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KRISLAI
Prūsų Lietuviai Bus 

Lietuvos.
Du Komisarijatai.
Suomiai Prieš Vokiečius.
Rugs. 21 d.

Rašo R. MIZARA

“Mūsų pareiga. . . ištiest 
brolišką ranką lietuviams, te- 
bevaitojantiems po vokiečių 
jungu Klaipėdos krašte ir Ry
tų Prūsijoje.”

Šitaip kalbėjo Justas Palec
kis, Lietuvos Aukščiausios Ta
rybos prezidijumo pirminin
kas. Jis taip kalbėjo trečia
jame aukščiausiosios tarybos 
posėdyje, neseniai įvykusiame 
sostinėje Vilniuje.

Netenka daug galvoti, kad 
suprasti pilną šitų Justo Pa
leckio žodžių prasmę. Paleckis 
sakyte sako: Klaipėda bus 
grąžinta Lietuvai, taipgi Rytų 
Prūsijos dalis, kurioje gyvena
lietuviai.

1943 m. pabaigoje New 
Yorke įvykusis Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mas vienbalsiai pasisakė už 
tai, kad po karo lietuvių tau
ta būtų apvienyta visiems lai
kams, kad prie Lietuvos būtų 
priskirtos lietuviškosios Prūsi
jos dalys.

Matyt, šitaip galvoja ir Lie
tuvos vyriausybė. Vadinasi, 
galima drąsiai manyti, jog ne
toli tas laikas, kai ne tik Klai
pėda bus Lietuvos, bet ir Til
žė. O gal dar ir kas nors to
liau į vakarus!

Neužilgo gausime žinių apie 
baigimą įkurti tarybinės Lie
tuvos dviejų naujų komisarija- 
tų arba ministerijų : krašto gy
nybos ir užsienio reikalų ko- 
misarijatų.

Kas juose užims vadovau
jančias vietas?

Neužilgo patirsime ir tą.

Vokiečiai plėšia Suomijos 
miestelius ir kaimus. Tarp vo
kiečių ir suomių jau verda ka
ras, — šiuos žodžius rašant, 
dar neoficialus, bet vistiek ka
ras.

O tik vakar suomiai talkinin
kavo vokiečiams!

Šitokia savo plėšikiška tak
tika vokiečiai sukels prieš sa
ve visus padoresnius pasaulio 
žmones.

No, o Suomijos liaudis, pa
mačiusi, kur ją nuvedė fašis
tai ir socijal-demokratai, at
keršys jiems!

Rugs. 21 d. didžiuliame Ma
dison Sq. Gardene, New Yor
ke, įvyks didžiulis žmonių san- 
būris-mitingas, kurį ruošia 
amerikiečiai artistai, meninin
kai ir mokslininkai.

Ten kalbės tokios žymios 
asmenybės, kaip filmų žvaigž
dė Bette Davis, vice-preziden- 
tas H. Wallace, Dorothy May
nor, Serge Koussevitzky, ir ei
lė kitų.

šis mitingas ruošiamas pre
zidentiniams rinkimų klausi
mams svarstyti, prez. Roose- 
veltui paremti.

Labai gražu, kad ir mūsų 
kino žvaigždės stoja į rinki
minę kampaniją.

Dalyvaukit mitinge, kas tik 
galit!

f Iki prezidentinių rinkimų te
beliko tik pusantro mėnesio. 
Dabar mes turėsime daugiau 
apie juos kalbėti ir rašyti.

Tūli žmonės sako, neverta 
šitoje kampanijoje daug dirbti, 
nes prez. Rooseveltas visvien 
bus išrinktas.

Tokia mintis yra žalinga ir 
pavojinga. Perdidelis pasitikė
jimas gali pakenkti pačiam 
reikalui. Amerikos komunistų 
vadovas, Earl Browder, praei
to sekmadienio “The Worke- 
ryj” ragina visus Roosevelto 
šalininkus subrusti darbui.

Sovietų artilerija ir lėk- 
Ituvai bombarduoja vokie- 

I čius Varšavoje.
Dauguma žurnalo For

tune apklausinėtų piliečių 
žada balsuot už Rooseveltą. F
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BERLYNAS SAKO, KAD 
SOVIETAI PRADEDI

ŠTURMUOT VARŠAVA
London, rugs. 18. — Ber

lyno radijas pranešė, kad 
Sovietų artilerija iš Pragos 
per Vislos upę, girdi, per
kūniškai bombarduoja vo
kiečių pozicijas Varšavoje. 
Naciai skelbia, būk rusai iš 
pryšakio šturmuoją Varša- 
vą, stovinčią- ant skardaus 
vakarinio Vislos kranto, 
130 pėdų aukščio. 0 Visla 
ten turi ketvirtadalį ame
rikinės mylios pločio. Pa
sak Berlyno, tai Raudonoji 
Armija mėginus persikelti 
per tą upę, bet, esą, rusam 
nepavyko.

Oficialiai Maskvos pra-

Laukiama Oficialiu 
Suomių Karo Pa

skelbimo Naciams
Stockholm, šved. — Vo

kiečiai, traukdamiesi atgal 
per šiaurinę Suomiją, sude
gino suomių kaimus ir pa
vienius ūkius. Tuomi labai 
pasipiktino Suomijos gy
ventojai. žmonių ūpas taip 
užvirė p r i e š vokiečius, 

jog laukiama oficialio Suo
mijos karo paskelbimo 
prieš hitlerininkus.

Pasitvirtina žinia, kad 
Sovietų kariuomenė apsupo 
dvi nacių kariuomenės di
vizijas ties Sala, Suomijoj.

Neoficialiai teigiama, 
kad Sovietų vyriausybė ra
gina Suomiją paskelbt atvi
rą karo prieš vokiečius. 
Sakoma, jog Sovietai reika
lauja leist jiem permest sa
vo jėgas į šiaurinę Suomi
ją, kad greičiau nušluot 
liekamus ten hitlerininkus.

Berlyno radijas sake, jog 
Sovietų kaiiuomene iš Bul
garijos perėjo per Graiki
jos rubežių.

nešimai visai nieko nesakė 
apie nacių skelbiamą Var- 
šavos šturmavimą. Kitas 
hitlerininkų pranešimas 

teigė, kad Sovietai užėmę 
pozicijas už 14 mylių nuo 
Rygos, Latvijos sostamies- 
čio.

Vadyba lenkų, sukilusių 
Varšavoje prieš vokiečius, 
sakė, kad vokiečiai, girdi, 
bėgą per Vislos upę atgal 
už 8 mylių j šiaurius nuo 
Varšavos. Jie biją, kad So
vietai neapsuptų nacių tarp 
Vislos ir Vakarinio Bugo 
upių į šiaurvakarius nuo 
Varšavos.
SOVIETŲ LAIMeJIMAI 

TRANSYLVANIJOJ
Antroji Ukrainos Armija 

Transylvanijoje1 nubloškė 
vokiečius ir vengrus dar 
kelias mylias atgal, 35-kių 
mylių ilgio frontu ir pasie
kė punktus už ketverto my
lių nuo Targu-Mures, svar
biausio geležinkelių mazgo 
toje srityje.

Sovietų bombanešiai ple
škino vokiečių ir vengrų 
karinius traukinius Šatu 
Mare geležinkelių stebulėj, 
arti pirmkarinės sienos 
tarp Transylvanijos ir pa
čios Vengrijos. Kiti sovie
tiniai lakūnai sprogdino ge
ležinkelių centrą Csap, prie 
Tiszos upės, žemėje, kuri 
pirm karo priklausė Če- 
choslavakijai, o paskui ta
po vengrų užgrobta.

Vokiečių radijas teigė, 
kad išsivysto karo veiks
mai Čechoslovakijos pusėje 
tarp raudonarmiečių ir 
vengrų-vokiečių, Karpatų 
priekalnėse. Sovietai taip 
pat nieko apie tai oficialiai 
nesako.

Sovietų kariuomenė atme
tė atgal smarkiai atakavu
sius vokiečius į vakarus nuo 
Jelgavos (Mintaujos), 21 
mylia nuo Rygos.

Vokiečiai Pradeda Sveikinti 
Atvykusius Amerikiečius

Kornelimuenster, Vokie
tija. — Kai Amerikos ka
riuomenė atėjo į pirmąjį 
Vokietijos kaimą, didžioji 
gyventojų dauguma buvo 
pabėgę, 6 likusieji nedrau
giškai bei šaltai žiūrėjo į 
amerikiečius.

Bet už keleto dienų po 
jankių perėjimo per sieną 
į Vokietiją, gyventojai pra
deda rodyti draugiškumą 
amerikiečiams. Jankių už
imtuose miesteliuose ir kai
muose vaikai neša ameri
kiečiams vaisių, o tėvai su 
užgynimu žiūri.

Darbininkai džiaugėsi, 
kad greitai bus galas Hit
leriui ir jo saikai. Ameri
kinis korespondentas H. 
T. Gorrell užklausė vieną 
vokietį geležinkelio tar
nautoją, ar vokiečiai parti

zaniškai kovos prieš talki
ninkus, kaip kad Hitleris 
juos šaukė. Geležinkelietis 
atsakė: “Jei.kovos, tai tik 
mažas nuošimtis. Aš ma
nau, kad 95 procentai gy
ventojų nepaisys jo atsi
šaukimo.”

Vienas duonkepis sakė 
korespondentui:

“Nacių žandarų čia jau 
nebėra; tai mes nieko nebi
jome. Jūs, amerikiečiai, ne- 
atimate iš mūsų maisto. 
Jūs gerbiate mūsų namus. 
Mums buvo pasakojama, 
kad jūs šaudysite mus. Bet 
jūs nešaudote. Mums sma
gu, kad jūs čia atvykote ir 
kad jau beveik pasibaigė 
karas.”

Talkininkai sudarė kari
nę valdybą užimamoms Vo
kietijos sritims.

Jankiai Be Mūšio
Suėmė 20,000 

Vokiečių
Beaugency, Franci ja. — 

Kai Septintoji Amerikos 
armija iš pietinės Franci- 
jos susijungė su Trečiąja 
jankių armija iš šiaurių 
fronto ties Belfortu, tai 
20,000 nacių pietiniai-vaka- 
rinėje Franci j oje liko at
kirsti nuo bet kokio susi
siekimo su kitomis hitleri
ninkų jėgomis. O ištrūkti 
jiems nebuvo galimybės. 
Todėl generolas Erich Els
ter, tų vokiečių komandie- 
rius, ir pasidavė nelaisvėn

Amerikos generolui Rober
tui C. Maconui.

Visi’ tie vokiečiai karei
viai ir oficieriai su visais 
savo ginklais suvažiavo bei 
suėjo į Orleans miestą ir 
tapo nelaisvėn paimti. 
Pirm galutino pasidavimo, 
jie prašė amerikiečių, kad 
leistų naciam suruošt dar 
paskutinį mūšį “dėl gar
bės”, pirm pasidavimo. Bet 
jankių komanda neleido. 
Taip be vieno kraujo lašo 
iš amerikiečių pusės ir liko 
suimti tie vokiečiai.

LIETUVIS SARZENTAS STANLEY GALINAS 
(GALIAS) GRAŽIAI PASIŽYMĖJO

Scranton, Pa. — Vietos 
angliškoji spauda gražiai 
aprašo apie štabo saržento 
Stanley Galias (Galinio) 
pasižymėjimus 11 a 1 i jos 

fronte. Staff saržentas Gal
ias yra kanuolininkas 
(gunner) B-24 Liberator 
bombonešyj; jo tėvai gy
vena Scrantone.

Saržentas Galias jau yra 
padaręs 50 lėkimų, 50 žygių 
oro priešui bombarduoti. 
Jis taškė Rumunijoj, Aus
trijoj, Vokietijoj ir Fran
ci jo j priešo fabrikus, alie
jaus valyklas ir kitokius 
strateginius punktus.

Pagal jo paties, t. y. sar
žento Gallas’o pasakojimų, 
ne sykį jis yra vos išlikęs 
nuo mirties. Į Italiją šis

Jankių Lakūnai Turėjo 
Apleist Bazes dėl Blo
gos Chinų Komandos
Kuming, Chinija. — Ke

turioliktoji Amerikos oro 
jėga Ohinijoj sunaikino ir 
faktinai apleido savo sto
vyklas arti Kweilin miesto, 
Kwangsi provincijos laiki
nosios sostinės. Nes japo
nai sulaužė chinų- apsigyni
mo linijas Kweilin srityje 
ir sudarė pavojų ameriki
nėms lėktuvų bazėms.

Amerikiečių žinių agen
tūra Associated Press ir 
jankiai lakūnai giria chino 
kareivio drąsą ir pastovu
mą; girdi, “ir mes galėtum 
imti pamoką iš chino karei
vio.” Bet jie peikia chinų 
komandierius; sako, chinų 
komanda yra negabi, sumi
šusi, veikia be tikslaus pla
no, nepalaiko sutartinės 
tarp įvairių savo armijos 
dalių ir pasižymi įvairiais 
kitais nelemtumais.

SKANDINA NACIŲ 
LAIVUS

Roma. — Talkininkų lėk
tuvai ir karo laivai nus
kandino Aegejaus Jūroje 
dar 8 hitlerininkų laivus. 3 
kiti priešų laivai tarpo už
vyti ant pakrantės seklu
mos, o 1 sunkiai sužalotas.

TŪKSTANČIAI JANKIU
IR ANGLU NUSILEIDO 

Į NACIU UŽFRONTĘ

smarkus ir drąsus lietuvis 
karys atvyko š. m. sausio 
mėnesį. Savo narsa, drąsa, 
savo žygiais jis jau užsi
tarnavo Air Medai ir ketu
ris Bronzfe Clusters.

Saržentas Galias į J. V. 
kariuomenę įstojo 1941 m. 
vasario 10 d. Jife buvo trei- 
niruojamas Keesler Field, 
Miss., Inžinierių Mokyklo
je, ir Wendover Gunnery 
Mokykloje.

Tokis tai yra šis ameri
kietis lietuvis, štabinis sar
žentas Stanley Galias.

(Red. Pastaba: Emili 
Galias, saržento Stanlio se
suo, prisiuntusi šią žinią, 
podraug prisiuntė Laisvei 
du dol. Dėkui jai!)

