įgalio
tinius 
šalpos 
ti, tai 
gauti 
Jams.” 
d.). Keleivis (rugs. 13 d.) 
taip pat pabrėžia, kad Na
tional War Fund atsisakė 
duoti jų fondui tiems rei
kalams pinigų.

Iš to gali būti kiekvie
nam aišku, kad National 
War Fund atsisako pripa
žinti klerikalų-menševikų 
Bendrąjį Fondą fondu šel
pimui Lietuvos žmonių. 
Man atrodo, jis jiems sa
ko: pirmiausia susitarkite 
su Lietuvos vyriausybe! 
Gaukite iš jos pritarimą 
savo veiklai. Nevalia jums 
vartoti Lietuvos žmonių 
vardą, nevalia jums rinkti 
Lietuvos žmonių vardu jo
kią pašalpą Amerikoje. Jūs, 
tasai Bendrasis Fondas, e- 
sate ir pasiliekate tiktai į- 
staiga šelpimui “pabėgė
lių” — ir dar ne visų, o tik 
tų, kurie randasi Pietų A- 
merikoje, Švedijoje, Portu
galijoj. Jums nevalia rinkti 
pašalpą lietuviams pabėgė
liams Tarybų Sąjungoje.

ten vykti ir mūsų 
išdalinimą prižiūrė- 
tada mes galėsime 
lėšų šiems reika- 
(Amerika, rugs. 1

Vadinasi, visas darbas 
Lietuvos gyventojus ir 
Lietuvos pabėgėlius Tary
bų Sąjungos gilumoje šelp
ti pasilieka Lietuvai Pagel- 
bos Teikimo Komitetui. Tai 
vienintelė įstaiga, kuri ren
ka pašalpą ne kokiems ten 
hitleriniams bei smetoni
niams pabėgėliams Pietų 
Amerikoje, bet tiesiai Lie
tuvos žmonėms ir tikrie
siems lietuviams karo pa
bėgėliams Tarybų Sąjun
gos gilumoje. Komitetas 
turi ryšius su Lietuvos gy
ventojais ir lietuviais pa
bėgėliais per Lietuvos vy
riausybę. Jojo surinkta pa
šalpa siunčiama Lietuvos 
vyriausybei. Jinai gaunama 
ir išdalinama lietuviams.

Iš to, kas viršuje pasaky
ta, aišku, jog Bendrasis 
Fondas neturi teisės rinkti 
pašalpą Lietuvos žmonėms.

Pirmadienis, Rugsėjo 18, 1944
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Mažytė Miss Liberty viduryje Seino, Paryžiuje, 
tiems jankiams nėra paprasta statula. Tie jankiai pa

dėjo išlaisvinti Paryžių, o toji mergina yra replika jų 
pačių Laisvės Statulos, stovinčios New Yorko prie
plaukoj —simbolio laisvės visiems žmonėms. (Fede
rated Pictures).

Jeigu jis vis tiek renka, tai 
apgaudinėja Amerikos vi
suomenę. Jis renka visai ki
tam tikslui, o ne Lietuvos 
žmonių šelpimui. Jeigu 

kun. Končius, tikrai many
tų šelpti Lietuvos žmones, 
tai tuojau susisiektų ir su
sitartų su Lietuvai Pagel- 
bos Teikimo Komitetu, 
duotų Komitetui užtikrini
mą, kad jų surinkta pašal
pa bus tikrai siunčiama 
Lietuvos žmonėms ir gautų 
nuo Komiteto leidimą pa
šalpą rinkti. Betgi, kiek 
man yra žinoma, kun. Kon
čius tokio susitarimo su 
Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetu nėra padaręs.

Norš Bendrasis Fondas
neturi sutikimo ir užgyri- 
mo iš Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komiteto, tačiau 
jis skelbia, kad jis turėsiąs 
drapanų rinkimo vajų pra
džioje lapkričio mėnesio. 
Skelbia, kad drapanos bus 
renkamos Lietuvos žmo
nėms!

Aš noriu kunigo Kon
čiaus paklausti: Kur jūs 
tas drapanas dėsite? Patys 
sakote, kad valdžios įstai
gos jums neleidžia kištis į 
Lietuvos žmonių šelpimo 
reikalus. Jūs neturite jokių 
ryšių su Lietuvos vyriau
sybe. Jūs neturite jokio pa- 
velinimo nuo Lietuvai Pa
gelbos Teikimo Komiteto. 
Priešingai, ne tik neturite, 
bet be paliovos šmeižiate 
ir plūstate Lietuvos vy
riausybę. Jūs visais būdais 
kenkiate Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komiteto pastan
goms Lietuvos žmones šelp
ti.

Tai kur dėsite surinktas 
drapanas? V i s u o menei 
svarbu žinoti! Visuomenė 
turi žinoti. Visuomenė turi 
turėti užtikrinimą, kad tos 
jūsų surinktos drapanos 
nueis Lietuvos žmonėms, 
kad iš jų nebus daromas 
šmugelis. Amerikos lietu
viai puikiai atsimena, kaip 
kun. Končiaus plauko žmo
nės pasielgė su amerikiečių 
dovanomis po Pirmojo Ka
ro. Atsimena, kad dovanos 
neteko Lietuvos žmonėms, 
kad sau jale niekšų pralobo 
iš tų dovanų, jas Lietuvoje 
parduodami tiems, kurie 
turėjo pinigų pirkti.

Rokiškietis.

Naminis Frontas
Patarimas Jaunimui

Vadovaujantys armijos, lai
vyno ir marinų korpuso kari
ninkai šiandieną karštai ragi
na jaunimą rudenį nepasilik
ti vasaros tarnybose, o verčiau 
sugrįžti į aukštesniąją mokyk
lą.

Gen II. M. Arnold — ko
manduojantis k a r i u o m enės 
aviacijos generolas, vice admi
rolas Randall Jacobs — laivy
no personalo viršininkas, 
U.S.N. ir Įeit. gen. A. A. Van
dergrift — marinų korpuso 
komendantas išleido pareiški
mus berniukams ir mergaitėms 
prieš - kariuomenės amžiaus, 
pabrėždami aukštesniosios mo
kyklos lankymo svarbą ne vien 
tik karinėms pajėgoms, bet ir 
pokariniam gyvenimui pasi
ruošti.

Valdžia, susirūpinusi visu 
milijonu nuo karo pradžios su
mažėjusiu moksleivių skaičiu
mi, kooperuojama civilių ir 
kariuomenės vadų, pradėjo 
kampaniją įtikinti berniukus ir 
mergaites aukštesniojo moks
lo naudingumu.

Gen. Arnold savo pareiški
me pabrėžė, kad visos karo 
sritys reikalauja vadų: inžinie
rių, mokslininkų ir specialistų 
ir kad po karo jie bus dar rei
kalingesni, kai mūsų tauta plės 
savo progresą po visą pasau-

“Mes, kariškiai,” jis pasakė,

Pora amerikiečių karių skubina link Jungtinių Valstijų tanko, kad pasislėpti nuo 
nacių snaiperių kulkų. Naciai šaudo j juos iš anos pusės Marne upės prie Rachecoutt, 
Francijoj. Kamoflažuotas tankas skubino! pirmyn apsaugoti tiltą, kur j naciai norėjo 
sunaikinti. (U.S. Signal Corps radiophoto via Federated Pictures).

linkėję, kur stovi Buchenwalde koncen
tracijos stovykla, jie bombų nepaleido, 
nes regėjimas buvo aiškus1 ir jie matė, 
kur leidžia bombas.

Taigi Thaelmanno nužudymą bus at
likę patys naciai budeliai, primesdami 
kaltę talkininkų bombanešiams. Naciai 
dabar siekiasi nužudyti, sunaikinti kiek
vieną žymesnį anti-fašistą, kad tuo bū
du pašalinti iš kelio daugiau savo prie
šų. Thaelmannas kaip tik.ir buvo vie
nas tokių didžiulių nacių priešų.

Dar prieš tris metus, atsimename, 
Berlynas skelbė: jei naciams teks pasi
traukti iš valdžios, tai jie pirmiausiai 
nužudys visus komunistus, ' laikomus 
koncentracijos'stovyklose ir kalėjimuose.

Dabar naciai mato besiartinantį jiems 
galą — galą viešpatavimo, galą gyveni
mo. Na, jie ir bando’žudyti geriausius 
vokiečių tautos sūnus ir dukteris. Tha
elmannas buvo vienas jų.

Už tą viską naciškieji budeliai susi
lauks atitinkamo atlyginimo.

į
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“raginame visus jaunuolius ir 
jaunuoles prieš - kariuomenės 
amžiaus, kurie vasaros metu 
dirbo karo pramonėje, šį rude
nį grįžti į mokyklą. Nors šis 
darbas ir yra svarbus, bet * 
mokslas turi šiuo atveju pirme
nybę. Jūs tinkamiausiai patar
nausite savo tėvynei pasižy
mėdami moksle, nes šis karas 
nėra tik drąsaus žmogaus ka
ras, — jis yra sugebančio žmo
gaus karas.”

Admirolas Jacobs, pabrėž
damas faktą, kad sveikas pa
matas matematikoje ir moks
le sudaro gerą pagrindą ope- 
ravimui ir palaikymui laivy
no įrankių, pasakė:

i

- “Laivynui reikia jaunuolių, 
su smegenimis, pajėgiančiomis 
galvoti; su jėga, sugebančia 
kovoti ir valia ištvermei palai
kyti. Tai reiškia, kad kiekvie
nas jaunuolis, jaunesnis nei 17 
metų, privalo kaip galima la
biau lavinti savo protą ir kū
ną. Ypatingai tai reiškia, kad 
jūs, kurie priklausote tai gru
pei, pašalintumėte visas kliū
tis sugrįžimui šį rudenį į aukš
tesniąją mokyklą. Karo metu 
išplėsta technika tęsis ir plėsis 
pokariniame peri jode. Kad jū
sų ateitis būtų pasekminga, ko 
jūs visi norite, privalote kaip 
galima labiau išnaudoti dabar
tinę progą pagrindiniam išsi
lavinimui gauti.”

Gen. Vandergrift, pareiški
me prieš - kariuomenės am
žiaus berniukams pabrėžė fak
tą, kad šis, iš visų karų la
biausiai specializuotas karas, 
parodė, jog vien narsumo ne
užtenka mūšiams laimėti. Nar
sumas 
pusiau

“Jei 
ūkyje
gamindami svarbius produk
tus pergalei pagreitinti, jūs 
privalote ruoštis, sugrįžti atgal 
i aukštesniąją mokyklą šį ru
denį. Mes, marinų korpuso na
riai, manome, kad dabartiniu 
metu jūs geriausiai galite pa- 

’tarnauti savo šaliai ir tautie
čiams lanky darni mokyklą, au
gindami sveiką protą sveika
me kūne.

“Mes visi ruošiamės kitam 
nūsų demokratijos šaukimui, 
<ai pergalė biis laimėta — di
namiškam šaukimui taikinga
me pasaulyje įgyvendinti tiks- 
‘ą, dėl kurio kariavome.

“Jūsų tėvynė priklauso nuo 
jūsų tinkamo pasiruošimo tam 
šaukimui. Pasiruošę turite būti 
ir dvasiniai, ir fiziniai ir eti
niai.”

be mokslo reiškia tik 
pasiruošimą.
jūs dirbote fabrike ar
(faunoje) šią vasarą,
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Roma. — Talkininkų la
kūnai kartotinai arde vo
kiečių lėktuvų aikštes Grai
kijoje.
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Laisve—Liberty, (Lithuanian Daily Trečias puslapis

Daugiamečiai Kviečiai
Per eilę šimtmečiii mok

slininkai svajojo ape išra
dimą tokių kviečių, kad 
vienais metais juos pasė
jus, jie ir antrais bei tre
čiais metais, be naujų sė
jų, augtų ir vaisių neštų. 
Tą atradimą neseniai pa
darė profesorius Nikolajus 
Vasiljevičius Cicinas, galva 
Genetikos Instituto arti 
Maskvos.

Prof. Cicinas, po ilgų 
metų tyrimų ir bandymų, 
išvystė kelių naujų rūšių 
kviečius, kurie po vieno pu
sėjimo auga ir derlių neša 
iki penkių metų. Naujųjų 
kviečių grūdai turtingi pro
teinais - baltimiais ir iš jų 
išeina gardi duona.

Kiekvienam aišku, kiek 
tie daugmetiniai kviečiai 
sutaupo valstiečiui darbo ir 
pasėlio grūdų.

Sėkmingiausi kol kas pa
sirodė dvimetiniai kviečiai, 
kurie duoda du gerus der
lius iš vieno pasėlio. Sovie
tų vyriausybė skirsto šių 
kviečių pasėlius tūkstan
čiams kolektyvių ir sovieti
nių ūkių.

Sovietiniame Kazachsta
ne buvo tokiais kviečiais 
užsėtas bandomasis 1,000 
akrų laukas ir davė puikų 
derlių. Panašiai tie kviečiai 
pasižymėjo ir daugelyje ki
tų laukų, įvairiose Sovietų 
Sąjungos dalyse. Iš visur 
pranešama, kad jų derlius 
buvo nepaprastai gausin
gas. 'r

Profesorius Cicinas sako, 
jog po vienų kitų metų dvi 
rūšys naujųjų kviečių, tarp 
jų ir penkmetiniai kviečiai, 
jau abelnai užims vietą pa
prastų kviečių, kasmet sė
jamų.

Cicinas per 20 metų dar-

AR ŽINAI, KAD?
Ratas aplink mėnulį, tai 

ženklas, kad bėgyje 48 va
landų gali būti audra.

Raudona padangė ryt
metyje reiškia lietų arba 
sniegą; vakare gi raudona 
padangė reiškia sniego ar
ba lietaus pabaigą.

Dykumos lapė vadinama 
šakalu.

|bavosi, kol išvystė naują
sias kviečių veisles.

Naujieji kviečiai iš pa
žiūros yra panašūs į senuo- 

' sius, paprastus kviečius, 
,bet po jų derliaus nupjovi
mo, naujųjų’ kviečių šak- 

■ nys nemiršta, o pasilieka 
'gyvos, ir iš tų pačių šaknų 
i kviečiai auga antrus, tre- 
Ičius, ketvirtus ir penktus 
metus.

Naujieji kviečiai taip pat 
turi didelę atsparą prieš 
sausras ir prieš parazitus, 
vadinamus kvietinėmis rū
dimis.

Cicinas nesitenkina vien 
tuom, kad išrado naujas 
kviečiu veisles. Jis darbuo
jasi išvystyti daugmetinius 
žirnius, daržoves ir kitus 
žemės ūkio augalus.

Bandomajame savo dar
že prof. Cicinas šiemet iki 
rugpjūčio pusės gavo jau 
du derlius tomeičių (pomi
doru) iš tu pačiu seklu.

N. M.

Rūkymas ir Matymas 
Nakties Laiku

Net vieno cigarete surū- 
kymas užsitraukiant pa
kenkia lakūno regėjimui 
naktį, kaip kad buvo ra
portuota suvažiavimui A- 
merikos Lėktuvinių Gydy
tojų Sąjungos St. Louis 
mieste, rugs. 6 d. <

Regėjimui kenkia anglio 
viendegio - carbono mono
xide — duja iš cigareto de
gančio galiuko. Kasdieni
niame gyvenime, turbūt, 
niekas nepastebėtų matymo 
pablogėjimo nuo vieno pa
piroso surūkymo. Bet lakū
nui nakties laiku vienas ci- 
garetas daro žymų skirtu
mą kas liečia įžiūrėsimą į- 
vairių dalykų žemai, kaip 
atrado Harvardo Universi
teto profesoriai R. A. Mc
Farland ir kiti, kurie šį da
lyką tyrinėjo.

Iškilus lakūnui 8,000 pė
dų aukštyn, jo regėjimas a- 
belnai susilpnėja, nors ir 
nerūkius. O po trijų ciga- 
retų surūkymo užsitrau
kiant, tiek pat susilpnėja 
lakūno matymas net visai 
žemai, ypač naktį.

J. C. K.

Lenkų armijos būriai pakiliai maršuoja per išvaduotą Cholmą savo gimtaja
me krašte. Jie keliauja j greitai besikeliantį pirmyn frontą. (Federated Pictures).

Mirusiųjų Atgaivinimas j ___
mam Daryti. Tatai aprašė 
Maskvos dienraštis Prav
da rugs. 11 d. laidoje.

Atgaivinimo operacijos 
buvo daromos tuo suprati- 
įmu, jog pirmosiose minutė- 
jse po faktinos mirties ligo
nis tebėra dar visai arti 
gyvybės ir pradinis numiri
mas galima atitaisyti; tik 
reikia tuojau padaryt tin
kamus žingsnius, kuriais 
(būtų sugrąžinta širdies ir 
! plaučių veikimas. Turi būti 

—oras! atsteigtas kraujo spaudi- 
, o nervų-dirksnių sis-

Paukštis vadinamas Puo
džium savo lizdą dirba iš 
molio ir augalų dviem sky
riais; viename skyriuje jis 
peri vaikus, antrame gyve
na.

Strazdas savo lizdą išta
po moliu iš vidaus.

Svirplys yra nedidelis I 
gyvūnėlis — panašus į žio-: 
gą. Jo svirpimas, arba 
“giedojimas”, pasidaro tri
nant kojytėmis savo kietų 
sparnelių kraštus.

Užlipti ant vidutinio 
Šveicarijos kalno reikia 10 
arba 12 valandų. Ir per tą 
trumpą laiką gali ten pa- j 
matyti, vasarą, pavasarį ir! 
žiemą. 

---------------y—

Alaskos teritorija turi 
daugiau ketvirtainių mylių, 
negu Texas, Californija ir 
Montana sudėjus krūvon, 
kurios yra trys didžiausios 
valstijos Amerikoje.

X.

Pirmieji Italy Dailininkai
Pirmieji Italijos dailinin

kai, keliais šimtmečiais 
pirm Kristaus gadynės, pa
ėjo iš Apenynų pusiausalio, 
ten gyvenančios senos tau
tos etruskių. Jų dailės dir
biniai buvo moliniai puodai, 
kuriuos jie dekoravo juo
dai ir baltai nutepliotais 
žmonėmis, gyvuliais, pauk
ščiais, gėlėm, vaisiais ir ki
tokiais daiktais.

Italijos dailę padidino ro- 
tnėnai, užvaldę Graikiją 
146 metais pirm Kristaus. 
Graikija tuomet klestėjo 
genijališkais dailininkais. 
Romėnai gabeno juos ir jų 
kurinius į savo šalį ir nuo 
jų pramoko patys pasižy
mėti dailės kūriniais.

Prieš du tūkstančius me
tų kiti kraštai ‘Europoj apie 
dailę nei nesapnavo, o Ita
lija jau garsėjo nepapras
tais meno kūriniais.

D. M.

Daugelio mūsų tėvai ka
riavo rusų armijoj 1877-78 
m. už Bulgarijos išlaisvini
mą iš kruvino Turkijos 
jungo. Girdėjome ju apsa
kymus apie rusu kariuo
menės persikėlimą per pla
tųjį Dunojų, apie turkų su
mušima ties Plevna, apie 
baisų, bet pergalingą mūšį 
Šipkoj, Balkanų kalnyne ir 
t.t.

Šiandien Bulgarija daž
nai minima spaudoj ir ra
dijo pranešimuose. Jinai 
pakeitė savo valdžią, atsi
metė nuo Hitlerio Ašies, 
pasižadėjo toliau išvien su 
Jungtinėmis Tautomis ko
voti ir paskelbė karą Vo
kietijai. Bulgarai entuzias
tiškai sveikina atmaršavu- 
sią Raudonąją Armiją.