Prancūzų Radijas Tei
gia, kad Naciai Jau 

Išvyti iš Aacheno
Francij a, rugs. 18.—Pran

cūzų radijas Marseille 
skelbė, kad likučiai vokie
čių jau išmušti iš Aacheno, 
svarbaus pasieninio Vokie
tijos miesto ir geležinkelių 
centro ties ta vieta, kur su
eina Belgijos, Holandijos ir 
Vokietijos rubežiai.

Kitos žinios sakė, kad 
Amerikos kariai įsiveržė į 
Aacheno priemiesčius. Pats 
miestas per trejetą dienų 

buvęs visiškai jankių ap
suptas.

Baisūs Mūšiai Siaučia 
Rygos Fronte

Berlyno pranešimai kar
tojo, kad galingos sovieti
nės jėgos šturmuoja vokie
čius linkui Rygos.

Naciai sako, jog ten siau- 
čią vieni iš baisiausių mū
šių visame dabartiniame 
kare.

Sovietai nušovė 101 na
cių lėktuvą rugs. 16.

Baltijos Jūroj sovietiniai 
lakūnai nuskandino dar 5 
nacių transporto laivus.

Francija, rugs. 18.—Dau
giau kaip 1,000 didžių Ame
rikos ir Anglijos transpor
tinių lėktuvų ir sklandytu
vų nuleido tūkstančius sa
vo karių į vokiečių užnuga- 
rę Holandijoje, arti Rhei- 
no upės žiočių į Šiaurinę 
Jūrą.

Talkininkų komanda pra
neša, kad gerai sekasi nu- 
sileidusiems ten parašiuti- 
stams, specialiai išlavin
tiems smarkuoliams.

Dalis tų amerikiečių ir 
anglų nusileido ties Nijme
gen, 13 mylių nuo Vokieti
jos pasieninio miesto Cleve, 
kaip sakė Berlyno radijas.

Cleve apylinkėje baigiasi 
nacių tvirtovių ruožas, va
dinamas Siegfriedo Linija, 
Nuo Cleve iki jūros vokie
čiai neturį jokios tikros 
tvirtumų linijos. Taigi tal
kininkai stengiasi prasi- 
grumti per šiauriniai - va
kariu. Holandijos sritį, pra
siveržti per tą Vokietijos 
rubežiaus galą, kur bėra 
Siegfriedo Linijos; apeiti 
šią liniją iš šiaurių, pulti 
ją iš užpakalio ir tokiu būdu 
niekais paversti tą milži
nišką nacių tvirtovių ir for
tų ruožą iki Šveicarijos ru
bežiaus, pietuose.

Antroji anglų armija vi
sais garais grumiasi pir
myn per Holandiją, kad su- 
sisiekt su nusileidusiais į 
hitlerininkų užnugarę ang
lais ir amerikiečiais. Rim
čiausios anglams kliūtys 
tai bus Meuse ir Rhein u- 
pės, kurias jie turės perei
ti, iki pasieks tą Vokietijos 
rubežiaus dalį, kuris nėra 
apsaugotas reguliare tvir
tumų linija.

Neoficialiai s pranešama, 
kad grupės amerikiečių- 
anglų parašiutistų nusilei
do ir antrapus Rheino upės 
žiočių. Francūzų radijas

teigė, jog tų parašiutistų 
esą ir už 9 mylių nuo Ho
landijos didmiesčio Hagos. 
Anot Berlyno radijo, tai 
talkininkai iš oro nuleido 

savo karius dar į Eindho- 
veno, Tilburgo ir Walche- 
ren apylinkes, ties Rheino 
upės žiotimis, Holandijoje. 
Nijmegeno srityje jie tėra 
tik už 3 mylių nuo Vokieti
jos rubežiaus.

London, rugs. 18. — Na
ciai iš savo lėktuvų pradė
jo laidyti robotbombas, ar
ba mažus automatinius 
bombanešius, į Londoną.

Amerika Nuskandino 
Jau Virš 2,000 Ja

ponijos Laivų
’ Washington.— Nuo karo 

pradžios tarp Jponijos ir 
Jungtinių Valstijų, ameri
kiniai bombanešiai ir karo 
laivai sunaikino jau bent 
2,004 Japonijos laivus. Ta
me skaičiuje yra 1,677 pre
kiniai - transportiniai ja-' 
ponų laivai ir 327 kariniai. 
Čia dar nepriskaitoma virš 
2,000 motorinių Japonijos 
valčių ir mažesnių laivukų, 
kuriuos amerikiečiai nu
gramzdino.

Tarp Japonijos karinių 
laivų, kuriuos jankiai nu
skandino, yra 3 karo did- 
laiviai, 7 lėktuvlaiviai (lėk
tuvų išvežiotojai), 60 šar
vuotlaivių, 150 naikintuvų, 
15 submarinų ir 92 kitokį 
kariniai laivai. Japonų lai
vynas rimtai apšlubintas; 
štai kodėl jis vengia mūšių 
su Amerikos laivynu.

Sovietai nuskandino na
cių laivą ties Suomija.

Amerikiečiai Pasiekė Belfortą;
Siaučia Mūšiai Aachene

Franci j a, rugs. 18. —Tal
kininkų kariuomenė vakar 
faktinai ištisu frontu, nuo 
Šiaurinės Jūros iki Šveica
rijos, pažygiavo pirmyn 
prieš vokiečius.

Pirmoji Amerikos armija 
prasiveržė dar dviejose vie
tose per Vokietijos sieną, į 
šiaurių rytus nuo savo už
imto Luksemburgo miesto.

Amerikiečiai pastūmė vo
kiečius tolyn atgal į rytus 
nuo savo apgulto Aacheno 
miesto. Nacių radijas sakė, 
kad šioje srityje jankiai da- 
sivarė iki 20 mylių nuo Co
logne (Kelno) didmiesčio, 
kuris stovi vakarinėje 
Rheino upės pakrantėje. 
Paryžiaus radijas skelbė, 
kad nuo jankių dabartinių 
pozicijų yra 25 mylios iki 
Cologne.

Į pietus nuo Aacheno a-

merikiečiai išdaužė smar
kias vokiečių kontr-atakas 
arti Strolbergo ir prakirto 
nacių apsigynim. liniją prie 
Rotto. Jie taip pat atmu
šė vokiečių pasipriešinimus 
ties Pruem ir Trier; o dar 
toliau į pietus Trečioji A- 
merikos armija užėmė Lu- 
neville miestą.

Septintoji amerikiečių 
armija, veikdama iš pieti
nės Franci jos, atėmė iš na
cių Chaumontą ir tris mie
stelius apie Vesoulą.

Trečioji jankių armija 
susijungė su Septintąja į 
vakarus nuo Belforto, tvir- 
toviško miesto, kuris laiko
mas paskutiniais naciams 
vartais ištrūkt iš to Fran
ci jos kampo į pietiniai-va- 
karinę Vokietiją. Amerikie
čiai įsiveržė jau į Belforto 
pakraščius. •
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Generolas Vladas Karvelis Apie 
Lietuviškąją Diviziją, Veikiančią 

Lietuvoj
Prieš tūlą laiką tūloje lietuviškoj (kle- 

rikališkai-socialistiškai-fašistinėj) spau
doj buvo pradėta pliaupti, būk tokio da
lyko, kaip generolo Vlado Karvelio veik
la Raudonojoj Armijoj visiškai nesą. 
Girdi, gen. Karvelis — plačiai žinomas 
lietuvis generolas ir jis niekaip nebend
radarbiausiąs su Raudonąja Armija ir 
nestosiąs už tarybinę santvarką Lietu
voje.

Toji pati spauda buvo pradėjusi dar 
ir daugiau nesąmonių rašyti. Girdi, lie
tuviškosios divizijos Raudonojoj Armi
joj visiškai nesą, tai tik išmislas tų, ku
rie nori, kad tokia divizija būtų ir veik
tų.

Š. m. rugsėjo 15 d. Liaudies Balse 
(kanadiečių savaitraštyj) tilpo genero
lo Vlado Karvelio telegrama, nušvie
čianti kai kuriuos lietuviškosios divizi
jos veiksmus. Įsidėmėtinas gen. Karve- 
lo šis pasakymas:

“Mums smagu pranešti Lietuvos žmo
nėms ir mūsų Tarybų Lietuvos vyriau
sybei, kad mes atnešėm savo vėliavas į 
Lietuvą garbingai ir pergalingai.”

Mes čia paduosime generolo Karvelio 
pareiškimą (Liaudies Balso red. verti
mas), kuris yra labai įdomūs ir svarbus 
žinoti kiekvienam lietuviui:

“Šios dienos yra laimingos dienos mū
sų Sovietų Lietuvai. Mūsų įsisenėję prie
šai vokiški įsiveržėliai Raudonosios Ar
mijos sumušti. Hitlerininkų gaujos, ku
rios per tris metus valdė mūsų kraštą, 
naikinamos ir valomos iš Sovietų Lie
tuvos.

“Vokiečiai įsiveržė į mūsų kraštą 
kaip banditai ir žmogžudžiai. Su dar ne
girdėtu žiaurumu, jie žudė Lietuvos pi
liečius, deportavo mūsų vyrus ir mote
ris vergiškiems darbams Vokietijoj, ati
minėjo iš mūsų valstiečių žemę. Sulig 
vokiečių skaitlinių, veik 30,000 vokiečių 
kolonistų, nemažas skaičius olandiškų 
fašistų ir kitų vokiškų korikų buvo ap
gyvendinta Lietuvoje.
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“Vokiečiai bandė sunaikinti Lietuvos 
valstybę, išnaikinti patį Lietuvos vardą 
ir išbudavoti vokišką “Ostlandą” ant 
mūsų žmonių kaulų. Kaip kad senovės 
krusadieriai sunaikino mūsų gimines 
prūsus, taip hitlerininkai norėjo sunai
kinti visus Lietuvos žmones.

“Bet jų planai buvo suardyti Raudo
nosios Armijos smūgių prie Maskvos, di
džiųjų pergalių Stalingrade ir Leningra
de, ir atkaklaus Lietuvos žmonių prieši
nimosi, didvyriškų mūsų partizanų ko
vų.

“Raudonosios Armijos pergalės atne
šė laisvę Lietuvos žmonėms.

. “Tiktai po vėliava Sovietų Lietuvos, 
įsteigtos Lietuvos žmonių valia, ir dėka 
broliškai didžiųjų rusų ir kitų Sovietų 
Sąjungos žmonių pagalbai, Lietuvos 
žmtTnė^ galėjo atgauti savo laisvę ir iš
vengti didžiausios katastrofos savo isto-

“Narsiosios Raudonosios Armijos ei
lėse, prieš vokiškus įsiveržėlius kovoja 
lietuvių tautinė divizija. Susispietę apie 
Sovietų Lietuvos vėliavą, šitie tikrieji 
Lietuvos sūnūs stojo į divizijos eiles bile

kokiam pasiaukojimui dėl savo krašto 
išlaisvinimo. Lietuviška divizija kovojo 
Oriolo apylinkėj, toli nuo savo gimtosios 
respublikos, veržėsi per Baltarusiją lin
kui savo namų. Paskutiniu 50 kilometrų 
šuoliu ji išlaisvino 97 apgyventas vietas 
ir 3 gelžkelio stotis. Verždamosi linkui 
Lietuvos rubežiaus, divizija sunaikino 

apie 20,000 hitlerininkų ir suėmė nema
žai belaisvių ir ginklų.

“Už pasekmingas militarines operaci
jas, lietuvių divizija gavo daug padėkos 
nuo vyriausio komandieriaus, maršalo 
Stalino, ir nuo fronto ir armijų koman- 
dierių. Apie 4,000 eilinių, puskarininkų 
ir karininkų iš mūsų divizijos buvo apdo
vanoti vyriausybės ordenais ir meda
liais, o raudonarmietis Viktoras Jace- 
navičius ir leitenantas Vaclovas Berno- 
tėnas buvo pagerbti suteikiant Sovietų 
Sąjungos didvyrių titulus.

“Divizijos eilėse randasi Lietuvos dar
bininkų, valstiečių ir intelektualų atsto
vai. Daugelis senų Lietuvos armijos ka
rininkų pasižymėjo kovose. Pavyzdžiui, 
pulkininkai Šurkus, Urbšas, Matieka, 
Pelitonis, leitenantai Lunė, Simonaitis, 
Ramanauskas, Jaliuntas, Ciunis, Tagva- 
das, Sargelis, Gaidemauskas, Daugėla, 
Marcinkus, Aneikis, Lisauskas, Lukoše
vičius ir 1.1. Puikiai atsižymėjo ir regu
liariai Raudonosios Armijos lietuviai 
karininkai, kaip tai: leitenantai Alek
sandravičius, Vilenskis, Žolneris, Meige- 
lis, Jurevčius, Sadevičius, Dambrauskas, 
Kudla; viršila Gintautas, puskarininkai 
Smilga, Zolotas, Astrauskas, Aleksiū- 

nas, šeši Stankų broliai ir daugelis kitų.
“Mūsų išlaisvinti žmonės visuomet at

mins didvyriškus jų žygius.
“Kartu su kitų Sovietų žmonių broliš

kais kareiviais, Lietuvių divizija pasiekė 
savo tikslą 1944 metų liepos mėnesį, lai
ke sukaktuvių Žalgirio pergalės, įeida
ma į Sovietų Lietuvą kaip pergalėtoja. 
Mums smagu pranešti Lietuvos žmonėms 
ir mūsų Sovietų Lietuvos vyriausybei, 
kad mes išpildėm savo prižadą ir atne- 
šėm savo vėliavas garbingai ir perga
lingai į išlaisvintą Lietuvą.

“Kaip senas Lietuvos karininkas, pe
reitais metais aš kreipiausi į savo žmo
nes, kad nepasiduotų apgavingiems vo
kiečių prižadams ir boikotuotų vokiečių 
paskelbtą mobilizaciją, kurios tikslas bu
vo įtraukti lietuvius į hitlerininkų ar
miją ir įvairius gengsteriškus būrius, 
legijonus ir batalijonus. Tuo pačiu kar
tu aš pareiškiau savo gilų įsitikinimą, 
kad Raudonosios Armijos laimėjimai su
triuškins kruvinas hitlerinių ryklių iltis 
ir Sovietu Lietuva vėl bus laisva.