Bulgarijos karaliaus val
džia ir iš reakcininkų su
daromas seimas pradėjo sa
vo kraštą fašistinti beveik 
nuo Mussolini o įsigalėjimo 
Italijoj. Paskui bulgarų val
dovai tempė šalį į Hitlerio 
abazą. 1941 m. gruodyje jie 
paskelbė karą Jungtinėms 
Valstijoms ir Anglijai, bet 
nedrįso atvirai išstoti ka- 
ran prieš Sovietų Sąjungą, 
nes Bulgarijos žmonių dau- 
guomenė laiko rusus savo 
broliais - laisvintojais.

BULGARAI SENOVĖJE
Pati pradinė Bulgarijos 

krašto istorija neaiški. 
Pirm kokių 2,300 metų toje 
žemėje gyveno trakai-illy- 
rai. Senovinės kapinės ir 
radiniai jose liudija, kad 
ten gyventa ir lietuvių arba 
giminingos lietuviams tau
tos.

Pirmajame krikščionių 
gadynės šimtmetyje Roma 
užkariavo dabartinį Bulga
rijos plotą. Nuo trečiojo 
šimtmečio ten vieni po ki
tų įsiveržė ir tūlą laiką vy
ravo gotai, hunai - mongo
lai ir slavai. Apie septintą
jį šimtmetį jau buvo dau
giau slavų, negu kurios ki
tos tautybės žmonių tame 
krašte.

Apie 680 metus bulgarai, 
turkams ir suomiam ’gimi
ninga tauta, gyvenusi pa
gal žemutinę Volgos upės 
tėkmę, patraukė į vakarus, 
užplūdo dabartinę Bulgari
ją ir įsteigė savo valdžią. 
Bet šie atėjūnai, besimai
šydami su slavais, patys 
suslavėjo; ir dabartinė 
bulgarų kalba labiausiai y-

ra panaši į rusų kalbą, nors 
joje yra gana daug žodžių 
iš įvairių kitų slaviškų tau
tybių. Šiandien slaviškos 
nuotaikos ir kalbos žmonės 
sudaro didžiąją gyventojų 
daugumą, nors yra ir žydų, 
čigonų, turkų, graikų ir ki
tų mažumų.

Krikščionybė Bulgarijon 
buvo įvesta pradedant nuo 
antrosios 9-tojo šimtmečio 
pusės.

Vizantija, arba Rytinė 
Romos imperija, b,uvo pa
vergus bulgarus, bet jie, 
vadovaujami brolių Jono ir 
Petro Asenų, sukilo; pasi- 
liuosavo nuo Vizantijos ir 
išsivystė į galingą valstybę, 
ypač prie savo valdovo Du- 
šano (1218-41 m.).

TURKŲ VERGIJOJ
1389 m. turkai užėmė 

Bulgariją ir žiauriai vieš
patavo joj per keturis 
šimtmečius.

1876 metais turkai vienu 
urmu išskerdė daugiau 
kaip 15,000 bulgarų krikš
čionių, kaip liudijo Angli
jos atstovai Konstantinopo- 
lyj ir anglų koresponden
tai. Dalinai dėl tų skerdy
nių, o dalinai politiniais su
metimais, Rusijos caras A- 
leksandras Antrasis 1877 
m. paskelbė Turkijai karą.

Turkai tapo griežtai su
mušti, ir rusai būtų užėmę 
Konstantinopolį, Turkijos 
sostinę. Bet čia įsikišo Vo
kietija, Anglija ir Franci- 
ja. Rusai buvo paveikti su
stot. Per Berlyno sutartį, 
padarytą 1878 m., tie kraš
tai atmetė Rusijos reikala
vimą duot Bulgarijai visiš
ką nepriklausomybę. Jie bi
jojo, kad Rusija perdaug 
neįsigalėtų Balkanuose. To
dėl jie pripažino Bulgariją 
tiktai savivaldiška kuni
gaikštija, bet paliko ją vy
riausioje “globoje” Turki
jos caro-sultono.
VOKIŠKI VALDOVAI
Vokiečiai įpiršo Bulgari

jai vokišką valdovą, kuni
gaikštį Battenbergą. Rusi
jai jis nepatiko; paskui 
daugelis bulgarų karininkų 
sukilo prieš Battenbergą, ir 
jis buvo priverstas pasi
traukt nuo sosto. Tada Vo
kietija įbruko Bulgarijai 
kitą savo kunigaikštį, Fer
dinandą iš Saxe - Koburg- 
Gothos veislės. Tai tos pa
čios veislės yra ir dabarti

nis Bulgarijos karaliukas 
Simeonas Antarsis, 7 metų 
vaikais.

Tilitai 1908 m. Bulgarija 
visišlmi numetė šalin Tur
kijos viršenybę ir pasiskel
bė kaipo) pilnai savarankiš
kas, nuo nieko nepriklauso
mas kraštas.

Per 1912 m. Balkanų ka
rą prieš turkus Bulgarija 
laimėjo naujų žemių. Bet, 
kad pro-vokiški bulgarų 
valdovai pirmajame pasau
liniame kare nutempė savo 
kraštą į kaizerio stovyklą 
prieš talkininkus, tai Bul
garija vėl neteko tų žemių.
PLOTAS IR GYVENTO

JŲ SKAIČIUS
Bulgarija turi 39,814 ket

virtainių mylių ploto ir apie 
6,000,000 gyventojų. Jinai 
rubežiuojasi su Rumunija, 
Dunojaus upe ir sausuma, 
su Juodąja Jūra, su Turki
ja, Graikija ir Jugoslavija.

Per Bulgarijos vidurį ei
na Balkanų kalnai iš vaka
rų į rytus, o pietuose — 
Rhodopės kalnynas.

Eglynai, pušynai, ąžuo
lynai ir kiti miškai užimą 
trečdalį Bulgarijos ploto. 
Kiti du trečdaliai žemės 
tinkami lauko ūkiui. Gerai 
auga kviečiai, rugiai, mie
žiai, kukurūzai, tabakas, 
bulvės, įvairūs vaisiai ir 
daržovės. Taipgi auginama 
šilkvabaliai ir dirbama šil
kas; gaminama garsūs ro
žių kvepalai - attaras. Yra 
turtingų angliakasyklų, 
taip pat vario, švino ’ir ki
tų metalų kasyklų.

Oras šiltokas, apart sri
ties į šiaurius nuo Balka
nų kalnyno, kur būna šaltų 
žiemų.

Bulgarijos sostinė yra 
Sofija; svarbiausi jūros 
uostai — Varna ir Burgas; 
o Rusčukas yra didžiausias 
bulgariškas Dunojaus upės 
uostas.

J.C.K.

ALKOHOLIO “PROOF”

Jeigu degtinė pažymėta 
100 procentų “proof”, tai 
reiškia, jog pusė butelio į- 
talpos yra grynas alkoholis, 
o kita pusė šiaip koks skys
timas. Jei sakoma, kad 
šnapsas 150 proof, tai jame 
yra tik 75 procentai gryno 
alkoholio. Bendrai, du 
punktai proof yra vienas 
procentas.

Raudonosios Armijos gy
dytojai atgaivino 12 iš 51- 
no kareivio, kurie buvo taip 
pavojingai sužeisti, kad pas 
juos neliko jokio paprasto 
gyvybės ženklo, kaip ra
portavo sovietiniai moksli
ninkai. Kai kuriem buvo 
sugrąžinta gyvybė per ope
racijas, padarytas mūšio li
nijoje, kuomet vokiečių ar
tilerija pylė ugnį į tą lini
ja.

Jie tapo atgaivinti šito
kiais naujais būdais 
buvo pumpuojamas tiesiai (mas, o nervų-dirksnių sis- 

į plaučius ir svetimas krau- tema sulaikyta nuo gedimo.
Tokias operacijas dariu

sieji gydytojai pabrėžia, 
jog kuo greičiausiai reikia 
veikti, nes jeigu praeina 5 
ar 6 minutės po gyvybės 
nustojimo, tai nervų siste
moje pasidaro tokios blogos 
atmainos, kad jau nebegali
ma jų atitaisyti.

Pirm darant atgaivinimo 
operacijas žmonėms, sovie
tiniai mokslininkai padarė 
250 bandymų ant šunų. Tie 
bandymai parodė, jog po 
to, kai pasireiškia numiri
mo ženklai, kartais galan a 
šuniui sugrąžinti gyvybė, 
jeigu tam tikromis dumplė
mis oras varomas tiesiog į 
plaučius ir jeigu įleidžiama 
kraujo į vedančią širdin ar
terinę kraujagyslę taip, kad 
tas kraujas prasiveržtų į 
širdies raumenis. Dariusie
ji šiuos bandymus moksli
ninkai raportavo, kad pa
prastas, iki šiol naudotas 
kraujo perleidimas į vėnę 
ir dirbtinis kvėpavimas ne
atgaivina po to, kai mirtis 
ateina.

Dienraštis Pravda, tarp 
kitko, paduoda du atsitiki
mus, kur mirusieji tapo at
gaivinti naujausiais būdais:

Aleksandro Nosovo 
Atgaivinimas

Priešo artilerijos šovinys 
nutraukė didelę dalį vienos 
kojos Aleksandrui Nosovui, 
Raudonosios Armijos ka
reiviui, ir Nosovas tapo at
gabentas į karo lauko ligo
ninę. 14 valandų praėjo po 
sužeidimo, ir kareivio pa
dėtis buvo bloga. Jisai tik 
truputį tekvėpavo ir jo gy
dytojai sakė, kad jo širdis 
taip silpnai veikia, jog ne
galima jo pulso apčiuopti. 
Per 12 valandų buvo daro
ma įvairios pastangos ka
reivio gyvybei išgelbėti — 
leidžiama kraujas į jo vė- 
nes, švirkščiama kamparas 
ir kaffeinas jam po oda, ir 
t.t.; bet jokių geresnių pa
sekmių nebuvo.
Vietiniai gydytojai spren

dė, jog tas kareivis nepagy
domas, ir pasirodė mirties 
ženklai. Tada atvyko gru
pė fronto daktarų, kurie 
naudoja naujus gaivinimo 
būdus. Jie įleido kraujo ka
reiviui į arteriją, tiesiog 
vedančią širdin, o ne į vė
nę, ir širdies veikimas tapo 
atgaivintas. Tuoj aus jie 
pumpavo orą' ligoniui į 
plaučius, ir kvėpavimas bu
vo atsteigtas. Faktinai mi
rusio kareivio būklė greitai 
tiek pagerėjo, kad chirur
gas be keblumų galėjo pa
daryt operaciją kareivio ko
jai; ir per dvi dienas ligo
nis gana sustiprėjo, kad ga
lima buvo jis pergabent į 
užfrontės ligoninę, toliaus.