“Mano viltis išsipildė. Mes, lietuviško
sios divizijos kariai, maršuojame išlais
vintais Sovietų Lietuvos keliais, mielai 
žmonių sutinkami ir sveikinami. Mes 
valome kelią Lietuvos laisvei ir vejame 
lauk juoduosius vanagus, hitlerinę naktį 
iš Lietuvos. Kur tie šmeižikai, kurie tei
gė, kad lietuviškos divizijos nėra, ir kad 
jeigu ji egzistuoja, tai ji niekad nema
tys Lietuvos? Jie nušluoti į istorijos są
šlavyną, jie ritasi linkui bedugnės kartu 
su plėšikiška Hitlerio Vokietija. Bet mū
sų lietuviška divizija egzistuoja ir jos 
didvyriški žygiai sudarys jaudinančius 
puslapius užrašuos garbingos Lietuvos 
žmonių kovos prieš vokiškus įsiveržė
lius, ji atneša Lietuvos žmonėms laisvę 
ir šviesią dieną ir ji sudarys stiprų nu
garkaulį del būsimos Sovietų Lietuvos 
Respublikos armijos.

EVERYBODY 
hhiy payday
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IŠTIKIMI SAVO PAŠAU
KIMUI

Hitlerinis Lietuvių Ame
rikiečių Informacijos Cent
ras pasilieka ištikimas sa
vo misijai. Nors hitlerizmui 
ateina galas, bet Centras 
dar padidino hitlerinę pro
pagandą.

Centro “informacijų” pil
ni klerikalų ir menevikų 
laikraščiai. O tos informa
cijos yra šimtu procentų 
juodašimtiškos, hitleriškos. 
Ypatingai išalkusiai jomis 
savo skaitytojus maitina 
Juozas Laučka, Amerikos 
redaktorius. Kodėl Laučka 
kaip tik šiuo laiku pasimo- 
jo taip energingai tarnauti 
G o e b b elso propagandos 
biurui, imdamas ir spaus
dindamas savo laikraštyje 
Centro informacijas, paai
škės tiktai ateityje.

Savo Amerikoje rugsėjo 
1 dieną ant pirmo puslapio 
jis patalpino tokias “infor
macijas”:

“Lietuvą užimdami bolše
vikai visur šaudo lietuvius 
patrijotus ir visų vietos savi
valdybių tarnautojus.

“Bolševikai imą R'audono- 
jon Armijom gyvus pasiliku
sius vyrus nuo 15 iki 65 me
tų amžiaus.

“.Naujieji okupantai iš ūki
ninkų atima maistą kuone iki 
paskutinio kąsnio.

“Patvirtinamos žinios, kad 
svyriuose bolševikai išskerdė 
visus lietuvius.”
Aišku, kad tai yra bjau

rus, šlykštus Goebbelso 
biuro melas. Bet Laučkai 
tai šventa tiesa. Jis jau net 
spėjęs “patvirtinti” tas ži
nias. Kaip ir kur Laučka 
galėjo jas patvirtinti? Ne
pasako, nes tai gryniausias 
melas ir tiek.

O rugs. 15 dienos Ame
rikoje Laučka jau tą nacių 
melą sueditorializavęs. Jis 

sako:
“Visiškai neabejotini šalti

niai skelbia baisiausias žinias. 
Lietuvių Amerikiečių Infor
macijų Centras gavo per Šve
diją tokių naujienų, kurios 
turi sukrėsti kiekvieną žmo
niškumo jausmų nenustojusį 
asmenį. Užimtoje Lietuvos 
dalyje rusai vykdo lietuvių 
tautos išnaikinimą.r c

“Rusai steigia kolchozus, 
komunistinius ūkius, kuriuose 
apgyvendina vokiečių anks
čiau atsigabentus rusus. Lie
tuviai ūkininkai ir darbinin
kai didžiausiomis vilkstinė
mis pėsti varomi rytų link, į 
Rusijos gilumą. Daug lietu
vių, nematydami išeities iš 
tragiškos padėties, nusižudo. 
Minimos baisios lietuvių žu
dynės Utenoje, Ukmergėje, 
Svyriuose ir kitur.”

Labai įdomus Centro ir

Laučkos informacijų šalti
nis: Švedija. Kaip žinoma, 
ten pabėgo, kurie suspėjo, 
kubiliūniniai kriminalistai. 
Jiems kun. Končiaus-Lauč- 
kos Bendrasis Fondas jau 
pasiuntė tūkstančius dole
rių. Tai šitie lietuvių tau
tos naikintojai, šitie hitle
riniu šunalupai, atsprųkę į 
Švediją, siunčia “patvirtin
tas informacijas” tam Cen
trui, o Centras išsiuntinėja 
klerikalų, menševikų ir 
tautininkų laikraščiams.

Reikia laukti ir tikėtis 
daugiau tokių “informaci
jų.” Jų ištroškusiai laukia 
Laučkos, Šimučiai, Grigai
čiai ir Karpiai. Dabar 
kiekvienas prakeiktas hit
lerininkų melas apie išlais
vintą Lietuvą bus tų gaiva
lų panaudotas nuodijimui 
Amerikos lietuvių proto 
prieš laisvą Lietuvą. Kiek
vienas iš Lietuvos paspru
kęs hitlerinis kriminalistas 
dabar susilauks jų šiltos 
paguodos ir pašalpos iš 
Bendrojo Fondo.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS:

Gerbiama Redakcija: Aš 
kalbėjausi su vienu svetim
taučiu, žymiu politikierium. 
Štai ką jis sakė: Po karo 
visi tie ne Amerikos pilie
čiai, kurie darbuojasi už 
Hitlerį, bus pasiųsti į tas 
šalis dėl išdavimo atskaitos 
už savo darbus prieš savo 
valdžias ir savo šalis, 
prašau atsakyti, ar tas 
sa?

Antras 
bus kokie 
Lietuvoje, 
liks, kuri 
rinkta?

Tai 
tie-

klausimas: Ar 
valdžios rinkimai 
ar ta pati pasi- 
buvo seniau iš-

J. S. Rainys

ATSAKYMAS
Maskvos ir Teherano 

konferencijose yra nutarta 
sumedžioti ir sugrąžinti vi
sus fašistinius kriminalis
tus, idant tų kraštų liaudis 
juos nuteistų ir nubaustų. 
Jeigu tokių atsiras Ameri
koj, aišku, jie turės būti 
sugrąžinti į tuos kraštus, 
iš kurių jie paeina.

Žinoma, kad išlaisvintoje 
Lietuvoje po karo bus val
džios ir įvairių tarybinių į- 
staigų perrinkimai. Tarybų 
Lietuva turi demokratinę 
konstituciją ir jos bus pri
silaikoma.

-• Šipi|ai Ąmeri-Roma. —- šipiĮai Ameri
kos bombanęšių ir Anglijos 
lėktuvų vėl bombardavo vo
kiečių gazolino dirbykląs 
vakarinėje Lenkijoje.

M

Su smagiomis šypsomis ant veidų, Anglijos ministeris pirmininkas Winston Chur
chill ir Jungtiniu Valstijų prezidentas Frą^kjin D. Roosevelt susitinka Quebec pro- 
vjnęijoj, įCanadoj. Jiedu suvykp tartis greitaisiais karo reikalais. (Federated Pictures 
soundjihpto). '
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Mosikuodami ant greitųjų namie padarytomis vėlia- 
vukėmis Belgijos vaikai sveikina amerikiečius karius, 
laisvintojus jų tėvynės. Paveikslas imtas amerikiečiams 
pereinant Saloignes, pietvakarinėj Belgijoj. (U.S. Sig
nal Corps radiophoto via Federated Pictures).
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DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

žurnalas

RŪKYMAS IR OPERACI
JŲ PAVOJAI

Didysis anglų medicinos 
ir chirurgijos 
Lancet, London, patalpino
įdomų straipsnį apie tabo
kos rūkymą: Tobacco Smo
king and Pulmonary Com
plications after Operation. 
By Dr. H. J. V. Morton.

Dr. Mortonas ir jo padė
jėjai tyrinėjo 1,257 suaugu
sius ligonis, kuriems reikė
jo daryt kokią pilvo opera
ciją ir, žinoma, pirma to 
užmigdyt arba apmarint e- 
terio gazais (gas-oxygen- 
ether). Gydytojai ypač tė- 
mijo, kaip dažnai ir kam iš 
tų ligonių pasimaišė kokie 
kvėpavimo organų susirgi
mai po operacijai, sakysim, 
tokios ligos, kaip plaučių 
uždegimas, plaučių ir bron
chų įdegimas, bronchitas, 
plaučių susitraukimas (ate
lectasis).

Kuriems ligoniams prieš 
eterio įkvėpavimą buvo su 
adata įčirkšta kokių sura
minančių vaistų (omnopon- 
scopolamine), kurie trupu
tį sutramdo ir suslegia 
kvėpavimą, tokiems dažnė
liau užeidavo kokie plaučių 
susirgimai, palygint su to
kiais ligoniais, kuriems 
prieš operaciją buvo įšmir- 
kšta vien tik atropino (at
ropinas kvėpavimo eigos 
nesutrukdo).

Suėmus visus duomenų 
skaitmenis, išeina aikštėn, 
kad po bet kokiai pilvo o- 
peracijai kvėpavimo takų 
susirgimai ir liguistumai 
tarpe rūkytojų pasitaiko 
šešis kartus dažniau, negu 
tarpe nerūkančių.

Rūkytojai, kurie surūko 
po 10 popierosų per dieną, 
kurs kas dažniau gauna vi
sokių susipainiojimų, susi
jusių su labai rimtais viso ! (tajerhi)

paskui su krauju išsivaikš- 
to po visą kūną. Anglies 
viendeginis (carbon mono
xide) yra vienas tų nuodin
gųjų rūkymo gazų. Anglies 
viendeginis ypač tuo blo
gas, kad jis užima deguo
nies (oksigeno) žymią vie
tą, smarkiai susijungdamas 
su raudonųjų kraujakūnių 
hemoglobinu, ir paskui pri- 
troškindamas visus kūno 
audinius.

Tai čia tik viena blogu
mo dalelių. Visų rūkymo 
blogumų taip greit neišpa
sakosi. Rūkymo kavalieriai, 
apsižiūrėkit.

Dr. J. J. Kaškiaučius.

Naminis Frontas
Karas Gali Būti Sutrumpintas 

WASH1NGTONAS. — “šis 
karas yra kitoks — jis yra vi
sų Amerikos žmonių karas,’’ 
neseniai pasakė Paul V. Mc
Nutt, Karo Darbo Jėgos Ko
misijos pirmininkas, “šis yra 
jūsų karas ir mano karas, ir 
mes esame pasiryžę jį laimėti.

“Norėdami jį sutrumpinti, 
visi privalome susirasti užsi
ėmimo karo pastangose. Vi
siems yra žinoma, kad šis ka
ras yra laikomas mechanizuo
tu karu, bet tiksliausia būtų jį 
pavadinus žmonių darbo jė
gos karu,” tęsė P. V. McNutt.

“Nėra paslaptis, kad mūsų 
darbininkų skaičius mažėja, 
daugeliui įstojus į kariuome
nės eiles, todėl atsirado rimta 
darbo jėgų trūkumo problc-

♦

organizmo sutrikimais.
Tie chirurgai todėl ir pa

taria bet kokiam rūkytojui, 
kuriam prisieina eit ant 
operacijos ir ant apmigdy- 
mo, kad jis sustotų rūkęs 
arba visai mažai terūkytų, 
jei jis nori išvengti kokios 
plaučių ligos po operacijai.

Tarpe tų tyrinėtų ligonių 
buvo vyrų’ ir moterų, įvai
rių užsiėmimų.

Rūkytojai nuolat 
kaip ir pritroškę, kaip ir 
uždusę. Jiems lyg maža oro 
ir sunku ant krūtinės. Ko- 
dėlgi taip? Ogi todėl, kad 
tabokos dūmai turi kelioli
ka Vęiklių cheminių nuo
dų, kurie visi persisėda per 
plaučių plėvelę^ į kraują ir

esti

vKaro Mobilizacijos dirck- 
torjus, James F. Byrnes, yra 
išvardinęs gamybos šakas, ku
rioms labai trūksta darbinin
kų, t.y.: sunkiųjų pabūklų ir 
šaudmenų, bombų ir rajlar gin
klų, sunkvežimių (trokų), tan- 

j kų, statybos įrankių, padangų
J, ir medžiagų karei

vių palapinėms.
“Ašies tautų 

lar nepasibaigė, 
amžinai pabaigti 
mus, kiekvienas mūsų priva
lome įdėti energijos ir pastan
gų. Toms svarbioms pareigoms 
dar reikalinga darbininkų. 
Darbas negali laukti. Jam rei
kalingi ir vyrai, ir moterys.

“Nors pergalė ir bus mūsų, 
bet klaidinga manyti, kad ka
vas jau slenka pakalnėn. Mes 
Lik dabar pradedame susitik
ti tikrąjį priešą. O tas priešas 
yra stiprus ir lengvai nepasi
duos, todėl ne dabai’ laikas 
mums atleisti vadeles. Karas 
dar nepasibaigė. Tęskime dar
bą.

grūmojimai 
Norėdami 

jų grąsini-

1>
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TYLĖJIMAS BŪTŲ PRASIŽENGIMAS
(Atsakymas į Naujienų ir kitų panašių laikraščių 

šmeižtus)
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetui terūpi vienas 

dalykas: surinkti ir pasiųsti Lietuvos žmonėms kuodau- 
giausia medžiaginės paramos. Pakartotinai jis yra viešai 
pareiškęs, jog jis neis į jokius ginčus, nesikiš jokion po- 
litikon, šauks ir verbuos visus lietuvius, be skirtumo jų
jų politinių bei religinių pažiūrų, šelpti Lietuvos žmones, 
taip baisiai nukentėjusius nuo šio karo. Tokio nusista
tymo griežtai laikytis įsakyta ir visiems Komiteto sky
riams.