(Tąsa 4-me pusi.)

jas leidžiamas jiems į ve
dančią širdin arterijos 
kraujagyslę, o ne į vėnės 
kraujagyslę, kaip kad iki 
šiol buvo ir tebėra visur ki
tur daroma.

Minimus karius gyvybėn 
sugrąžino gydytojai, ku
riem davė nurodymus dak
taras V. A. Negovskis ir 
Visos Sovietų Sąjungos In
stitutas Medicinos Tyri-

Kaip Gyvent Nukritus 
Į Raistą

Mo-Amerikos Lakūnų 
kyklos medikalis skyrius 
Orlando, Floridoj, išdirbo 
taisykles, kaip lakūnas nu
kritęs kur į raistus (jung
les) gali ne tik gyvas pa
silaikyti, bet dar kūniškai 
ir dvasiniai sudrūtėti.

Nurodoma, kaip jis gali 
gauti maisto, apsisaugoti 
nuo pavojų, padaryt vande
nį tinkamu gėrimui, 
pasigamint drabužį, 
saugot nuo vabzdžių 
si virt valgį induose, 
dirbamuose iš tam
raisto augmenų. Tose tai
syklėse parodoma net, kaip 
žmogus gali pasigamint 
skustuvą iš koralo uolos ar
ba oisterio kiauto ir gana 
gerai barzdą nusiskusti.

apsi- 
ir iš- 
pasi-

ĮVAIRŪS dalykai
Didžiausias ir seniausias 

pasaulyje ąžuolas, 2,000 
metu senumo, tebėra dar 
“gyvas” Rockporte, Texas 
valstijoj, 
storumo 
išsiplėtę

Jis turi 
aplinkui, 
per 118

50 pėdų 
gi šakos 
pėdų.

Lietuvos Sostinė

atstume nuo Vil- 
ant Neries kranto.

padavimų, Kernavę
kunigaikštis Ker-

Pirmoji
Pirmoji Lietuvos sostinė 

buvo Kernavė, apie 34 kilo
metrų 
niaus, 
Sulyg 
įkūręs
nius X-me šimtmetyje. So
stine Kernavė išbuvo tik 
du šimtu metų. Vytauto 
laikais Kernavė dar tebebu
vo garsi, bet paskui pradė
jo nykti ir nykti. Dabar 
Kernavės vietoj paliko 
džius ir trys kalnai.

so-

BANGINIS
Didžiausias jūrų gyvū

nas yra banginis,.(whale). 
Ilgio jis lig (16 sieksnių, 
sveria kai koks lig 15 tūk
stančių pūdų. Banginio 
gerklės žiotys labai didelės, 
bet pati ryklė maža, todėl 
jis tik mažupsius jūrių gy
vius ir žuvis tegali nuryti.

Banginis gyvena iki 500 
metų. X.

Avi'-'-’.
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New Haven, Conn.
Lietuvos Išlaisvinimo Bankie- 
tas ir Prakalbos Pavyko Ge

riau, Negu Buvo Tikėtasi
Rugsėjo 3-čią d., į Indian 

Grove Parką, W. Haven, susi
rinko newhavenieciai, taip ir 
iš artini jų kolonijų draugai ir 
Lietuvos žmonių prieteliai į 
Lietuvos išlaisvinimo minėjimo 
sąskridį.

Bankicto rengėjai susirinko 
j bankieto vietą visi paskirtu 
laiku ir su rengėjais pribuvo 
ir daugiau mūsų nuolatinių 
veikėjų ir griebėsi visi už dar
bo, padėt rengėjams, nors 
draugai turėdami ir bankieto 
.tikietus nusipirkę.

Apie 1-mą valandą jau pra
sidėjo rinktis publika, kaip 
vietinė, taip ir iš tolimesnių 
kolonijų. Matėsi ir teko kal
bėtis su draugais iš tolimesnių 
kolonijų, kaip newbritainie- 
čiais, vvaterburiečiais ir iš Hig
ganum, Conn. Visi susitikę 
sveikinosi su pažįstamais, svei
kinosi su džiaugsmu ir drau
giška šypsena, išreikšdami 
džiaugsmą ir pasitenkinimą 
pergalėmis ant fašizmo ir Lie
tuvos išlaisvinimu nuo krau
gerių vokiškų ir lietuviškų pri
spaudėjų. žymėtina, kaip mū
sų draugai darbuojasi dėl Lie
tuvos žmonių. Prieina prie ma
nęs dd. M. & S. Meison, iš 
Waterbury, Conn, ir klausia: 
Ar galima mums čia padirbėti 
dėl Lietuvos nukentėjusių nuo 
karo žmonių; mes atvežėm 
jiems čia dovanėlę. Gavo at
sakymą nuo komisijos, kad 
gali darbuotis. Tai per jųjų 
pasidarbavimą gauta $15.25.

Antra, gera mūsų judėjimo 
draugė, tai A. Mureikienė, do
vanojo bankietui sūrį (ūkišką 
sūrj), kuris rengėjams davė 
pelno arti $8. Kadangi visas 
pelnas buvo skiriamas dėl Lie
tuvos nukentėjusi žmonių, tai 
ir šios draugų dovanos pri- 
skaitomos tam pačiam tikslui.

Buvo garsinta, kad bankie- 
tas prasidės 3:30 vai. vak. Tai 
rengėjai ir išpildė, duotą savo 
žodį. Laikas atėjo ir jau vis
kas gatava. Tuojau pasigirdo 
parke balsas šaukiant į svetai
nę, susėst prie stalų, pradėsi
me žadėtą bankietą.

Svetainėje stalai buvo pa
puošti, kad neatrodė į tai, kad 
čia susirinks valgyti darbinin
kiška žmonija, darbininkai iš 
dirbtuvių, nuo farmų (ūkių), 
bet bus koks tai bagotiškas 
bankietas. Stalai buvo nustaty
ti gėlėmis, aptaisyti baltais už- 
tiesimais; viskas taip sutvar
kyta puikiai, kad ir mūsų 
mieste garsiausio viešbučio, 
Taft Hotel, salėje negalėtų 
būti puikiau.

Publika sėda prie stalų, o 
mūsų moterys-veiterkos, tarsi 
kregždės, narsto po publiką 
su lėkštėmis puikaus maisto, 
dedamos ant stalų. O vyriškiai 
tuojaus pribuvo prie susėdusių 

» Valgytojų su stipresniais gė
rimais. Tik jau užkandus pri
buvo su putojančiu alučiu, kad 
volgytojus paliuosuot nuo troš
kulio. Pamaniau sau, žiūrėda
mas į bankieto darbuotojus: 
reikia jiems taip išmokti pa
laikyti tokią pavyzdingą tvar
ką ir žinot kas ir kam laiku 
paduot ir atjaust žmonių sko
nį. Matyt, visi dirbo sunkiai 
ir rūpestingai, bet gaspadinės 
gal sunkiausiai, nes jos prie 
karštų pečių išdirbo per visą 
dieną, virdamos ir gaminda- 

. mos įvairius valgius ir kitus 
skanumynus.

Draugai B. Medley ir J. A. 
Miller, Indian Grove Parko 
savininkai, davė parką veltui. 
Ne tik, kad parką veltui davė, 
bet ir padėjo rengėjams dar
buotis. Tikiuosi, kad rengėjai 
ištars didelį, varde Lietuvos 
žmonių, ačiū savininkams 
Medley ir Miller, nes tie drau
gai pilnai to užsitarnavo.

Prakalbos
Kuomet publika baigė val

gyti ir kaip jau yra priprasta, 
pavalgius pasilsėti ir pasikal
bėti su draugu šalę sėdinčiu, 

L / bet pasikalbėjimą tuojau su
trukdė bankieto tvarkdarys,

paprašė nutraukti pasikalbėji
mą, nes pradėsime programą.

Paaiškinęs, kas, kokios or
ganizacijos šį pažmonį suren
gė ir kokiam tikslui, pradėjo 
iššaukdinėti vietinius ir iš ko
lonijų organizacijų veikėjus. 
Paaiškino, kad visi, kurie tik 
bus iššaukti tart žodį kitą, tai 
visų kalbos turės būt surištos 
su Lietuvos liaudimi.

Iš vietinių veikėjų kalbėjo 
tie, kurie daugiausiai darba
vosi dėl drabužių rinkimo, pa
siuntimo ir abelname darbe 
dėl Lietuvos žmonių. Buvo pa
šauktas kalbėti Joseph Alek
sa, B. Vikšrienė, A. Miliaus
kienė. Iš New Britain, Conn., 
buvo perstatyti dd. Jokimas, V. 
J. Valley ir J. J. Gerdauskas. 
Iš Waterbury, kalbėjo S. Mei
son. Visi aukščiau išvardinti 
draugai yra kiekvienas savo 

i kolonijose veikėjai ir kalbėjo, 
i kaip veikia savo kolonijose dėl 
Lietuvos žmonių labo ir abel- 
nai darbininkiškam judėjime. 
Visi tarė prakeiksmą fašizmui 
ir tiems, kurie už fašizmą dar
buojasi, kenkia Lietuvai ir Lie
tuvos žmonėms, o ragino su
glausti savo eiles ir daugiau 
darbuotis dėl Lietuvos žmonių 
gerovės, teikti Lietuvos žmo
nėms visokią pagelbą.

Pąskiausiai kalbėjo, tai vieš
nia iš Brooklyn, N. Y., Laisvės 
redakcijos narė, Stefania Sus
na. Drg. S. Sasna pasakė labai 
vertingą kalbą. Daugiausia 
apie Lietuvą ir Lietuvos žmo
nos. Palietė ir tuos lietuvius, 
kurie 1941 m. buvo evakuoti
į So v. Sąjungos gilumą, kuo
met Lietuva buvo užpulta per 
vokiškus nacius. Kalbėtoja ra
gino darbuotis daugiau dėl 
Lietuvoj nuo karo nukentėju
sių žmonių; kvietė, kad ne
klausytume tų sugedusių lie
tuviškų politikierių, kurie mus 
visaip šmeižia ir ragina savo 
pasekėjus neduot nieko dėl nu
vargusių Lietuvos žmonių. Kad 
tai prirodyti, jog gauna vis
ką, ka Amerikos lietuviai siun- 
čia lietuviams kovotojams ir 
jųjų vaikučiams, drabužius ir 
atskirus pundelius, tai kalbė
toja skaitė kelis gautus padė
kos laiškučius, kaip nuo vai
kučių, 4aip ir nuo kovotojų 
kariškių. Toliau buvo atsisto
ta porai minučių pagerbti tuos 
lietuvius kovotojus, kurie kri
to kovoje dėl Lietuvos laisvės 
ir tuos, kurie dabar dar tebe
kovoja.

Ant pabaigos buvo pašauk
tas newhavenietis J. Kunca pa
sakyti porą žodžių. J. Kunca 
ragino taip, kaip ir pirmesni 
kalbėtojai, remti Lietuvos 
žmones, o toliau kvietė New 
Haven o lietuvius susirinkti ant 
rytojaus, Labor Day, į Lietu
vių B-vės namą. J. Kunca sa
kė, aš jau nuo seniai esu nu
taręs užfundyti visiems N. H. 
lietuviams, kuomet tik Lietu
va bus išlaisvinta; nors dabar 
dar ne visa Lietuva išlaisvin
ta, bet aš, pasinaudodamas 
švenčių proga, kviečiu visus į 
B-vės namą ir apvaikščiosime 
Lietuvos išlaisvinimą.

Po bankieto drg. S. Alek
sienė ir J. Didžiūnas rinko 
ant blankų aukas dėl Lietuvos 
žmonių. Bankietą ir prakal
bas surengė LDS 16 ir LLD 32 
kuopos. Kiek nugirdau iš ko
misijos, tai liks gerai pelno, 
nes bankietas buvo pasekmin
gas. Reporteris.

Linden, N. J.
Apdovanotas Kovūnas

Karo departmentas pranešė, 
kad už atsižymėjimus kovoj 
likosi apdovanotas medaliu or- 
laivyno majoras Joseph Davis, 
kurio sesuo gyvena 313 Park 
Ave.

Majoras J. Davis
J. Davis atsižymėjo dar 

1943 metais, kovoj prieš japo
nus. Gruodžio 20 d. skrendant 
jam “D-24” tvirtumoj, jis pa
matė du japonų laivus. Tuojau 
juos atakavo, vieną uždegė, o 
kitą, t kuris buvo 8,(Į(n) tonų 
įtalpos, sudaužė, numetant 
1,000 svaru bomba.

Majoras Davis pradėjo skra
joti būdamas 15-kos metų am
žiaus, dar pirm karo. Linkime 
jam pasisekimo.

J. S.

Chester, Pa.
Virš mėnuo atgal Vytauto 

Lietuvių Pašalpinis Kliubas iš
rinko komitetą Lietuvos žmo
nėms drapanų rinkti.

Kuomet komitetas nuėjo pas 
lietuvių parapijos kleboną 
Paukštį prašant, kad .jis pa
kviestų parapijomis rinkti dra
panas, tai klebonas atmetė pa
kvietimą. Klebonas pareiškė, 
kad jis nepripažįsta dabartinę 
Lietuvos valdžią ir jis neleis 
parapijonų rinkti drapanas. 
Tai matote, kaip katalikų ku
nigai mokina žmones. Jie mal
doj sako: nuogą pridenk, bet 
kuomet reikia pridengti Lie
tuvoj apiplėštus žmones, tai 
kunigai atsisako. Kupigai tu
rėtų rausti iš gėdos prieš pu
bliką už šitokį pasielgimą. 
Kuomet Lietuvos žmonės, na
ciu nuterioti, kenčia sunkiau- 
sias kančias, alkį ir šaltį, dau
geliui gręsia mirtis, tai mūsų 
kunigėliai juokus krečia.

Nieko tokio, kad klebonas 
yra priešingas drapanų rinki
mui, parapijonai aukavo dra
panų pirma, aukos ir dabar. 
Drapanų rinkimas dėl Sovietų 
Sąjungos tautų bus greitai pra
dėtas. Jau yra sutvertas Rus-

J. GARŠVA 
j GRABOROUS-UNDERTAKER j 
’ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS !

. Išbalsamuoja ir laidoja ant jI visokių kapinių J
I VELTUI ŠERMENINE I 
I (KOPLYČIA) I
! Parsamdo automobilius ir ka- | I rietas veselijom, krikštynom | į ir kitkam. j

231 BEDFORD AVENUE 
į BROOKLYN į
| Telephone: EVergreen 8-9770 |

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

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 Stegg 2-8342

sian War Relief Komitetas ir 
darbas bus varomas pirmyn. 
Drapanos bus renkamos po vi
są miestą ir bus pasiektos vi
sos organizacijos ir visi mies
to kampai. Lietuviai turi stoti 
į darbą ir pagelbėti rinkti dra
panas. Katrie turite atliekamų 
šiltų drapanų, tai malonėkite 
surinkti ir surišti į pundelius, 
kad rinkėjams nereikėtų lauk
ti prie durų po pusvalandį. 
Dirbkime žmoniškai, nes vi
siems yra brangus laikas. Bus 
parašyta Chester Times, ko
kiomis dienomis rinks drapa
nas. P. Šlajus.

Livingston, N. J.
Jaunuolė Violet Tyliunaitė 

Ligoninėje
Šiuos žodžius rašant, rugsė

jo 11 d., mūsų LDS 47 kuopos 
narė ir sietynietė jaunuolė 
draugė Violet Tyliunaitė ran
dasi St. Mary’s ligoninėje, 
North Centre St., Orange, N. 
J. Jai operacija likosi pada
ryta per jų šeimos daktarą 
Wallhs. Labai pageidaujama 
aplankyti jauną draugę, kas 
tik iš giminių ar šiaip pažįsta
mų bei draugių gali. Aplanky
kite ją šioje nelaimės valando
je, suteikiant jai draugiškumo. 
Lankymo valandos, kas dieną: 
2—3 diena ir 7—8 vakare.

G. A. Jamison.

PATAISA
Laisvės 216-tame numeryje 

(rugsėjo 14 d.), A. Stripeikos 
korespondencijoj, iš Elizebeth, 
N. J., buvo pažymėta, kad an
trą parengimą suruošė Pranas 
Saulėnas. Turėjo būti Pranas 
Šiaulys.

Užimdami Pragą, Sovie
tai pagrobė kelis nacių 
traukinius ir daug ginklų 
bei amunicijos.

i

Mirusiy Atgaivinimas
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Valentino čerepanovo 
Atgaivinimas

Šovinio skeveldra sužeidė 
gvardijos pulko kareiviui 
Valentinui Č e r e p anovui 
kulšį ir paleido jam kraują 
kūne. Po dviejų valandų jis 
buvo paimtas ligoninėn ap
alpęs, be sąmonės. Ant 
greitųjų buvo padaryta 
pradinė operacija, bet ligo
nio būklė dar pablogėjo, žy
mia dalim dėl kraujo nubė- 
gimo. Netrukus sustojo ka
reivio širdis ir kvėpavimas, 
ir 1944 m. kovo 3 d. 7:41
vai. vakare medikalis kari
ninkas, kapitonas dr. L. 
Dembrovskis paskelbė, jog 
tas kareivis mirė.

Už 3 minučių ir 30 se
kundų po to, frontinių gy
dytojų grupė pradėjo karei
vį gaivinti, leisdama jam 
kraują į širdin vedančią ar
teriją ir pumpuodama orą 
į plaučius. Po vienos minu
tės jo širdis pradėjo veikti; 
po trijų minučių jis pradė
jo kvėpuoti. Vienai valan
dai praėjus, pasirodė pir
mieji sąmonės ženklai, bet 
ligonio padėtis, supranta
ma, dar buvo kritiška. Ji
sai miegojo, o kada pabu
do, tai sakė, kad nieko ne
gali matyti.

(N. Y. Times ir tūli kiti 
amerikin. laikraščiai taipgi 
rašė apie tai, kaip sovieti
niai gydytojai atgaivino tu
ziną asmenų' po pirmojo 
mirties laipsnio.)

Kaspijos jura tikrenybė- 
jeyra ežeras, o ne jūrą.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemoka

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

£ 
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LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

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 
G49 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

ROSE DAMBOLA
(Victory Spaghetti House and Pizzeria) 

649 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 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 P1ZZOLI
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, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATALE GANDOLI<0
301 Jefferson St., Brooklyn, N. Y.
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 ELUG
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 Binoklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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 of Kings, to be consumed on tho 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2086 has been issued to tho 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 tho 
premises.

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

BROOKLYN, N

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.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1816 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho 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.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 1398 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 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.

PRANEŠIMAS
■ <

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvos 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)
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pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Tfotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
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.
B <sl

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS >2.

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

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

4*
PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698
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MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

..... i 1 'T
MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS REIKIA VYRŲ
Lupimui ir kaulų išėmimui

MOTERYS SALT COD FISH

VYRAI
50 VALANDŲ SAVAITĖ

Laikas ir puse už viršlaikį
REIKALINGI

Susidomėję
POKARINIU UŽTIKRINIMU

BŪTINAS KARINIS 
FABRIKAS

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

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

ELEKTRIKAI

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

NEWARK, N. J
(222)

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

Puse Bloko uno 4th Avenue BMT Subves

HOLLAND LAUNDRY, INC
MECHANIKAS

Galintis sustatyti mašineriją 
Einantis pilną atsakomybę už įrengimus.