Nežiūrint to, tūlų grupių laikraščiai be atlaidos puola 
Komitetą, kenkia jo pastangoms šelpti Lietuvos žmo
nes, žemina ir niekina jo veiklą. O kadangi Komitetas 
surinktas Lietuvos žmonėm dovanas siunčia per Russian 
War Relief, tai tie patys laikraščiai išvystė plačiausią 
šmeižtų ir niekinimo kampaniją ir prieš tą garbingą 
amerikiečių organizacija. Vėliausias ir pikčiausias užsi
puolimas ant Lietuvai Pagelbos Teikimo Komiteto ir 
Russian War Relief pasirodė Chicagos Naujienose po 
antgalviu “Tai Ne Lietuvos Šelpimas” (N., rugs. 11, 
1944). To straipsnio tikslas aiškus: pakenkti Lietuvos 
žmonių šelpimo reikalui. Esame priversti į tą piktą raš
tą atsakyti. Tylėjimas šiame atsitikime reikštų prasi
žengimą prieš Lietuvos žmones, prieš laisvę ir demo
kratiją.

Nesiginčysime su Naujienų redaktoriumi ir pana
šiais mums užmetimų darytojais, jog Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas “visai neturįs teisės savistoviai veik
ti.” Komitetas veikė ir veikia. Jis turi teisę rinkti ir siųs
ti pašalpą Lietuvos žmonėms. Jis jau yra tuo prakilniu 
žmoniškumo reikalu daug nuveikęs. Tatai mato plačioji 
visuomenė.

Tačiau N. redaktorius eina daug toliau, tvirtindamas, 
kad būk mūsų surinktos ir pasiųstos dovanos nepasie
kiančios lietuvių, netgi nesančios Russian War Relief 
siunčiamos lietuviams! Jis rašo:

venančius lietuvius ir jie jas gavo, tai liudija dokumen
tai, kuriuos gali bile laikraščio redaktorius bei jo įgalio
tinis patikrinti, nes jie randasi Komiteto archyve.

Štai kablegrama, kaipo paliudijimas apie gavimą mū
sų siuntinių.

May 6, 1944.
Third shipment of parcels for evacuated children and 

Lithuanian soldiers received. Second shipment distribut
ed among Lithuanian children, soldiers, partisans, and 
evacuees. On behalf government Lithuanian SSR and 
Lithuanian public organizations I ask you to convey 
heartfelt gratitude to all American Lithuanians who 
have sent presents and participated in collecting parcels. 
Your gifts, dear friends, are valuable manifestation of 
moral unity of Lithuanian people in struggle against 
German invaders.

JUSTAS PALECKIS,
President, Presidium Supreme Soviet, Lithuania SSR.
Pagaliau desėtkai laiškų, kuriuos jau yra gavę Ame

rikos lietuviai nuo lietuvių iš Tarybų Sąjungos, širdin
gai dėkojančių už gautas dovanas, pilniausiai paliudija, 
jog tos mūsų dovanos pasiekė lietuvius ir teko lietu
viams.

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

Paskutinis Paskelbimas

Iš Laiškų
Scranton, Pa. 

Rūgs. 7 d., 1944
Gerb. Drauge:—

Čionai siunčiu pinigų per
laidą $3.00, tai bus auka dėl 
Lietuvos reikalų. Aukavo 
drg. E. Buzienė, buvusi 
scrantonietė, o dabar wa- 
terburietė, Conn. Drg. Bu
zienė viešėdama Scrantone 
nepamiršo ir Lietuvos žmo
nių.

Draugiškai,
Ig. Klevinskas,

217 W. Market St., 
Scranton 8, Pa.

Klausimai Del Drapanų Paruošimo

Bet jie negerai elgiasi, apgaudinėdami publiką ir sa
kydami, kad jie šelpia Lietuvą arba Lietuvos žmones. 
Komunistų tvirtinimai, kad “pundelius” arba kitokias 
dovanas, kurias jų komitetas surenka ir įteikia Rusi
jos šelpimo fondui, pastarasis pasiunčia lietuviams 
Sovietų Sąjungoje — yra neteisingas.

Rusijos šelpimo fondas aukų lietuviams nesiunčia. 
Russian War Relief atiduoda aukas sovietų valdžiai, 
o ji dalina jas pagal savo nuožiūrą....

...Russian War Relief negali ir pažadėti, kad Ame- 
kos lietuvių aukos bus perduotos Lietuvos žmonėms 
arba Lietuvos tremtiniams Sovietų Sąjungoje.
Ir paskui cituoja neva Russian War Relief rašytą 

kokiam ten žmogui laišką.
Mes to laiško nematėme ir nežinome, ar jis autentiš

kas, ar ne. Naujienos nepasako, ar tą laišką rašė Rus
sian War Relief centras, ar tik šiaip kas nors iš Rus
sian war Relief. Ir tas nesvarbu. Svarbu visuqmenei ži
noti, kaip Lietuvai Pagelbos Teikimo Komiteto renka
mos dovanos yra siunčiamos ir ar jos ištiesų pasiekia 
lietuvius.

Dar 1943 metais Pundelių Vajaus Komitetas rinko ir 
siuntė dovanas lietuviams Tarybų Sąjungoje. Paskui, 
kai pradžioje šių metų, susiorganizavo Lietuvai Pagel
bos Teikimo Komitetas ir perėmė Pundelių Vajaus Ko
miteto darbą, jis tuojau kreipėsi oficialiai į Russian 
War Relief dėl persiuntimo dovanų. Komitetas gavo se
kamą atsakymą nuo Russian War Relief centro per tau
tinį skyrių:

February 14, 1944.
Mr. Anthony Bimba, Chairman
Committee To Aid Lithuania,
Brooklyn, N. Y.
My dear Mr. Bimba:
We have received your resolution concerning the 
newly formed Committee To Aid Lithuania of the 
Council of Democratic Lithuanian Americans.

We shall be most happy to send through Russian 
War Relief whatever gifts-in-kind you collect, to the 
Soviet Union.

We shall be able to obtain an acknowledgment of 
the receip of the gifts from Mr. Justas Paleckis, 
Chairman of the Presidium of the Supreme Soviet of 
Lithuania.

Sincerely yours,
GRETEL SPIRO.

Žemiau skelbiame kvotas dėl šeštojo Dovanų Siunti
nio. Tai bus paskutinis paskelbimas. Kai kurie miestai 
labai puikiai pasidarbavo. Dėkui tų miestų veikėjams.

• Kvota Prisiuntė Kvota Prisiuntė
Maine: Maryland:

Rumford $ 75 150.00 Baltimore 200 450.25
Lewiston 75 81.00 Ohio:New Hampshire:
Nashua 100 127.00 Cleveland 500 1043.29

Massachusetts: Youngstown 100 53.90
Boston 500 857.00 Akron 50 —
Worcester 300 336.00 Michigan:
Montello 300 325.85
Norwood 200 — Detroit 500 2358.00
Lowell 200 332.00 Grand Rapids 200 200.00
TTji azovPi ill 200 Hart-Scotville 100 __ __
1JLCI Vvl 11111

Lawrence
W

300 482.50 Muskegon 100.00
Bridgewater 100 571.00 Illinois:
Gardner 100 —
Hudson ..... 6.23 Chicago-Cicerc)-
Cambridge 87.00 Roseland 1,500 2600.00

Connecticut Springfield 100 23.75
Hartford 200 500.00 E. St. Louis 100 —
Waterbury- 300 183.50 Collinsville 50 —
New Haven 150 200.00 Benld 50 —
Bridgeport 150 361.00 Waukegan 50
New Britain 100 150.00 Gary, Ind. 50 —— ——-
Torrington — 58.00 Moline - 32.00

New York:
Brooklyn 500 960.00 ’ Wisconsin:
Rochester 300 535.36 Kenosha 150 29.96
Binghamton 300 462.00 Racine 100 84.50
Great Neck 100 138.39 Milwaukee 75 —■ ....

New Jersey: Sheboygan 50 —
Elizabeth 200 569.50 Colorado:
Bayonne 100 356.50 50
Newark 200 385.40

JUUIL VUL

Paterson 100 106.41 California:
Hillside 75 208.50 Los-Angeles 200 801.00
Linden 75 — San Francisco-
Camden 50 — Oakland 200 221.50
Jersey City 50 -— ■ —— ■
Harrison —... 90.00 Oregon:

Portland-Pennsylvania: Oregon City 150 231.00
Philadelphia 500 76.00
Shenandoah 200 420.00 Washington:
Wilkes-Barre 200 111.53 Seattle 200 17L.00
Minersville 100 ; 33.50 Tacoma 50 —
Scranton 200 227.52 West Virginia:
Pittsburgh 300 244.00 Elm Grove 21.00
Wilmerding 100 100.00
New Kensington 75. 129.75 Lietuvai Paaelbos Teikimo
Washington 50 — Komitetas. .
Easton 100 18.50
Chester 100 12.50 417 Lorimer St.,
Plymouth — 105.08 Brooklyn 6 N. Y.

LAIŠKAS PADĖKOS AMERIKIEČIAMS
Tokia buvo sutartis tarpe Russian War Relief ir Lie

tuvai Pagelbos Teikimo Komiteto. Toks buvo Russian 
War Relief pažadėjimas — pažadėjimas, kad mūsų siun
tiniai bus siunčiami Tarybų Lietuvos vyriausybei ir kad 
bus nuo tos vyriausybės gautas mūsų Komitetui pakvi
tavimas, jog tie siuntiniai gauti.

Tai tiek, kas liečia Russian War Relief.
Svarbiausias klausimas, ar tie siuntiniai pasiekė Lie

tuvos vyriausybę ir ar jie teko lietuviams?
Iš šešių išsiųstų siuntinių trys jau pasiekė Tarybų Są

jungą ir mūsų dovanos tapo išdalintos lietuviams —lie
tuviams pabėgėliams, lietuviams vaikučiams, lietuviams 
raudonarmiečiams ir lietuviams partizanams. Kiti trys 
siuntiniai tebėra kelyje — dar negavome pranešimo apie 
jų pribuvimą į Tarybų Sąjungą.

Kadangi Lietuva buvo nacių okupuota, tai pirmieji 
penki siuntiniai, aišku, buvo siunčiami Maskvon. Pasku
tinis gi, šeštasis Suntinys, jau išsiųstas Vilniun!

Kad tos mūsų dovanos pasiekė Tarybų Sąjungoje gy-

Sekamas lietuvio raudonar
miečio kovotojo laiškas,, nors 
rašytas 1943 metais žiemą, bet 
jis savo svarbos nenustoja ir 
šiandien. sšis laiškelis parodo, 
kaip Lietuvos sūnus pasiryžęs 
mušti prakeiktus fricus tol, 
kol neliks nei vieno tarybinėj 
jų žemėj. Nors vieną valandė
lę atpuolęs šaltame sniego ap
kase, veda užrašus savo kny
gelėj, kiek priešų užmuša ir 
dar padėkos. laiškelį į Ameriką 
savo tautiečiams turi laiko pa
rašyti! Tai ištikro herojai tie 
Lietuvos vaikai: Gedemino, 
Kęstučio, Vytauto, Margerio, 
Gražinos ainiai.

Aš antai gavau gal patį pir
mą laiškelį iš Sovietų fronto,

Didžiai gerbiami draugai:
Malonėsite perduot iždi

ninkei Frances Pakalniš
kienei čekį 100 dolerių ver
tės. Tai bus mano auka ko
votojams už žmogaus teises 
ir kenčiantiems karo rykš
tės smūgius. Tai ne pirma 
ir ne paskutinė mano auka. 
Kaip tik sužinosiu, kad 
mano Gudelių parapijos a- 
pylinkė išlaisvinta nuo 
žiauriųjų vokiečių, o ypač 
Pilotiškių kaimas, kuria
me gimiau ir augau, tai ir 
vėl kiek paaukosiu.

Draugiškai,
K. Mikolaitis, 

Baltimore, Md.

Gerbiami Draugai:
Šiame laiške noriu pra

nešti, kad ir mūsų koloni
jos draugai ir draugės pa
sidarbavo dėl sušelpimo 
Lietuvos žmonių, nuken
tėjusių nuo karo. Surinkom 
ir sudėjom 995 svarus dra
panų dėl suaugusių ir vai
kučių ir 57 poras čeverykų 
ir dar kitų keletą daiktų. 
Siuntinys išeis rugs. 11 ar 
12 d.

Draugiškai,
J. Mažeika, 

Pittsburgh, Pa.

kuris tilpo “Laisvėje,” kuris 
taip pat buvo nuo raudonar
miečio Višniausko. Mat, jiems 
kas nors teko iš mūsų dovenė- 
lių, sųistų, rodosi, su trečiu 
siuntiniu.

J. Žilinskas, 
Suffield, Conn.

J. Žilinskas, 
Suffield, Conn.

Sveiki brangūs lietuviai!
Aš irgi lietuvis, palikęs gim

tąjį kraštą, palikęs brolius, tė
vus ir sesris, dveji jau metai 
kaip kovoju už laisvę su sužvė
rėjusiu fašizmu, kuris turi pa
mynęs po kojų mūsų brangią 
ir gražią tėvynę, Lietuvą. Šian
die pilnas laimės ir džiaugsmo 
nors sunkiose gamtos sąlygose,

1. Ar Komitetas siunčia 
gautas drapanas ir čystas 
tiesiai į laivą, ar kur kitur 
sudeda į didelius pundus ir 
tada siunčia į laivą?

2. Ar reikalinga atrinkti 
mažų vaikučių drapanas 
nuo didelių? Jeigu reikia, 
tai kame priežastis?

3. Ar reikalinga suprosy- 
ti drapanas, kaip dreses ir 
tam panašias bei vaikučių?

Šiuos klausimus statau 
todėl, kad mums neaišku, 
kada reikia prirengti siun
tinį, tai vieni sakome vie
naip, o kiti kitaip.

J. Mažeika. 
Pittsburgh, Pa.
ATSAKYMAI:

1. Komitetas drapanų tie
siai į laivą nesiunčia. Mes 
savo centre jas peržiūrime, 
paskui nusivežame į verau- 
zę New Yorkan ir ten su- 
dedadme į didžiulius pun
dus, nuo 5 iki 6 šimtų sva
rų sunkumo. Tam tikros 
mašinos pagelba jie yra su
veržiami ir surišami plono
mis geležinėmis juostomis. 
Mes tokios mašinos1 savo 
centre neturime, nes ji la
bai brangi, apie penki tūk
stančiai dolerių.

Ką Jie

Draugai:
Aš palikau Laisvės ofise 

$10 kaipo auką Lietuvos 
šelpimui. Mat, aš negaliu 
padėti dirbti prie pundelių 
taisymo, tai nusibaudžiau 
save, aukodamas dešimtinę.

Jonas Juška, 
Brooklyn, N. Y.

Draugas Bimba:
Aš palikau Laisvės ofise $10 

kaipo auką Lietuvos žmonių 
šelpimui. Mat, aš negaliu padė
ti dirbti prie pundelių taisymo, 
tai nusibaudžiu save aukoda
mas dešimtinę.

Draugiškai, Jonas Juška,
Brooklyn, N. Y.

LPT Komitetui.
Gerbiamieji: Mes pasiuntė

me per American Express du 
pundus apatinių drapanų, 
daugiausia vaikams. Drapa
nos visai naujos, iš mūsų krau
tuvės ir aukojame dėl Lietu
vos žmonių pagelbos. Mano
me, kad ten jie bus naudingi. 
Siuntinys susideda iš 568 ka- 
valkų, vertės $189.40, rokuo- 
jant urmine kaina.

Su pagarba,
L. Šimolunas ir
M. Žvirblienė, 
Binghamton, N. Y.

nes, žinoma, dabar pas mus 
žiema ir sniegas sninga. Kad 
ir gulėdamas sniego apkase 
vistiek pasiryžau parašyti ir 
padėkuoti už tamstų dovanas. 
Dėkuoju ir pasižadu jums už 
jūsų kuklią dovanėlę atžymėti 
užrašų knygutėj dar didesnį 
skaičių užmuštų fricų, kaip 
kad turiu iki šiol. O jų daug 
yra, bet vistiek mušiau ir mū
šių be pasigailėjimo iki galo, 
pakol tik nebus laisva brangio
ji tėvynė Lietuva.

Su pagarba,
Zenonas Jermalauskas. 

Frontas. 1943-12-27.

Antrašas: Pašto dėžė 68497c 
Z. Jermalauskui.

Tiktai šitaip sudėtas ir 
užadresuotas drapanas pa
skui išveža į laivą ir išsiun
čia.

Kaip medinės dėžės, ku
riose sudedame muilą, če- 
verykus ir 1.1., taip šitie 
drapanų pundai mūsų pa
čių užadresuojami seka
mai: Justas Paleckis, Vil
nius, Lietuva.

2. Taip, jeigu galima ant 
vietos atrinkti drapanas, la
bai gerai, kad atrinktumė
te. Praeityje, kaip mažai 
turėjome drapanų, galėjom 
siųsti visas kartu. Dabar, 
siunčiant šeštąjį Siuntinį, 
jau turėjome atrinkti, arba 
surūšiuoti.

Reikia atrinkti sekamai: 
vyriškas drapanas, moterų 
sunkias drapanas, moterų 
lengvas drapanas, vaikų 
drapanas, apatines drapa
nas. Kiekviena rūšis eina į 
atskirą pundą. Jeigu ant 
vietos draugai atrinksite, 
tai palengvinsite darbą Ko
mitetui.

3. Prosinimas nesvarbu. 
Galite suprosyti, jei norite 
(nes suprosyta drapana at
rodo naujesnė, gražesnė, 
malonesnė), tačiau tai nė
ra būtinas reikalas.

Paėmęs Tėvynę rugs. 1 
d., pirmame puslapyje skai
tau: “Šelpimo darbas pra
sidėjo BALF pranešimas.”

National War Fund jų 
šalpos fondui paskyrė 
$135,000 sekantiems reika
lams: Administracijai ir o- 
fisui $25,000 į metus. Rei
škia, peniukšliam, kurie ta
me ofise sėdės. Ta baisi su
ma pinigų, kuriais galėtų 
sušelpti daug nukentėjusių 
ir išbadėjusių, apiplėštų lie
tuvių, nueis būrelio parazi
tų pilvan. Reiškia, sušelps 
fašistus Amerikoje.

Antra suma, $12,500, 
“vaistams į Lietuvą”; tre
čia, pabėgėliams Pietų A- 
merikoje, $12,500; 4-ta pa
bėgėliams Francijoj ir Ita
lijoj, $7,500; 5-ta pabėgė
liams Ispanijoj ir Portuga
lijoj, $3,750; 6-ta pabėgė
liams ir studentams Šve
dijoj, $5,000; 7-ta pabėgė
liams - studentams Šveica
rijoj, $6,250; 8-ta drabužių 
vajui, $10,000. Nepasakyta 
kur, veikiausia pabėgėliam 
ir studentam. Žinoma, jiem 
reikia ir siūtų! 9-ta suma 
atsargos kapitalas $10,000.

Ir šitos sumos paskirta 
tik ant 3 mėnesių, išski
riant administraciją ir ofi
są, kuriem paskirta ant 
metų.

Tai matote, kokios sumos 
ir kur jos eis. Dabar pa
klauskite, koki ten pabėgė
liai ir studentai? Ogi toki 
pabėgėliai, kurie padėjo vo
kiečiams smaugti ir mėsi
nėti Lietuvos liaudį. Ir ka
da jau jiem pasidarė kar
šta, tai jie ir išbėgiojo po 
visus kampus, kaip žiurkės 
nuo skęstančio laivo ir da
bar jie juos šelps. Tai ma
tote, kam Amerikos gelto
nieji tarnauja. Kada tie 
pabėgėliai plėšė ir korė 
Lietuvos liaudį, tai čia A- 
merikoje šitie žmonės juos 
drąsino per visokius infor
macijų biurus ir tokiu bū
du “pabėgėliai” drąsesni 
buvo ir daugiau Lietuvai 
žalos padarė.

Kalbant apie pabėgėlius, 
prisimena vienas netolimoj 
praeityje bėgimas. Kada 
prie Smetonos Lietuvoj pa
sidarė per sunku gyventi, 
tąi liaudis su šeimomis bė- 
go į Pietų Ameriką, dau
giausia į Brazilijos planta-

Šelps?
t

ei jų vergiją. Ar dėl to su
virko nors vienas tų komi- 
tetninkų? Nieko panašaus. 
Tegul juos ten vabalai su
kapoja arba gyvatės suėda. 
Jiem nė į galvą neatėjo, 
kad ten Lietuvos sūnūš ir 
dukros, ir buvo pamiršti.

Bėgome ir mes iš caro 
imperijos ir dar daugumas 
su skolintais pinigais. Mu
mis čia niekas nepasitiko, 
it vienas kitam pastorojom 
darbus ir atsiteisėm sko
las.

Taigi nereikia apie pabė
gėlius tiek daug rūpintis. 
Jie išbėgiojo, susiras dar
bus ir gyvens, jeigu jie 
nebus reikalingi stoti prieš 
liaudies teismą. O jei reika
lingi,tai nė tos pinigų sumos 
jų neatpirks nuo liaudies 
teismo. O tuos pinigus, ku
riuos nuskyrėte pabėgė
liams, paskirkite nebėgė- 
liam, katrie kovojo išvien 
su partizanais ir nukentėjo, 
nes kaip žinia, tai yra net 
keli kaimai nušluoti. Taigi, 
jiem didesnes ir sumas pa
skirkite.

Ir da patariu. Nereikia 
klausti Raudonojo Kry
žiaus, nei Stalino prašyti 
dėl kokių ten kelių atidary
mo. Yra keliai aiškūs, su
sisiekite su Justinu Palec- 
kiu, ar Gedvilą. Jie jums 
patarimą duos ir nurodys. 
Tada tai busite vyrai ir 
galėsite akis pakelti ir tie
siai pažvelgti. Nemanykite, 
kad Amerikos lietuviai ko
ki neišmanėliai ir nesu
pranta jūsų juodų darbų.

IR ČIGONAI DIRBA 
ANGLIJOJ

O studentam pabėgėliam 
galite drąsiai ir aiškiai pa
sakyti, kad fašizmo kursai 
jau užsibaigė, nes Sovietų, 
Amerikos ir Britanijos ga
lingos armijos fašizmo aka
demiją sutriuškino sykiu su 
visais jų smegenų trustais, 
įskaitant ir jumis.

F.

London. — Anglijos dar
bo ministerija suregistravo 
tūkstančius čigonų šeimų 
kaip darbininkų laukams 
valyti. Savo tautiečiams 
rekrutuoti į derliaus suė
mimą darbavosi jų 
E. A. Williams.
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Scranton, Pa
LPTK vietinio skyriaus an

tras piknikas įvyko 10 d. rug
sėjo, Rocky Glen Parke. Kaip 
pereitą, taip ir šį kartą, oras 
pasitaikė labai gražus ir pu
blika gausingai atsilankė.

Dėlei to, nuo pikniko pel
no liko $100.60. Susirinkime, 
įvykusiame 11 d. rugsėjo, ko
misija išdavė raportą ir ant 
vietos liko nutarta paskirti po 
penkis dolerius Laisvei, Vilniai 
ir Apšvietos Fondui. Likusieji 
pinigai pasiliko ižde ir jų su
vartojimas bus nuspręstas vė
liau. Kadangi, Scrantonas sa- 
•Vo paskirtą kvotą perviršino, 
o darbas Lietuvos pagelbai eis 
tolyn, tai pinigai bus suvarto
ti sekančiam siuntiniui.

Apart kitų klausimų, buvo 
kalbama ir apie LDS 82 kp., 
kurios neveiklumas yra aiškiai 
pastebimas. Visi dalyviai pa
sižadėjo darbuotis ir ant vie
tos radosi trys kandidatai, ku
rie išreiškė norą prisirašyti 
prie LDS 82 kp. Tai yra malo
nus reiškinys ir neabejotina, 
kad bus ir daugiam kandidatų, 
nes LDS yra gerame stovyje 
ir kiekvienas gali matyti. Lin
kėtina gero pasisekimo, ypa
tingai šiame jubilėjiniame va
juje..

Buvo kalbama apie rudenio 
ir žiemos darbuotę. Komisijos 
pasižadėjo dalykus pastudi
juoti ir vėliau rąportuoti.

Nugirdęs.

n I 1 III! m I

gho tarybininkus, kad ir jie 
jau renką drabužius Lietuvos 
žmonėms. Aprinkę vietą lietu
vių bažnyčios salėje. Tai ta 
Lietuvos žmonių prietelka nu
neša didelį našulį (pundą) 
drabužių į parapijos salę. Bet 
tos parapijos kunigas E. G. 
sako, kad negalima dabar 
siųsti į Lietuvą šių drabužių, 
nes dar prezidentas Roosevel- 
tas mums Lietuvos neatidavė, 
sako, gerai, palik čia drabu
žius, tai mes juos pasiųsime į 
Italiją, o Lietuvoj dabar rus- 
kiai.

Moteris išklausė kunigėlio 
kalbos ir pasiėmė atgal drabu
žių bundulį ir pareiškė kuni
gui, kad aš į Italiją neduosiu 
siųst savo drabužių, aš siųsiu 
verčiau tiems ruskiams. Ir at
nešė tą didžiulį našulį į mūsų 
drabužių punktą, kuris randa
si 288 Wallace St.

Bridgeport, Conn
Trumpos Žinutės iš 

Bridgeporto
Progresyviai žmonės smar

kiai dirba dėlei Lietuvos žmo
nių, nukentėjusių nuo karo. 
Dr-gė Meškelienė pririnko 
daug ir brangių drapanų 
siuntimui į Lietuvą. Jai 
gelbsti kitos ir kiti.

Aną savaitę Bridgeporte 
svečiavosi brooklynietės: J. 
Lazauskienė, L. Lazauskaitė, 
O. Degutienė, Elena Rinkevi
čiūtė, Lyną Meškėnaitė ir D. 
M. šolomskas — ir visiems, 
apart kitų vietų, teko svečiuo
tis pas Juozą Žilinską ir Onu
tę. Tai svetingi žmonės!

Easton, Pa

pa
pa-

New Haven, Conn
IŠ LDS 16-tos Kp. Susirinkimo

Susirinkimas atsibuvo 5 d. 
rugsėjo (Sept.). Iš Centro pra
nešė, kad mūsų 16 kuopai pa
skirta dabartiniame vajuje 
gauti 5 nauji nariai. Tai, pa
lyginant, nedaug, sulyg to, 
kiek mūsų mieste randasi lie
tuvių, kurie nepriklauso prie 
LDS.

Išrinkti vajininkai gaut nau
jus narius, bet buvo nuomonė, 
kad nepalikti naujų narių ga- 
vimas-prirašymas tik vajinin
kams, bet imti už pareigą ir 
dalyvauti vajuje kiekvienam 
kuopos nariui. Vajininkai vi
si 3 yra darbštūs kuopos na
riai, bet jie negalės visų lie
tuvių apeiti ir pakalbinti, kad 
stotų į LDS. Mūsų visų yra ta 
pati pareiga, kaip ir vajinin- 
kų. Kurie lietuviai perskaity- 
sit šią korespondenciją, o dar 
nepriklausote prie LDS, norin
tieji prisirašyti, matykite va- 
jininkus: John Didžiūną, John 
Aleksą ar B. Vikšrienę. Jie iš
pildys blankas ir tapsite šios 
garbingos LDS nariais.

šiame vajuje naujieji nariai 
priimami be įstojimo. Jau šia
me susirinkime perstatytas vie
nas naujas narys, tai jau mū
sų vajininkų darbas pradėtas.

Buvo išsireikšta susirinkime, 
kad greitoj ateityj bus sureng
tas koks smagus parengimas 
atžymėt 15-kos metų gyvavi
mo mūsų gerbiamo LDS. Ka
dangi mūsų 16 kuopa susiorga
nizavo kartu, kaip ir Centras, 
tai turime pilną teisę apvaikš- 
čiot jubilėjų kartu su Centru 
ir daugeliu kitų senų kuopų.