Puikiausia pokarinė proga.
DU-TONE RIBBON

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

gų laivų

225 25th STREET
BROOKLYN 32, N. Y

(222)

REIKIA DARBININKŲ

Wickwire Spencer Metallurgical Corp

APVALYTOJAI — SANDĖLIO 
DARBININKAI

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

SCHRANZ & BIEBER, 
__________115—5TH AVE._____ (222) 

REIKIA VYRŲ 
FABRIKO DARBAS 

GEROS ALGOS. NUOLATINIS 
DARBAS 

DICKSON 
Wire and Cable 

COMPANY 
8-14 37TH AVE., 

LONG ISLAND CITY.
(221)

NEW YORK

MERGINOS-MOTERYS
Mes turime sekamas pozicijas 

atviras pilnam ir daliai 
laiko valandos.

PARDAVIMŲ 
RAŠTININKĖS

Suknelės, Coatai 
Sportiškų Drabužių Priedai

FILIŲ RAŠTININKĖMS 
BENDRAI RAŠTINĖS 

DARBININKĖMS
KREDITŲ IŠDAVIMO 

PASITARĖJOMS '
PATIKRINIMŲ 

RAŠTININKĖMS 
TYPISTĖMS 

PRALEIDIMŲ 
SEKĖJOMS 

KASIERKOMS 
VYNIOTOJOMS

N. C. R. KASIERKOMS
Valandos dataikomos šeiminin

kėms. Puikiausios progos 
High School baigusioms.

Kreipkitės Emp. Dept., 
5-tos lubos

HECHTS DEPT. STORE 
53 WEST 14TH ST.

(219)

MERGINOS
Arbatos Bolių Pakavimui
LINKSMOS APLINKYBĖS

5 DIENŲ SAVAITĖ
46 VALANDOS; $26

Puikiausia Pokarine Ateitis

103 Warren St
New York City

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(225)

MERGINOS & MOTERYS
Minimum Amžius 16
Pilnam ar daliai laiko 

ar gale savaitės darbai,
KAIPO KOMUNIKOCIJŲ 

IŠNEŠIOTOJOS
Interesingas, lengvas darbas biznio plote

New Yorko Mieste.

Kreipkitės

Western Union

PRIEDAS WICKWIRE SPENCER STEEL COMPANY

GERA PROGA — GEROS DARBO SĄLYGOS 
NEBUS REKONVERSIJOS PROBLEMOS 

PASIBAIGS.KADA KARAS

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

5 NAKTYS, $24.
SKAMBINKITE MR. HOWARD,

LEHIGH 4-2552.

VYRAI MOTERYS
(224)

SHIPBUILDING

CORP

CAMDEN, N. J

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
___________ (226)

ROOM M-5, 60' HUDSON ST.,
Arti Chambers Street.

40 BROAD ST., ARTI WALL ST.
127 W. 40TH ST., ARTI BROADWAY.

311 WASHINGTON ST., BROOKLYN.
1265 BEDFORD AVE., BROOKLYN.

________________________________________(22£)

MERGINOS — MOTERYS. PRIE DRILL 
PRESS ir SUSTATYMAMS. VIRŠLAIKIAI. 

NUOLATINIS DARBAS.
PROMETHEUS, 401 W. 13TH ST.

MOTERYS (PATIRIAMOS) 
Darymui gražių dėžučių. 

Patyrusios ir be patyrimo. 
Nuolat, pokarinė ateitis. 

Viršlaikiai ir kitokios pašalpos.
TELEPHONE 

PLATT-LEE, INC., 
HACKENSACK 3-1377.

(221)

(220) MERGINOS-MOTERYS

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

DRATO TRAUKĖJOS
DRATŲ RAITYMUI 
APDIRBĖJOS 
PATYRIMO 
NEREIKALAUJAMA

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

Wickwire Spencer Metallurgical Corp

MAŠINŲ
Operuoto j ai

GRĘŽIMAM PRESŲ 
RANKINIŲ ŠRIUBŲ 

ENGINE LATHE 
MAŠINISTAI

Toolmakers
260 SHERMAN AVENUE
NEWARK, NEW JERSEY

Patraukianti 
Pradžiai Mokestis

(222)

STIPRAUS SUBUDAVOJIMO VYRAI
NUOLATINIAM DARBUI
Būtinai Maisto Pramonei

MINIMUM MOKESTYS 
81c Į VALANDĄ

PAŠTUI RAŠTININKAI HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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

MAŠINŲ OPERATORĖS
Patyrusios siuvimui grabų vidaus įrengimų. 

Nuolatinis darbas ; viršlaikiai.
Gera alga. Būtina industrija.

NATIONAL CASKET CO.,
29-76 Northern Blvd., 

Long Island City.
Visom subvėm iki Queens Plaza stoties.

___________________ (225)

10 A. M. 30 P. M.
MATRONOS

Maisto Pakavimas. •

OFISUI PASIUNTINIAI 
IR IŠNEŠIOJIMO 

DARBAS 
Patyrimas Nereikalingas 

Proga Pakilimams.
PRADŽIAI $90 J MĖNESĮ
Laikas ir pusė už viršlaikius.

WORTH 2-5500
(219)

OPERATORIAI
'Vyrai ir Moterys 

Prie Armijos Orlaivių Uniformų.
Gera alga; nuolatinis darbas.

BEN GREEN HOLTZ,
476 Knickerbocker Ave., Brooklyn.

(225)

VYRAI 
46-55 METŲ 
ABELNAS DARBAS 
KAVOS KEPINIMO 

DIRBTUVĖJE 
5 DIENŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA

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

Kreipkitės j Employment Ofisą

WALTER KIDDE 
& COMPANY, INC.

60 WEST ST., BLOOMFIELD, N. J.

Reikalingas USES Paliuosavimas.
(219)

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

BROOKLYN, N. Y.
Iš 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)

FINE PEACETIME FUTURE

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

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

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

PA.

103 Warren St., 
New York City.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
_________________________________ į (225)

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

$33.78 Į SAVAITĘ 
6 P. M. IKI 2 A. M.

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA
Kreipkitės 6 p. m.

ROOM 503, 850 — 5TH AVE.
(221)

AUTOMATINIŲ MAŠINŲ 
NUSTATYMUI VYRAI
PATYRĘ AR BE 

. PATYRIMO
PRISILAIKOMA W. M. C. 

TAISYKLIŲ
Kreipkitės visą savaitę: su Pirma

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

šeštadienį 8:30 iki 12:30

HENRY L. CROWLEY 
COMPANY, INC.

1 CENTRAL 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.

(223)

REIKIA AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ
Naujas Dodge-Ply mouth dylerią gali suteikti 
patyrusiems mechanikaips darbo užtikrinimo 
progą dabar Ir po karui. Mea 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)

BERNIUKAI, FABRIKO DARBUI. 
LANDŲ 5 DIENŲ SAVAITĖ—55 
DOS. NUOLAT. TAIPGI DALIAI 

MOOSEHEAD-WHITELY CO., 
500 EAST 134TH ST., N. Y.

40 VA- 
VALAN- 
LAIKO. 
INC. 
C.

(220)

CARPENTERS 
MECHANIKAI

Stogų ir kraštų darbui 
GEROS ALGOS.

NUOLATINIS DARBAS PATERSON SRITYJ
Skambinkite STORM PROOF 

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

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

________________________________________ (221)

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 Įėjima*)

VYRAI 
ir / 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI 
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI
DIRBTUVĖS DARBAS. 

NUOLATINIS DARBAS.

(219)

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

(220)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Atlikimui Lengvo Valymo 
6:30 A.M. IKI 2 P.M.
6 DIENŲ SAVAITE

Kreipkitės
OHRBACH’S, INC.

841 BROADWAY, N.Y.C.
(221)

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)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

MERGINOS
BE PATYRIMO

Lengvas Fabriko Darbas. 
PILNAM AR DALIAI LAIKO.

Pokarine proga.
DU-TONE RIBBON

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

MERGINOS & MOTERYS
DALIAI LAIKO & PILNAM 

LAIKUI EįARBAS.
Mes turime Įvairių darbų savo fa

brike merginoms virš 16. Iš anks
čiau patyrimas nereikalingas.
GEROS DARBO SĄLYGOS. 

Kurios jaunesnės kaip 21 turi 
atsinešti Įrodymus savo amžiaus.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(226)

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

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

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO

CLARCiSTAT;'MI*G. ŲO.,? INC., '
285 N. 6th 'St., off 'Metropolitan Ave. 

Matykite Miss Hirsch
Reikia turėti USES paliuosavimą ir 

būti U.S. Piliete.
_________________________________ (225)

P.M.;
pamatinė 
pusė virš

VALYTOJOS
MOTERYS

VALYTI OFISUS 
$22 I SAVAITĘ

Sekmadieniais Nedirbama. 6 P.M. iki 1
KREIPKITĖS Į ROOM 503 
350 — 5TH AVE., 6 P. M.

. (221)

A.M.

GRINDŲ MAZGOTOJOS
Pastovus Darbas.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės Į

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY.

MERGINOS PRIE BUFETO 
ABELNAI APTARNAVIMAS 

VIRTUVĖJE PAGELBININKĖS 
INDŲ MAZGOTOJOS 

SANDĖLIO RAŠTININKĖS 
VYNIOTO JOS—KASIERKOS 

/DALIAI AR PILNAM LAIKUI) 
~ ŽYMĖTOJOS

PATIKRINTOJOS 
RAŠTININKĖS
STERN BROS.

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

(43rd Street Įėjimas)

MOTERYS 
ir 

MERGINOS

(221)

(219)

18 METŲ AR VIRŠAUS 

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI J

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS

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

(220)

PIRKITE KARO BONUS!

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS 
VIRTUVES DARBININKES

SALĄD 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.