Komisijų Raportai
Iš rinkimo drabužių dėl Lie

tuvos žmonių išdavė pagirti
ną raportą, būtent, jau pa
siųsta į LPTK centrą, Brook
lyn, N. Y. 4 pilni baksai įvai
rių drabužių ir batų, viso virš 
800 svarų. Taip pat išpildyta, 
su kaupu mums paskirta iš 
Centro piniginė kvota, mūsų 
miesto pažangiesiems lietu
viams buvo duota kvota $150, 
O pasiuntėm $200. Tai viskas 
pasiųsta šeštam siuntiniui, ku
ris eis tiesiai į Tarybų Lietu- 
,vos sostinę Vilnių.

Toliau raportavo, kad jau 
turime drabužių surinkę dėl 
7-to iš eilės siuntinio.

Komisija raportavo 
atsitikimą, būtent, 
Viena gera Lietuvos 
prietelka, lietuvė,
daug aukavusi dėl Lietuvos 
Žmonių drabužių, bet dabar 
yra pagarsinta per Pittsbur-

svarbų 
sekantį: 
žmonių 

jau yra

Antras raportas buvo tai iš 
praėjusio bankieto, kuris bu
vo surengtas Lietuvos išlais
vinimo paminėjimui, rugsėjo 
3-čią d. Komisijos rapoi’tas ne
buvo pilnas, nebuvo detališkai 
pasakyta, kiek liks pelno dėl 
Lietuvos žmonių sušelpimo, bet 
iš komisijos išsireiškimo buvo 
galima suprasti, kad su auko
mis, kurios buvo renkamos 
bankiete ir visos smulkmenos 
sudarys ir vėl apie porą šim
tų dol. Kadangi, bankietą ir 
prakalbas surengė LDS 16 ir 
LLD 32 kuopos, tai LLD 32- 
ros kuopos susirinkime, kuris 
įvyks 19 rugsėjo, bus išduo
tas galutinas ir pilnas rapor
tas. ’• *'■

Kuopos susirinkime buvo iš
reikšta didelis ir draugiškas 
ačiū visiems bankieto rengė
jams, darbininkams, kalbėto
jai drg. S. Sasnai iš Brookly- 
no, N. Y., už pasakytą ata
tinkamą šiam momentui pra
kalbą, mūsų organizacijų vei
kėjams ir parko savininkams, 
kurie davė parką veltui. Drau
gai B. & B. Medeliai ir J. A. 
Miliauskai yra to parko savi
ninkais. Kuopos valdyba ir vi
si nariai 16 kuopos, o kartu ir 
Lietuvos žmonės, taria drau
gišką ačiū už jųjų taip gausią 
dovaną.

Bankiete darbavosi visi vik
riai ir sutartinai šie asmenys: 
John Latvis, Joseph Aleksa, 
S. Aleksienė, Eva Rudmanie- 
nė, S. Mason, A. šoliūnienė, 
John Aleksa, A. Miliauskienė 
ir Ant. Mason. Taip pat, laike 
bankieto pamačino - padėjo 
nešiot lėkštes į stalus draugės 
moterys, kurių visų nežinau 
nei vardų, vienok visiems ir 
visoms, kurie tik prisidėjo prie 
šio didžiojo bankieto vienokiu 
arba kitokiu darbu, labai ačiū.

Protokolų raštininkas per-, 
skaitė gautus du laiškus, ku
riuos gavo draugai J. ir S. 
Aleksai iš Tarybų Sąjungos 
nuo dviejų lietuviukų berniu
kų. Berniukai abu gavo nuo 
drg. Aleksų dovanas, kurias 
siuntė atskirais pundeliais. Tie 
laiškučiai yra padėkos formoj 
drg. Aleksam. Abudu laišku
čius pasiuntė drg. Aleksai į 
Brooklyną, Laisvės redakcijai, 
kuri, be abejo, patalpins Lais
vės laidose.

Kuopos Korespondentas,
M. Antanuk.

Rugsėjo 3 d. buvo čia gra
žus piknikas. žmonių buvo 
neperdaugiausia, tačiaus pelno 
su aukomis padaryta arti dvie
jų šimtų dolerių. Aukų surink
ta $64.50. Na, ir kitas pelnas 
iš pačio pikniko, štai, žiūrėki
me: Mureikienė aukoja porą 
sūrių ir importuotos degtinės 
bonką. J. Žilinskas (tai tas 
pats Juozas Žilinskas, ką gra
žiausius ir gardžiausius pyra
gaičius ir tortus pagamina iš 
viso Bridgeporto) paaukavo 
piknikui gražų tortą-“keiką.” 
Staneikienė pusę tuzino dailių 
rankomis pagamintų, skepe- 
čiukių, — tik šios aukos išlei
dus davė pelno $37.40. Kiti 
prisidėjo su smulkesnėmis au
komis. Jocis aukojo piknikui 
muziką (apie $10 vertės).

Be to, noriu priminti, jog 
pirmesniame rašinyje paminė
jau aukautojų vardus, tačiaus 
reikia prie tų dar pridėti: M. 
Valatkienė vienu atveju auko
jo $1, kitu $3; vėliau priduota 
auka Alf. Švėgždos $2. Taipgi 
įvairių maistui dalykų aukojo 
Pūdymienė, Arisonienė, 
nevičienė ir kitos.

Rugsėjo 1 d., Merideno džio
vininkų sanatorijoj (Under
cliff H), mirė buvęs brookly- 
nietis Adolfas Gudukas. Jis 
minėto j ligoninėj išgulėjo virš 
6-šių mėnesių. Adolfo kūnas 
tapo nugabentas į Brooklyną 
ir Brooklyne (nežinau kapinių 
vardo) palaidotas.

Adolfas paėjo iš Dzūkijos: 
Galintenkos kaimo, Merkinės 
valsčiaus; buvęs pasiturinčių 
ūkininkų sūnus. Paliko čia 
žmoną, sūnų ir dukterį. Lietu
voje liko dvi seserys ir dar 
tur-būt motina gyva. Adolfas 
buvo arti 60 metų amžiaus ir 
priklausė Brooklyne. kažin 
prie kokio tautininkų kliubu- 
ko. Laidotuvėmis rūpinosi jo 
žmona.

Mik

VyrųBridgeporto Jaunų 
Draugystė pereitame susirinki
me išrinko du atstovu į tą 
“Bendrą Lietuvių Fondą.” Te
ko girdėti iš atsakomingų kle
rikalų vadų nusiskundimas, 
kad “...Draugystė išrinkusi 
du gyvus nabašninkus.” Mums 
atrodo, kad išrinkti du geri ir 
ščyri katalikai: M. Lukoševi
čius ir Jokūbas Žukauskas; to
dėl esant doriems katalikams 
vadams, pagaliaus yra net ir 
nuodėmė taip įtarti žmones. 
Kitas dalykas, tame “Bendra
me Lietuvių Fonde,” atrodo, 
nereikės nieko veikti.

Bridgeporto ALDLD vietinė 
kuopa nusitarė darbuotis se
kančiame Laisvės vajuje, iš
rinkti du vajininkai: J. Moc- 
kaitis ir P. Baranauskas; taip
gi pasižadėjo visi ALDLD na
riai kooperuoti su vajininkais.

Tame pačiame ALDLD susi
rinkime išrinkta net penki as
menys suruošimui - susimokini- 
mui kokio veikaliuko, arba už- 
kvietimui iš kitų miestų tinka
mos grupės vaidintojų. Vadi
nasi, vienaip ar kitaip, bridge- 
portiečiai žiemos sezone turės 
progą pamatyti vaidinant lie
tuviška veikalą. €• V

Jugoslavų partizanai grę- 
sia apsupt priešų vadų Mi- 
chailovičių.

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA) Į

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam. s
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji- 
m0 pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j antams.)

OPTOMETRISTS
394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y

telephone Start 2-8342 \
— ■ . *'■ —■ < , ’ '      

Bridgeporto Jaunų Vyrų 
Kliubas nutarta naujai perda
žyti. Manoma, kada kliubb vi
dus bus puikiai pagražintas, 
tad dar daugiau svečių ir vieš
nių čia atsilankys. O Alekas 
Masiulevičius visus palankiai 
pavaišins.

P. S.: Šiomis dienomis kliu
bo gaspadoriaus Masiulevi- 
čiaus žmona turėjo sunkią 
operaciją. Linkėtina greit pa
sveikti.

Korespondentas.

Kliubo Piknikas
Rugsėjo 3 d. Lietuvių Pilie

čių Kliubas turėjo metinį pik
niką, žuvininkų ir Sportinin
kų Parke. Diena pasitaikė gra
ži, mašinų suvažiavo daugiau 
kaip 60, tikietų į pikniką iš
duota dėl 330 ypatų. Kliubo 
nariams gėrimai ir valgiai bu
vo už dyką, o nenariaųis įžan
ga $1, už ką galėjo gerti ir 
valgyti, kiek tiktai tilpo. Kliu
bo prezidentas S. Sharkey-Lu- 
kauskas man sakė, kad kliubui 
toki piknikai kaštuoja kas me
tai nuo $450 iki $500.

Kliubas, taip sakant, ant me
tų vieną kartą nariams duoda 
už dyką paūžti. Apart to, po 
kožno susirinkimo kliubas duo
da bačkutę alaus dykai išsiger
ti. Kliubas turi 560 narių, iš 
kurių tarpo 114 narių, tarnau
ja armijoj ir laivyne. Kliubas 
turi nusipirkęs už 7 tūkstan
čius karo bonų. Abelnai kliubo 
turtas stovi virš 16 tūkstan
čių dolerių. Kliubas atlieka 
daug labdaringų darbų visuo
menėj ir nuo karo nukentėju
sioms lietuviams. Metinė nario 
mokestis su įstojimu -$1 per 
metus. Į kliubą priimami ir 
svetimtaučiai.

draugė šlapikiutė-Farien, ku- 
rie galėtų pavaduoti sukrypu
sius senius. Draugė šlapikiutė 
yra sekretorė LDS kuopos ir 
Lietuvių Piliečių Kliubo, iždi
ninkė. Neužtenka to> mes dar 
ir dar kartą turėsime parinkti 
drapanų Lietuvos nukentėju
sioms žmonėms nuo karo. Apie 
tai turėsime plačiau pasikal
bėti ALDLD kuopos ateinan
čiame susirinkime.

Sidabrinės Vestuvės

mūsų šalies neprieteliais, fa- 
šistais-naciais. Užuojauta nuo 
visų mūsų miesto ir apylinkės 
lietuvių. ,i

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
Detroito Liet. Moterų Pažangos 

Kliubo susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, rugsėjo 21 d., 7:30 v. v. 
Draugijų salėje, 4097 Porter. Visos 
narės pasistengkite dalyvauti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarimui. 
— M. G., sekr. (220-221)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 

21 d. rugsėjo, 8 v. v. 735 Fairmount 
Ave. Kviečiame drauges dalyvauti, 
nes pereiti 2 susirinkimai neįvyko; 
turime daug svarbių darbų užsivil
kusių. — Šmitienė. (220-221)

į PHILADELPHIA, PA.
■1

Gražūs krutami paveikslai 
Sovietų Sąjungos bus rodomi Moose 
Hall, Broad ir Master St. Rugsėjo 
20 ir spalių 1 d. Tikietų kaina 62c 
su taksais. Galite gaut pas Šmitie
nę. Kitur tos filmos Phila. nerodys. 
Todėl neužmirškite įsigyti tikiotus. 
Tclefonuokite War. 2538. (220-221)

iš

Aukos Pundelių Vajininkams
Dėl mūsų miesto kvota bu

vo paskirta $100. Aną dieną 
pasikalbėjau su jaunuole Eve
lyn šlapikiutė, ji man pasakė, 
kad jau turi surinkus aukų 
pundelių vajininkams $91. Sa
ko, turėsime dasivaryti iki 
$100. Per manę buvo pasiųsta 
$18.50, tai, sakau, kvota bus 
išpildyta su kaupu.

Kadangi mes, nekūrie se
niai, dažnai susergam, sušlu- 
buojam, tai būtų reikalinga ir 
daugiau tokių jaunuolių, kaip

Rugsėjo 10 d. Lincoln Vieš
butyje, netoli nuo Freemans
burg miestelio, atsibuvo nusi
stebėjimo bankietas, surengtas 
Mr. ir Mrs. John Lušiams, 
—sidabrinės vestuvės, 25-kių 
metų vedybinio gyvenimo pro
ga.

Suvažiavo daugiau kaip 20 
mašinų. Publika iš giminių ir 
draugų susidarė daugiau kaip 
šimtas ypatų. Mr. Folker, fo
tografas nutraukė paveikslus. 
Po to prasidėjo puota, ant ga
lo pasakyta daug kalbų ir lin
kėjimų, pirmininkaujant Ado
mui Lušui. Tas šaunus pokilis 
buvo surengtas triūsu Lušų 
dukters, žento ir sūnaus. Mr. 
ir Mrs. John Lushis, populia- 
riški ir pavyzdingi mūsų mies
to biznieriai, turi valgomųjų 
daiktų krautuvę-market, ant 
13-tos ir Ferry gatvių. Visi tu
rėjo “good time” prie geros 
muzikos, linkėdami dar su
laukti kitų 25 metų.

Žuvo Kare
Karo štabas pranešė Mrs. 

Mineikienei, kad jos sūnus, 
saržentas Frank Mineika, žu
vo Francijoj, kariaudamas su

V. J. Stankus.

JACK

Pirmas
Pasirinkimas Rudeniui

Adam Skrybėliių Krautuves 
ir Agentūros Visur.

M.

Eb

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

į sudarau su ame- 
mkoniškais. Rei- 
Ikalui esant ir 
[padidinu tokio 
i 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.

< Y>
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MATEUŠAS SIMONA VICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

F. W. Slialins
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.

§II I
5

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

g

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

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

h

660 GRAND ST BROOKLYN, N
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

x=>

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką 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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Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. • BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOID  AI 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-spinduliU, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
—- Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKAUIS IŠTYRIMAS fZ*

(Isist. 28 m.)

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

PARĖ kiekvieną šeštadienį 
ATEIKITE PASIMATYTI SU GtVIAlS. 

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

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

DR. ZINS
110 East 16th St., N. Y
Kasdien 9 A. M. — 7 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 i

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)
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MĄLE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALĘ and FĘ^ALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
RĖIKALtNGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKApNGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

' Penktas puslapi!

HELP WANTEP—FEMĄU 
REIKALINGOS MOTERYS*

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

PA.

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

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

(220)

MERGINOS 
MOTERYS 

VYRAI
Susidomėję 

POKARINIU UŽTIKRINIMU 
Patyrimas Nereikalingas 

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

Pusė Bloko uno 4th Avenue BMT Subvės

HOLLAND LAUNDRY, ING.
225 25th STREET 

BROOKLYN 32, N. Y.
(222)

REIKIA DARBININKŲ

Wickwire Spencer Metallurgical Corp
PRIEDAS WICKWIRE SPENCER STEEL COMPANY

GERA PROGA — GEROS DARBO SĄLYGOS 
NEBUS REKONVERSIJOS PROBLEMOS 

PASIBAIGS.KADA KARAS

VYRAI MOTERYS

REIKIA VYRŲ MERGINOS-MOTERYS MERGINOS
Lupimui ir kaulų išėmimui

SALT COD FISH

50 VALANDŲ SAVAITĖ
Laikas ir pusė už viršlaikį

BŪTINAS KARINIS 
FABRIKAS

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

J. W. BEARDSLEY SONS
700 Frelinghuysen Avė.

NEWARK, N. J.
(222)

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
(220)

RAŠTININKAI
PRIE GELEŽINIŲ DAIKTŲ 

5% dienos, gera alga, patyrimas nereikalingas.
S. H. VICTORS

1037 Fulton St., Brooklyn.
(221)

APVALYTOJAI — SANDELIO 
DARBININKAI

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

SCHRANZ & BIEBER,
115—5TH AVE. (222)

REIKALINGI
ELEKTRIKAI

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

NEW YORK

SHIPBUILDING

CORP.

CAMDEN, N. J

(220)

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

Arbatos Bolių Pakavimui
LINKSMOS APLINKYBĖS

10 A. M. 30 P. M.

Maisto Pakavimas.

5 DIENŲ SAVAITĖ 
46 VALANDOS; $26 

Puikiausia Pokarine Ateitis.

Lengvas, švarus darbas.
BOTINAS KARINIS 

FABRIKAS 
Prįsilail^oma W.M.C. Taisyklių

J. W. BEARDSLEY SONS
700 Frelinghuysen Ave.

NEWARK, N. J.
(222)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS' 
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI 

SCHRAFFT’S 
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 WEST 23RD ST., N. Y.
ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

VIRĖJOS

103 Warren St
New York City.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(225)

MERGINOS
Dėti knygas į lentynas, kiti knygyno darbai. 

39 VALANDŲ SAVAITĖ 
Linksmos Sąlygos 

$22 PRADŽIAI 
Pokarinės Progos

CHEMISTS CLUB LIBRARY
52 E. 41ST ST., N. Y. C.

(226)

MERGINOS & MOTERYS
Minimum Amžius 16
Pilnam ar daliai laiko 

ar gale savaitės darbai, 
KAIPO KOMUNIKACIJŲ 

IŠNEŠIOTOJOS
Interesingas, lengvas darbas biznio plote 

New Yorko Mieste.

Kreipkitės

Western Union
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.
_____________________________________ (224)

MOTERYS (PATIRIAMOS) 
Darymui gražių dėžučių. 

Patyrusios ir be patyrimo. 
Nuolat, pokarinė ateitis. 

Viršlaikiai ir kitokios pašalpos.
TELEPHONE

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

__________ (221)

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

DRATO TRAUKĖJOS
DRATŲ RAITYMUI 
APDIRBĖJOS 
PATYRIMO 
NEREIKALAUJAMA

STIPRAUS SURODAVOJIMO VYRAI

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

Wickwire Spencer Metallurgical Corp
260 SHERMAN AVENUE 

NEWARK, NEW JERSEY
(222)

MOTERYS-VYRAI 
18 IKI 55 

PILNAM AR DALIAI 
LAIKO 

PASTOVUS DARBAS 
GERA ALGA 

VAKACIJOS SU ALGA 
HOME TOWN LAUNDRIES, 

INC.
FRONT & WATER STS., 

TEANECK, N. J. 
TEANECK 6-8700

(226)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI

MAŠINŲ 
Operuoto j ai 

GRĘŽIMAM PRESŲ 
RANKINIŲ ŠRIUBŲ 

ENGINE LATHE 
MAŠINISTAI

Toolmakers
Patraukianti 

Pradžiai Mokestis
DARBAI BELLEVILLE, N. J.

Pasitarimai 8—5; šeštad. 8—12:30 

Kreipkitės į Employment Ofisą

WALTER KIDDE 
& COMPANY, INC.

60 WEST ST., BLGlOMFIELD, N. J.

Reikalingas USES Paliuosavimas.
(226)

NUOLATINIAM DARBUI
Būtinai Maisto Pramonei

IŠ

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)

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

MAŠINŲ OPERATORĖS
Patyrusios siuvimui grabų vidaus įrengimų. 

Nuoiatinis darbas; viršlaikiai.
Gera alga. Būtina industrija.

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

Long Island City.
Visom subvėm iki Queens Plaza stoties.

____________________________ (225)

BERNIUKAI & VYRAI HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

OPERATORIAI
Vyrai ir Moterys 

Prie Armijos Orlaivių Uniformų. 
Gera alga; nuolatinis darbas.

BEN GREEN HOLTZ, 
476 Knickerbocker Ave., Brooklyn.

(225)

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.

(223)

ABELNAS DARBAS
KAVOS KEPINIMO 

DIRBTUVĖJE
5 DIENŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA
PUIKI POKARINĖ ATEITIS

103 Warren St., 
New York City.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(225)

BERNIUKAI
Dėti knygas į lentynas, kiti knygyno darbai.

- 39 VALANDŲ SAVAITĖ
Linksmos Sąlygos 

$22 PRADŽIAI 
Pokarinės Progos

CHEMISTS CLUB LIBRARY
52 E. 41ST ST., N. Y.' Č.

’________________________________ ,(2 26).

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 6 
mėnesių pamatinė kaina virš 70c į valandą. 

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

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

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

MATRONOS
Atlikimui Lengvo Valymo 

6:30 A.M. IKI 2 P.M.
6 DIENŲ SAVAITE 

Kreipkitės 
OHRBACĮFS, INC.

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

(225)

APVALYTOJAI 
NAKTINIS DARBAS 

$33.73 Į SAVAITĘ 
6 P. M. IRI 2 Ą. M.

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 
KREIPKITĖS 6 P. M. 

ROOM 503, 350 — 5TH A VE.
"________ _____________ ' (221)

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

55c į valandą laike mokinlmosi Ir pamatinė 
kaina 65c po 6 mėnesių. Laikas ir pusė virš 

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO 

CLAROSTĄT MFG. CO., INC., 
285 N. 6th St., off Metropolitan Aye.

Matykite Miss Hirsch 
Reikia turėti USES paliuosavimą ir 

būti U.S. Piliete.
(225)

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)

Minimum Amžius 16
Pilnam ar daliai laiko 

ar gale savaitės darbai,
KAIPO KOMUNIKACIJŲ

IŠNEŠIOTOJAI
Interesingas, lengvas darbas biznio plote 

New Yorko Mieste.

Kreipkitės

Western Union
1 * • • ■ > • • -

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.

____________ __________________ ______ (224)

SPAUSTUVĖS 
PRESSMONAI

Turi būt patyrę eraftsmenai ant 
KELLY AUTOMATIC CYLINDERS, 

WEBENDORFER LITTLE GIANT
ar

C. & P. MILLER PLATENS.

Printing Division,

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

GRINDŲ MAZGOTOJOS
Pastovus Darbas.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės Į

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

(227) John Wanamaker

APVALYTOJAI
Dienom ir Naktim

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės Į

personnel ofisą
12-tos Lubos

John Wanamaker

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

9TH ST. & BROADWAY 
NEW YORK CITY.

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:

ABELNAI VIRĖJOS —$41
SMULKIŲ UŽSAKYMŲ

VIRĖJOS —$38
VIRTUVĖS MOTERYS,

PATYRUSIOS
SANDWICH

DARYTOJOS
INDŲ MAZGOTOJOS

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 
VAKACIJOS SU ALGA

Nemokamai Apdrauda ir Medikalė Priežiūra

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

N. Y. C.
______________________________________ (224)

PRADŽIAI
PRADŽIAI

—$39

PRADŽIAI—$30 PRADŽIAI 
—$26.40 PRADŽIAI

I

MOTERYS & MERGINOS 
''DALIAI ar pilnam laikui 

SALDAINES PAKUOTI 
AR 

SKALBYKLOJ DIRBTI 
SCHRAFFT’S 

56 WEST 23RD ST., N. Y. 
(X)

MOTERYS
ir

(221) MERGINOS-MOTERYS
Daliai, PILNAM LAIKUI 
Naujienybės. Interesinga.

B. SHACKMAN & CO. 
31TH ST. & MADISON AVE. 
_______________________________(220)

VYRAI
REIKALINGI BŪTINAI KARINIAM

DARBUI DABAR
SU NUOLATINIO DARBO
UŽTIKRINIMU PO KARO

DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI 
DALIAI LAIKO

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Kreipkitės

United Cork Compa^ięs
Gale Central Ave. So. Kearny, N. J.

Telefonas: MARKET 2-1600
^23).

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MORĮ^IMOSI 
DIRBTUVES PARBĄS. 

NUOLATINIS DARBAS. 

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

.^20),

9TH ST. & BROADWAY 
NEW YORK CITY

» ' * • ' • ik

_______________ j____________________ (221)

MECHANIKAS
Galintis sustatyti mašineriją

Einantis pilną atsakomybę už įrengimus.
' ' Puikiausia pokarinė, proga.

D U-TO N E RĮBBON
36-32 34TH ST., L. t. CITY.

(222)

MERGINOS
BE PATYRIMO

Lengvas Fabriko Darbas.
PILNAM AR DALIAI LĄIKO.

Pokarinė proga. '
DU-TONE RĮBBON

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

CARPENTERS
MECHĄ^I^,

Stogų ir kraštų darbui 
GEROS ALGOS. 

NUOLATINIS DARBAS’ pATERSON SRITYJ
Skambinkite PROOF

ROOFING po.
Route 4, PARAMUS, N. J.< 

HACKENSACKJ 3-0679 * ' 
Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių 

__________ (221)

1$ METŲ AR VIRŠAUS 

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

GĘRA ĄLGA 

NŲP^ĄTĮNIS DARŲAS 

GEO.K. GARRETT CO„INC.
d. & TfppĄ STREETS 
PHILADELPHIA, PA.

(220)

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

5 NAKTYS, $24.
SKUBINKITE MR. HOWARD,

LEHIGH 4-2552.
- -• (224)

VALYTOJOS 
MOTERYS

VALYTI OFISUS 
$22 Į SAVAITĘ 

Sekmadieniais Nedirbama. 6 P.M. iki 1 A.M.
KREIPKTI'ES Į ROOM 508 
850 — ,5TH AVĖ., 6 P. M.

* '• ’ '' (221)

OS % MOTERYS
DALIAI LAIKO & PILNAM
• ‘ LAIKŲ! DARBAS.

Mes turime įvairių dąrbų 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 RAČE ST.

PHILADELPHIA, PA.
1 . ZL..... .. • . ‘ . t ,(22«

TAIP1STĖS 
Patyrusios 

HIGH SCHOOL BAIGUSIOS 
Prie spaustuvės. Pastoviai. 39% Valandų 
» Savaitė, šeštadieniais nedirbama. 
950 UNIVERSITY AVE., 

WEST BRONX, N. Y.
_(2ŽO| 

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(22«)

* REIKIĄ MERGINŲ
Kepimo dirbtuvėje ir vyniojimų dept. 77c J
VALANDĄ, kreipkitės PURITY BAKERY.

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

(2?.2)

o d

idfcfciaV...ft iii*£»?;
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S(nvY>rko^zWž/a /I nioi
Kokie Miesto Planai 
Pokarinei Statybai 
Ir Mūsų Darbams

Ar norite susipažinti, kaip 
po karo atrodys miestas? Ko
kie miestui planuojami dar
bai? Kas jais rūpinasi?

Tais ir tolygiais svarbiais 
klausimais išklausykite miesta- 
vos radio stoties programas 
antradienių ir penktadienių 
vakarais nuo 8 iki 8 :30, duo
simas iš miestavos radio sto
ties WNYC, 830 ant jūsų ra
dio.

Pirma iš 12-kos tuo klausi
mu būsimų kalbų įvyks rugsė
jo 19-tos vakarą.

Ir abelnai miestava radio 
stotis teikia miesto gyvento
jams ir piliečiams labai nau
dingų žinių ir puikios muzikos. 
Stotis veikia kas dieną nuo 7 
ryto ligi 10 vakaro.

Statys Naujy Nainy 
Harlem Paupyje

Skelbiama, kad Metropoli
tan apdraudų firma vedanti 
derybas su miestu gauti lei
dimą statyti gyvenamų namų 
projektą Harleme. Majoras 
išsireiškęs, kad tai geras žygis 
ir tikisi prieiti prielankaus su
sitarimo su firma.

Naujų bildingų grupė pla
nuojama statyti prie Harlem 
upės tarp W. 135th St., Fifth 
Ave. ir 138th St., New Yorke. 
Vadinsis Riverton. Tai būtų 
prie pat miestavo, tuojau po 
karo numatomo statyti Abra
ham Lincoln Houses projekto, 
kuris rubežiuosis ta pačia Har
lem upe, Park Ave., W. 132nd 
St., Fifth Ave. ir W. 135th St. 
Kartu sudėjus, visa tai sudary
tų gražią, modernišką naują 
sekciją.

Rivertone numatoma pada
ryti butus 1,200 šeimų, apie 
3,400 žmonių. Rendos viduti
niai imant, būsiančios apie 
$12.50 už kambarį mėnesiui. 
Statyba lėšuos apie 5 milionus 
dolerių.

Projektui vartosimame plote 
yra keletas labai senų dirbtu
vėms bildingų ir senų, atgyve
nusių namų. Paimamojo ploto 
tik apie ketvirtadalis būsiąs 
užimtas bildingams. Didžiu
moje būsią užvesti parkučiai, 
medžiais apsodinti takai ir 
žaismavietės. Per vidurį ploto 
einantieji keliai bus panaikin
ti, o iš kraštų esantieji pra
plėsti.