MERGINOS—MOTERYS
Savarin Restaurantuose

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

ABELNAI VIRĖJOS —$41
SMULKIŲ UŽSAKYMŲ 

VIRĖJOS —$38
VIRTUVES MOTERYS, 

PATYRUSIOS 
SANDWICH 

DARYTOJOS 
INDŲ MAZGOTOJOS

—$39

PRADŽIAI
PRADŽIAI

PRADŽIAI—$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—MOTERYS
Daliai, PILNAM LAIKUI 
Naujienybės. Interesinga.

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

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

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

TA1PISTĖS 
tyrusi os 

HIGH SCHOOL BAIGUSIOS
Prie spaustuvės. Pastoviai. 39% Valandų 

Savaitė, šeštadieniais nedirbama.
950 UNIVERSITY AVE.,

WEST BRONX, N. Y.
___________(220)

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

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)

ŠEIMININKĖ
4 Suaugę. GERA ALGA. Privatinis kambarys 

ir maudynė.
ESPLANADE 5-6254.

(219)

SALDAINIŲ PAKUOTOJOS
Patyrimas Nereikalingas 

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
Ideališkos darbo sąlygos. 

Nuolat. Puiki Proga.
DRURY LANE CHOCOLATES, Inc. 

80 YORK ST.. BROOKLYN.
___________________ , <219)

6

MERGINOS 16 IKI 35 
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

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

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

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

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

PATAISYMAM DARBININKES
Patyrusios ant aukštos klasės gowns. 

Linksmos darbo sąlygos.
Nuolatinis darbas.

SADA SACKS
671 MADISON AVE., N. Y.

(219)

(225)

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

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

(222)
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MALE

Su ar be patyrimo

RUPUMO PIELUOTOJAI IR TEKINTOJAI

BERNIUKAI & VYRAI (225)

Minimum Amžius 16

nu

JOHN J. NESBITT, INC

APVALYTOJAI
(223)

Dienom ir Naktim
TRYNĖJAI

John Wanamaker
Pirkite Karo Bonus! (219)

(221)
PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

VALANDOS

SHOP AT LIPTON’S

Jeweler282 UNION AVE.
ADARA VAKARAIS

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Daimonto
Žiedai nuo

PIRKITE
ANKSTI

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

yra 
Tai

Iš L. Liaudies Teatro ‘Tries 
Srovę” Grupės Susirinkimo

Vyriškas 
Žiedas

Kalėdų Dovanos

Kareiviams

Malioriai Skirs Dienos 
Uždarbi Karo Fondui

Savininkas
Kainos
Avenue

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

STATE ROAD & RHAWN STREET, 

HOLMESBURG, PHILADELPHIA,

j New Yor- 
ir tarėsi su 
pirmininku 
to mitingo

Išsiųstos

Nevėliau Kaip

October 15th

Užjūriuose

Turi Būt

Klasės Norintiems 
Tapti Piliečiais

Areštavo Pavojingos 
Dovanos Davėją

daly
kui 

tele- 
visur

stoties.
(225)

HELP WANTED
REIKALINGI VYRAI

HD-95 
ir aukštyn

$19-95 
is aukštyn

Kos- 
82nd St., 

Kreipkitės

Frederic March Pirmininkaus 
Vice-Prezidento Prakalbose

9TH ST. & BROADWAY 
NEW YORK CITY

J. Gasiūnąs,
LDS sekretorius;

D. M. Šolomskas,
ALDLD sekretorius

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

12 ryte
8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NATIONAL METER DIVISION
4207 1st AVE., BROOKLYN 

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

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI, GERA ALGA 
IR VIRŠLAIKIAI, JEI PAGEIDAUJAMA. 

KREIPKITĖS CANTEEN GOODIES, 
225 LAFAYETTE STREET, 

. NEW YORK CITY.

dovanų aidiečiams kariškiam 
turėjo savo susirinkimėlį.

Teatrininkas.

Puikiausios Darbo Sąlygos!
VIRŠLAIKIAI!

Owen Downey, 34 m.,( tapo 
areštuotas pereitą ketvirtadie
nį. Policija jieškojo jo per ke
lias dienas kvotimui dėl jo iš 
užjūrio parvežtos eksploduo- 
jančios bazooka kulkos.

Downey, atiduodamas tą 
kulką vaikams, sakęs, kad ji 
nepavojinga ir būk ją buvęs 
išardęs ir iš naujo sudėstęs. 
Bet kada vaikai pradėjo su 
ja elgtis savaip, kulka eksplo- 
davo. Vienam berniukui dėl to 
nupjauta abi kojos, kitam per
verta krūtinė, trečiam žandas. 
Kiti trys buvo sužeisti leng
viau.

Irving iZuchman, metalinių 
gražmenų išdirbėjus, rastas 
pasikoręs šapoj, 7 W. 45th St., 
N. Y. Jis gyveno Forest Hills. 
Pakaruoklį rado jo brolis Na
than.

ŠVEITĖJAI
Prie varnišio ir lekerio.

Nuolatinis darbas, viršlaikiai 
Gera alga. Būtina pramone.

NATIONAL CASKET
29-76 Northern Blvd., 

Long Island City.
Visom subvėm iki Queens Plaza :

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
Š1FTAMS.

Audra Padarius 50 Milijonų 
Dolerių Nuostolių

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M. 

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

PUIKIAUSIA PROGA 
Įstoti Į 

POKARINIUS DARBUS!

Frederic March, vadovau
jantis scenos ir filmų žvaigž
dė aktorius pirmininkaus di
džiajame Madison Square Gar
delio mitinge šio ketvirtadienio 
vakarą, rugsėjo 21-mą.

Masini mitingą rengia Arts 
and Sciences Committee for 
Roosevelt, turįs savo centrą 
Astor viešbutyje, New Yorke.

Aktorius atvyko 
ką pereitą savaitę 
minėto komiteto 
J. Davidson apie 
pravedimą.

REIKALAVIMAI
Reikalinga .vedusi pora gyventi 

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

IŠS1UNTĖJAI
žemiau 18, Viršaus 45. 

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

ROOM 1102, 385 MADISON AVE.
(219)

Visų didžiajame New Yor
ke esančių Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo ir Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuopų 
valdybos ir visi nariai prašomi 
susirinkti į Laisvės salę šio an
tradienio vakaro 8 vai., rugsė
jo 19-tą. Nutarsime veikimą 
Nacionalio Karo Fondo vaju
je, kuris prasidėjo rugsėjo 15-

Sveturgimių Globos Komite
tas (Committee for Protection 
of Foreign Born) įsteigia kla
ses paruošimui sveturgimių ga
vimui pilietybės.

Tos įstaigos klasės-pamokos, 
tikimasi, turėtų būti trumpiau
siu keliu į pilietybę, kadangi 
įstaiga jau per daug metų rū
pinasi sveturgimių reikalais. Ji 
yra šimtus sveturgimių apgy
nusi nuo deportacijos. Daug 
kartų kovojusi už sveturgi- 
miams pagelbstinčius įstaty
mus. Tūkstančiams padėjusi 
sujieškoti reikalingus doku
mentus, išaiškinti neaiškumus, 
prašalinti kliūtis ir tapti Jung
tinių Valstijų piliečiais.

Toks ilgų metų patyrimas 
turėtų pagelbėt sveturgimiams 
ir šiose klasėse gauti daugiau
sia reikalingų informacijų 
trumpiausiu laiku. O kad taip 
iš tikro turės būti, rodo tas, 
kad į vieną klasę dedama ne 
daugiau 10 studentų.

Pamokos bus dieninės ir va
karinės — antradieniais, tre
čiadieniais ir ketvirtadieniais. 
Valandos: 10 iki 12 ryto, 2 
iki 4 po pietų, 8 iki 10 vaka
ro, kurios kam parankiau. 
Klasės tęsis per 8 savaites. Pir
mos pamokos prasidės spalių 
(Oct.) 2-rą. Mokestis už visą 
terminą $10. Registruotis rei
kia bile kada pirm spalių 2- 
ros, įstaigos raštinėj, 23 West 
26th St., New Yorke. Telefo
nas: MUrray Hill 4-3457. Ten 
pat bus ir pamokos.

Kreipkitės Į

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 
Bulovą Benrus

Gruen Longines 
Jules Jurgensen

March tikisi, kad virš 18,- 
000 publikos dalyvaus tame 
mitinge. ,

Mūsų šalies vice-prezidentas 
Henry Wallace bus vyriausiu 
kalbėtoju už Roosevelto iš nau
jo išrinkimą. Tai bus jo pirmo
ji prakalba šiame vajuje. O jo 
prakalbos visuomet yra turi
ningos, nepaprastos.

Kitos įžymybės kalbų ir 
meno programoj bus Bette Da
vis, dr. Channing Tobias, dr. 
Harlow Shapley, Serge Kous- 
sevitzky, Dorothy Maynor.

Pereitą antradienį, rugsėjo 
12 d. vakarą, Laisvės svetainė
je, įvyko LLT “Prieš Srovę” 
vaidylų grupės, kartu su neku
rtais LLT valdybos nariais, su
sirinkimas, tikslu aptarti toli
mesnę tos grupės veiklą.

Susirinkimas buvo kviestas 
atvirukėmis, taipgi buvo apie 
jį paskelbta Laisvėj, bet, ne
paisant to, dalyvių buvo ma
žai. Gal būt tam buvo kaltas 
(bent iš dalies) labai lietingas 
oras.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
“Prieš Srovę” vaidylų grupėn 
tikimasi gauti du geri vaidy- 
los—Kazys Balčiūnas ir Bal
trušaitis.

Taipgi čia kai kurie išsi
reiškė, kad nereikėtų rengti 
kito teatro, o koncentruoti vi
sas menines jėgas geram per
statymui veikalo “Prieš Srovę.”