Cigarety Pagaminama 
Pakankamai

Cigaretų išdirbimo didžiųjų 
firmų virininkai sako, kad nė
ra pamato cigaretų trūkumui. 
Esą, cigaretų pridirbama pa
kankamai visiems. Jeigu trūks
ta, tai tik dėl to, kad kas nors, 
kur nors laiko prisikrovę san
dėlius ‘“atsargai.” Dėl tų “at
sargos” kiti negauna pakanka
mai šiandien.

WW1- iii n

PAJIESKOJIMAI
D. P. Raila, pajieško savo tėvo, 

Prano Railos. Taipgi giminių . Simo
no Railos, Antano Railos iš kaimo 
Margių. Antano Vėbros iš 
Leliūnų. Pagirių apylinkės
valsčiaus ar parapijos), Ukmergės 
Apskričib. Atsiliepkite šiuo antrašu: 
Ch. Nečiunskas, 292 Suydam St., 
Brooklyn 27, N. Y.

kaimo 
(gal

E SUSIRINKIMAI

Af ■

BROOKLYN, N. Y.
Antradieni, rugsėjo 19 d., Šapalo- 

Vaiginio salėje, 147 Thames St. 
įvyks LLD 55 kp. susirinkimas. 
Kadangi vakacijos laikas praėjo, tai 
visos ir visi nariai dalyvaukite susi
rinkime, gausite Įdomią šių metų 
knygą. Taipgi išrinksime delegatą 
j Lietuvai šelpti komiteto konferen
ciją, kuri jvyks rugsėjo 24 d. Liet. 
Am. Piliečių Kliube.
Yas,

M. Stako-

Miestas Tebesivalo 
Po Audros

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Būkite Šiame Svarbiame 
Susirinkime

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos visų kuopų valdybų 
ir narių susirinkimas (didžiojo 
New Yorko-Brooklyno kuopų) 
Įvyks šio antradienio vakarą, 
rugsėjo 19-tą. Pradžia 8 
Vieta Laisvės Svetainėje, 
Lorimer St.

Bendras susirinkimas 
šaukiamas bendram visų
kalui, aptarimui Nacionalio 
Karo Fondo vajaus. Tasai va
jus jau prasidėjo 15-tą šio me-

vai.
419

yra 
rei-

nėšio, tad labai svarbu visiems 
sueiti, pasidaryti planus pagal 
visų bendrą susitarimą ir sku
biai pradėti darbą.

Pribūkite visi. Pribūkite lai
ku, kad būti informuotais apie 
tikrąją padėtį, prisidėti prie 
nustatymo planų ir bendro 
darbo, kokį visi pasiskirsime.

J. Gasiū.nas,
LDS sekretorius;

D. M. Šolomskas,
ALDLD sekretorius.

New Yorke ir Apylinkėj 
174 Asmenys Įkaitinti 

Nacizme

Mitybos Klasės
Raudonasis Kryžius ragina 

šeimininkes išmokti “tinka
miausia pasinaudoti esamais 
maisto produktais.” Tuo tiks
lu ruošiamos trys mitybos kla
sės. Pirmoji prasidės rugsėjo 
19-tos rytą, Edison auditorijoj, 
Willoughby ir Pearl Streets, 
Brooklyne.

Kitos dvi klasės bus popieti
nė ir vakarinė. Abiejų pamo
kos bus R. K. centre, 57 Wil
loughby St. Vakarinė prasidės 
šio ketvirtadienio vakarą, o 
popietinė — rugsėjo 28-tą, 2 
va), po pietų. Aplikacijas į vi
sas klases siųsti ar asmeniš
kai įteikti R. K. nutrition de- 
partmente, 375 Jay St., Brook
lyne.

Jimmy Hines Išėjo 
Iš Kalėjimo

Svečiuojasi New Yorke
šiomis dienomis atvyko į 

New Yorką trims savaitėms 
(biznio reikalais) Nedd Bry- 
don-Jack su žmona, kuri yra 
Marijona Tamulyniutė, iš 
Maspetho. Jiedu apsistojo pas 
Evą Tamulynienę, Maspethe, 
Marijonos motiną. Mr. Bry- 
don-Jack yra žurnalams parū
pinti skelbimų biznyje.

Praeitą šeštadienį svečiai 
buvo apsilankę Laisvėje.

Federalė vyriausybė pereitą 
ketvirtadienį didžiajame New 
Yorke ir artimose apylinkėse 
įkaitino 174 asmenis, įtartus 
naciais. Be kitko, jie baltina
mi padarius falšyvus ^pareiški- 
mus sveturgimių registracijoj.

Federaliai agentai sako, kad 
jie visi nuslėpė narystę nacio- 
nalėj Socialistų Partijoj ir kad 
melagingus pareiškimus darė 
pagal įsakymą dr. Friedhelm 
Draeger, čia buvusio Vokieti
jos konsulo.

Minėti asmenys buvę nužiū
rėti jau seniau ir apie juos me
džiaga rinkta, agentų tyrinėti 
per 4 metus pirm oficialio įkal- 
tinimo.

Miestas dar vis tebesikasa iš 
audros pasekmių. Greitos už
baigos nesitikima. Skersai gat
ves tebeguli tūkstančiai med
žių. Parkuose taip pat dar ne
spėta nulenktieji atitiesinti, iš
rautieji .atstatyti ar nuvežti.

Mieste, sakoma, daugiausia 
nukentėjusi yra Flatbush sek
cija, Brooklyne, dar labai 
daug gatvių tebėra nepareina
momis, nepravažiuojamomis.

Telefonų kompanija rapor
tavo, kad pirmadienio rytą dar 
39,600 telefonų tebebuvo neat- 
steigti.

Rado Uždususius Gasu

Apie Lietuvius Kariškius
Arthur R. Petrick, sūnus 

žinomųjų dr. Antano Petriko 
ir Katrinos Petrikienės nese
niai pakeltas į radio operuoto
ji! petty oficierius 2nd class. 
Artūras tarnauja mūsų krašto 
laivyne antri metai ir randasi 
kur nors Pacifike.

Savo laiške motinai Katri- 
nai Petrikienei linksmas Artū
ras rašo, kad jis tikisi savo 20- 
jį gimtadienį praleisti svečiuo
se pas tėvus, gauti atostogų.

James J. Hines, buvęs nu
teistas globojime raketieriaus 
Arthur Flegenheimer (Dutch 
Schultz’o), tapo išleistas iš ka
lėjimo pereitą antradienį. Ka-^Artūras beveik visą savo tar- 
1 ėjime jis išbuvo arti 4 metus. 
Nuteistas buvo nuo 4 iki 8 me- 
tų.

Hines, buvęs paprastas šalt
kalvis, visokiomis intrigomis, 
pakilimu politikoj ir tos politi
kos naudojimu visuomenei ne
naudingiems tikslams buvo ta
pęs labai įtakingu ir praturtė
jęs.

nybos laiką būna užjūryje.

Stanley Misiūno vyresnysis 
sūnus parvyko praeitą penkta
dienį pas tėvus porai dienų pa
silsėt.

FILMOS-TEATRAI
Stanley Pradeda Rodyti 

Naują Sovietų Filmą
Nauja,' intensyviai dramatiš

ka ir pamokinanti istorijos fil
mą “1812” rugsėjo 9-tą pirmu 
kartu pradėta 
Yorke Stanley 
Avė. ir 42nd St.

rodyti New 
Teatre, 7th

ParamounteAndrew Seserys
Į Paramount Teatrą prie Ti

mes Square grįžo žinomų dai
nininkių seserų Andrews trio 
—Maxene, Patty ir LaVerne. 
Filmoje “Double Indemnity” 
vaidina Fred Mac Murray, Bar
bara Stanwyck, Edward G. 
Robinson.

Mama Nuo Vyry 
Neapsaugojo

Henry J. Boyd, 44 metų, ir 
Viola Jacobson, 32 metų, ras
ti uždusę gasu Boyd’o apart- 
mente, 364 58th St., Brookly- 
ne. Policija dar neišaiškino, ar 
mirtis ištikus per nelaimę, ar 
bus buvus dviguba saužudystė. 
Raštelio jokio neradę. Vyriš
kis rastas pavirtęs ant grindų 
kambaryje, o moteriškė sėdin
ti ant kėdės netoli pečiaus, ku
rio du kraneliai buvo atdari.

Boyd buvęs našlys, o Jacob- 
sonienė turėjus vyrą. Jacobso- 
nienės asmenybę išaiškino jos 
tėvas William Matthews.

Akstiną Pasiruošti
Talkon Veteranam

mergaitei ne
duok svei-

p an ai te ir 
vėl mamos

Porai dienų buvo parvykęs 
Nikis Pakalniškis
pas žmoną Frances. Ta proga 
aplankė laisviečius, Aido Cho
rą jo pirmosiose šio rudens pa
mokose ir LDS ęentrą.

svečiuose

Joseph Shallins (Šulinskas) 
parvyko iš anos pusės vande
nyno ketvertui savaičių pasi
svečiuoti pas motiną Uršulę 
Šalinskienę.

Bronxe pagautas 27-sis pa
siutęs šuo šiais metais. Du šu
nies įkąsti asmenys gydomi 
skausmingais įčirškimais.

Raudonasis Kryžius skelbia, 
kad liuosnoriai darbininkai 
jau supakavo 1,250,000 kalė
dinių pundelių sergantiems 
kariškiams.

Barbara Britton žvaigždėse su Ray Milland filmoje 
“Till We Meet Again,” dabar Rivoli Teatre, N. Yorke.

Kada “aukštosios draugijos” 
panelė Ann Marie Saportas, 
būdama 15-kos metų, parsive
dė turtingai mamai nepagei
daujamą vyrą, mama tuojau 
surado būdą vedybas panai
kinti. Bet tai nereiškė, kad 
gražią ir gyvą dukraitę išlai
kysi pririštą prie savęs. Fak- 
tinai, anos vedybos buvo tik 
praktika kitoms. O laiko, iš
tekliaus ir vyrų jokiu darbu 
neužsiimančiai
trūksta. Tik Dieve 
katos. Į 

šiomis dienomis 
jos advokatai (gal
pakurstyti, kad kas neprikib
tų prie jos $$) apsižiūrėjo, 
kad panelė Saportas vėl turin
ti du vyrus. Kaipo 20 metų 
amžiaus, tai neblogai apsisuk
ta. O kadi nereikėtų už daug
vyrystę pasėdėti nors kiek be 
jokio vyro, advokatai patarė 
prieš vieną užvesti bylą New 
Yorke reikalaujant vedybų pa
naikinimo. Atsikratymui kito 
važiuoti į Reno gauti divorsą.

Abu tos “lelijėlės” dabar 
misi kratomi vyrai yra kariš
kiai.

New York o Universiteto 
skyrius, kuris rūpinasi švieti
mu saugumui, šiam sezonui iš
davė 4 asmenims “fellowship” 
ir 8 “scholarships” (stipendi
jas). Tų stipendijų gavėjai 
specialiai lavinsis teikti pagel- 
ba karo veteranams ir nuken- 
tėjusiems industriniams darbi
ninkams.

Oro Biuras ketvirtadienio 
vakarą iki 8 vai. gavęs 127,- 
800 pašaukimų telefonu.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos
306 Union

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

Kainos
Avenue

Miesto telefonistės turėjo di
džiausią darbymetę audros 
dieną, būta net 11,225,000 pa
šaukimų. Paprastai per dieną 
būna 8,720,000.

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuoš. unija šapoj
Telef.: GR. 7-7553

DETROITE: HoT Hofmann > Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Woodwaiji Avenue 
Infinonn ■ Illrlrr

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
•teičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

10

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: į L^vSare

Penktadieniais uždaryta.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINĖ)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

■SS* RESTAURANT
STANLEY RUTKūNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

(225)

Antradienih, Rugsėjo 19, 1944 
~ ' •- i .......... ~ , ■ IRI • l f iiAfcu.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ
Su ar be patyrimo

RUPUMO PIELUOTOJAI IR TEKINTOJAI
PUIKIAUSIA PROGA

Įstoti Į

POKARINIUS DARBUS!
Puikiausios Darbo Sąlygos!

VIRŠLAIKIAI!
NATIONAL METER DIVISION

4207 1st AVE., BROOKLYN
(BMT lokalu iki 36 ar 45 St. stoties.)

PRISILAIKOMA W.M.C. Taisyklių.

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.
STATE ROAD & RHAWN STREET,

HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 
PA.

(223)

REIKIA VYRŲ 
FABRIKO DARBAS 

GEROS ALGOS. NUOLATINIS 
DARBAS 

DICKSON 
Wire and Cable 

COMPANY 
8-14 37TH AVE., 

LONG ISLAND CITY.

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

56 WEST 23RD ST., N. Y.
ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

(X)

TRYNĖJAI 
IR 

ŠVEITĖJAI
Prie varnišio ir lekerio. 

Nuolatinis darbas, virSlaikiai. 
Gera alga. Būtina . pramonė.

NATIONAL CASKET
29-76 Northern Blvd., 

Long Island City.
Visom subvėm iki Queens Plaza

CO.,

stoties.
(221)

SKELBKITĖS LAISVĖJE

SHOP AT LIPTON’S

PIRKITE
ANKSTI

Kalėdų Dovanos

Kareiviams

Užjūriuose

Turi Būt

Išsiųstos
Nevėliau Kaip
October 15th !■£ »

i «

birthstone
■ Žiedai $g.95 

i: aukštyn

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

O LIETUVIŠKAS KABARETAS
' ’ |Q|i STANLEY MISIŪNAS

/ H SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR 
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 

DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašome visus dažnai ateiti i mūsų

PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-68G4

;> HowTo*
THOSE
LOVE!

V
1

Daimonto $19.95
Žiedai nuo 

ir aukštyn

Vyriškas $19.95
Žiedas , ..j: aukštyn

Mes Turime Įvairių ••W
Rūšių Laikrodėlių
Bulovą Benrus £ Ww

G men Longines
Jules Jurgensen

Jeweler A.lROBERT LIPTON
701 GRAND ST., B’KLYN. st. 2-2173 adara vakarais

■■■■