Kitas šios L. Liaudies Teatro 
grupės susirinkimas įvyks an
tradienį, 19 d. rugsėjo ir visi 
tie vaidylos, kurie šiame su
sirinkime nebuvo, vėl bus kvie
čiami atvirukėmis. Bet galimas 
daiktas, kad nekurie nebus ga
lima atvirutėmis pasiekti dėl 
jų persikėlimo gyventi naujon 
vieton, tai skaitantieji šį pra
nešimą pasistengkite būtinai 
dalyvauti ateinantį antradie
nį. Visi, kurie gausit ar negau
site atvirukes, jei tik esate 
su Liaudies Teatro “Prieš Sro
vę” grupe susirišę, malonėkite 
būtinai dalyvauti 19 d. vaka
rą, Laisvės svetainėje, 419 Lo
rimer St., 8 vai. Nuo to susirin
kimo priklausys veikalo “Prieš 
Srovę” tolimesnis likimas. Nes 
tie, kurie yra reguliariai lan
kęsi į repeticijas ar susirinki
mus, pradeda nustoti ūpo ir 
jei šį antradienį pasirodys, jog 
dėl tūlų draugų apsileidimo 
jie ir toliau varginami, tai ga
lima tikėtis “Prieš Srovę” gru
pės visiško pakrikimo. O po 
tiek daug pastangų ir pasi
šventimo, įdėto į šį veikalą ir 
dabar jį pakrikdyti, būtų tik
rai peiktinas dalykas.

Beje, toj pat svetainėj, an
tradienį, Aido Choro merginos, 
komisija pasiuntimui kalėdinių

VYRAI VYRAI
ŠTAI JUMS PROGA

DIRBTI
Nacionaliam Išdirbi* jui.

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

Pokariniam laikotarpyje.
SUMANUMO NEREIKALINGA
PRADŽIAI 1-MA SAVAITE 46.90

PAKELIAMA Į 2 S A V. iki $50.40 
10 VALANDŲ Į DIENĄ

6 Dienų Savaitė 
Apsaugos Darbo Sąlygos

Kreipkitės ar Rašykite į

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

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

VYRAI
REIKALINGI BŪTINAI KARINIAM 

DARBUI DABAR
SU NUOLATINIO DARBO
UŽTIKRINIMU PO KARO

DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI 
DALIAI LAIKO

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Kreipkitės

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

Telefonas: MARKET 2-1600
(223)

ROOM M-5, 60 HUDSON ST., 
Arti Chambers Street.

40 BROAD ST.. ARTI WALL ST.
127 W. 40TII ST.. ART! BROADWAY.

.311 WASHINGTON ST., BROOKLYN.
1265 BEDFORD AVE., BROOKLYN.

__________________________________________ (224)

kitas klausimas. O merginos ir 
moterys vos savo širdį sulaikė 
vietoje, pamačiusios išrausty- 
tus žolynus. O kurie buvo per 
stipriai pririšti, kad išrauti, tų 
žiedus nusukaliojo, nuskabė. 
Bet namai ir visi juose dirban
tieji išlikome sveiki, nors apy
linkėje daug namų neteko ka
minų ir kai kuriems aplupine- 
jo plytas nuo kampų.

Parkų Departmęntas skel
bia, kad visame mieste išraus- 
tyta mažiausia 15,000 medžių.

Iki vakaro penktadienį buvo 
atsteigta gaisragesių iššaukimo 
sistema keturiose miesto 
se, išskyrus Manhattan, 
gaisragesius iššaukinėjo 
fonu. Ir telefonai dar ne 
atsteigti. Tikisi pataisas baigti 
pirmadienį.

Audros metu paskendo lai- 
vukas trauklys (tugboat) prie 
37th SL, New Yorke ir perva
ža (ferryboat) prie 69th St., 
Brooklyne.

Farmeriai Skaudžiai 
Nukentėjo

New Yorko valstijos rytinės 
dalies sodai praradę apie 20 
nuošimčių derliaus. New Jer
sey pavandeniu sodai ir viso
kį virš žemes iškilę augalai 
beveik sunaikinti. Connecticut 
tabako derlius ir sodai, taipgi 
kiti produktai irgi labai daug 
nukentėję.

Atkeliavus iš Caribbean jū
ros srities audra nusinešė pen
kiose šiaurrytinėse valstijose 
mažiausia 28 gyvastis. Iš tų 13 
buvo didžiajame New Yorke 
ir priemiesčiuose. Menama, 
kad mirusių skaičius bus dides
nis, kadangi esama asmenų, 
kurių likimas dar nežinomas.

Pinigiškai nuo audros nuo
stolių būsią $50,000,000.

Antrojo Distrikto taksų ko
lektorius suteikia taksų mokė
tojams šiokio tokio smagumo, 
jeigu ir ne atlyginimo. Jisai 
paskelbė, kad dėl audros pa
taisos namams, medžiams, že
mei gali būti atrokuotos pil
dant taksų blankas. Pataisų 
lėšos turėsiančios būti smulk- 
meningai atžymėtos blankose. 
Kontraktoriaus bilų nereikia 
siųsti, bet laikytis, jeigu kada 
būtų šauktas kolektoriaus raš- 
tinėn pasiaiškinti. Panešusiems 
didelių nuostolių šis patvarky
mas gali duoti nemažą paleng
vinimą mokėjime taksų.

Audra, kelyje apsilpus, nuo 
sausžemio pasukus į šiaurių 
Atlantiką tarp Cape Breton 
Island ir Newfoundland.

Pilną ar ne pilną laiką dir
ba, bet malioriai, nariai 9-to 
Distrikto, skirs visos dienos už
darbį karo reikalams, po $12 
dolerių. Tam tikslui jie dirbs 
rugsėjo 30-tą, jei tik bosai 
duos darbo. Iki šiol jie tuo bū
du esą sukėlę $150,000.

šie jau ketvirti metai, kai 
malioriai taip gausiai remia 
karo reikalus, sako jų sekre- 
torius-iždininkas Louis Wein
stock.

Į tą sumą neįeina išperka
mi karo bonai, kadangi tie 
tik paskola vyriausybei, 
vien tik aukos.

Šiemetinį karo fondą jie 
mato skirstyti sekamai:

Po $50 vertės boną nupirk
ti visiems Distrikto Tarybos 
nariams kariškiams.

Dešimtą nuošimtį išleis na
rių sūnams dovanoms ir reik
menims.

Likusius paskirstys 25-kioms 
karo pašalpos organizacijoms, 
įskaitant Didžiojo New Yorko 
Fondą, Raudonąjį Kryžių, 
ŪSO, Chinijos, Sovietų ir Bri
tanijos šelpimo organizacijas, 
ir kitoms panašioms.

=? RESTAURANT

Sausra ir Kirmėlės Su-
I

naikino Medžius
Westchester apskritys, tur

tingas parkais ir gojeliais, nu
siskundžia, kad ten sausros ir 
kirmėlės (inch-worms) sunai
kino daug medžių. Sausra ten 
buvusi blogiausia bėgiu pasta
rųjų 40 metų, o gyvių atakos 
—aršiausios iš buvusių bėgiu 
20 metų.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Pulkui 
vteičlus «u naujausiai! Įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

TeL STagg 2-8842

79 Sužeisti
Apart 13-kos mirusių, mies

te 79 sužeisti tiek, kad turėjo 
būti nugabenti į ligonines. Be 
abejo, mažiau užgautų skai
čius bus daug didesnis.

Mirtingumas galėjęs būti 
daug didesnis, audra buvusi 
arti tiek pat pavojinga, kaip 
buvo 1938 metais, kada nusi
nešė 682 gyvastis. Sumažini
mas mirtingumo ir sužeidimų 
kredituojamas pagerėjusiam 
perdavimui perspėjimų, taipgi 
pagelbai apsisaugoti. Iš pavo
jingų vietų, ■ kaip, pavyzdin, 
nuo Fire Island, visi gyvento
jai pirm audros buvo pervež
ti toliau nuo krantų. Panašiai 
ir iš kitų pavojingiausių dėl 
vėsulos ar potvinio vietų bu
vo patarta išsikraustyti ir ta
me teikta pagelba.
Buvo Be Telefonų ir Be Šviesų

Kazys Kreivėnas, žinomasis 
organizacijų veikėjas, atgavęs 
telefoną, pirmą pašaukimą pa
skyrė Laisvei. Jis norėjo suži
noti, kaip išlikome mes, taip
gi pranešti, kaip jiems ir jų 
susiedijai sekėsi. Nuo ketvir
tadienio vakaro 9 valandos iki 
penktadienio popiečio jie iš
buvę be elektros, be telefono. 
Daugelis gatvių jų apylinkėje, 
sakė jis, ne tik nepravažiuo
jamos, bet ir pėsčiam nepraei
namos, užverstos išrautais, su
raizgytais medžiais. Miesto 
trokai bando juos ištraukti ar 
bent pasukti iš kelio. Ims daug 
laiko, kol apvalys.

Kreivėnui pasiskundėm, kad 
ir mes neišėjom visai sausi. Za- 
blacko buvęs pasodintas mede
lis, vienas iš dviejų medžių, 
sudarančių Laisvės “parką,” 
rastas ant šono. Vyrai nupjovė 
jam galūnę, apgenėjo ir šiaip 
taip atstatė. Ar prigys, tai jau

STANLEY RUTKūNAS 
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

< CHARLES
įpSjf UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, 

Prieinamos
306 Union

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR
I NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI

yfį" DAUG STALŲ KOMPANIJOM

į—Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

/ / Plačiai žinomas bartenderys Vincentas
/t / žvirblys ekstra gerai patarnauja.
\ 1 / Todėl prašome visus dažnai ateiti į mūsų

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

Pilnam ar daliai laiko 
ar gale savaitės darbai,

KAIPO KOMUNIKOCIJŲ 
IŠNEŠIOTOJAI

Interesingas, lengvas darbas biznio plote 
New Yorko Mieste.

Kreipkitės

Western Union

BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

birthstone
.Žiedai $g,95 

k: aukštyn

ROBERT LIPTON,
701 GRAND ST., B’KLYN. st. wns

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 
60TII STREET MEZZANINE.

Bloomingdale’s
(220)

RAŠTININKAI
PRIE GELEŽINIŲ DAIKTŲ

Vi dienos, gera alga, patyrimas nereikalingas,
S. II. VICTORS

1037 Fulton St., Brooklyn.
(221)

FORTHOSE
/ U YOU LOVEl




