
LH..II WHA i.ĮĮ^i

4

KRISLAI
Gražus ir Teisingas 

Argumentas.
O Gal Bus Per Vėlu!
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drauge apie šelpimą Lietuvos 
žmonių. Ji kalbėjo sekamai:

Susitikau, sako, su tūlais lie-
No. 221 LAISVĖS ANTKAiXhone- sraElgMEEs78,rREET Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Rugsėjo-Sept. 20, 1944 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVL

. ----------------------------------------- —. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------——--------------------------------------- • - . . —   - ... .  .................... -... . — ■...   —

tuviais. Jie sako: Neaukosime 
dabar nieko Lietuvos žmonėm. 
Kai bus galima, pasiųsime te- 
nais saviškiams. Turime brolių,
seserų, giminių.

TALKININKAI IŠMUŠĖ NACIUS DAR IŠ DVIEJŲ UOSTŲ
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Labai gražus pažadėjimas. 
Bet gali būti taip: Ateina šal
ta žiema. Tie jūsų savieji gal 
visai vokiečių apiplėšti. Gal 
jie mirtų šalčiu, jeigu niekas 
jų negelbėtų.

Tai žiūrėkite: Mes aukoja
me drapanas ir čeverykus ii' 
siunčiame Lietuvos žmonėms. 
Mes gal išgelbėsime jūsų sa
viškius nuo šalčio mirties.

Normalus susisiekimas su 
Lietuva gal bus galimas tik 
už pusės metų, ar už metų, 
gal net už daugiau. Tiktai ta
da bus galima dovanas pasiųs
ti tiesiai saviesiems.

Ir jūs tik tada pasiųsite, kai 
mes kiti juos jau būsime išgel
bėję! Pasiųsite, kai jau gal 
jiems nebereikės!

Daleiskime, jie sužinos, kad 
kai jiems tikrai, verkiančiai 
reikėjo, kai jiems reikėjo gel
bėtis nuo mirties, jūs nieko ne
davėte, nieko neaukojote.

Ką jie apie jus pamanys! 
Patys galite įsivaizdinti, ko
kiais nesusipratusiais, nepatri- 
jotingais ir saumyliškais žmo
nėmis jie jus paskaitys!

Šitie tos draugės argumen
tai man labai patiko. Jie gra
žūs ir teisingi.

Tie lietuviai, kurie dabar 
neremia Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komiteto pastangų, o 
laukia susisiekimo su “savai
siais,” daro didelę klaidą. Jų 
meilė per siaura. Jie ir tų sa
vo saviškių mažai tepaiso.

Tiems “saviškiams” parama 
dabar reikalinga. Dabar ją rei
kia suteikti!

Už kelių mėnesių ar už me
tų gal bus per vėlu.

Daleiskime ir taip, kad jūsų 
broliai bei seserys ten išliko 
vokiečių neapiplėšti. Jiems 
greitos pagelbos gal nereikia. 
Jie laimingi!

Bet kaip su tais, kurie pa
liko be nieko? Pirmoje vie
toje, jie yra žmonės, lietuviai. 
Kokia tavo meilė lietuvių tau
tos žmonėms, lietuvių tautai, 
jeigu temyli tik saviškius? Ko
kia tavo meilė, jeigu tu sakai: 
Tegul visi kiti Lietuvos žmo
nės miršta badu arba nuo šal
čio, bile tik mano brolis gy
vas, sotus ir apsirengęs!

Reikia ne . tik proto, bet ir 
širdies. Lietuvos žmonių šel
pimas yra toks didelis, toks 
prakilnus, toks reikalingas 
darbas, jog prie jo turėtų pri
sidėti kiekvienas susipratęs ir 
padorus lietuvis.

N e a t i dėliokite, nelaukite! 
Aukokite Lietuvos žmonėms 
drapanas ir čeverykus. Daly
vaukite rinkime drapanų ir 
Čeverykų.

Dar pereitą žiemą buvo kal
bėta apie perstatymą Brookly- 
ne veikalo “Prieš Srovę.” Tuo- 
mi daug rūpinosi artistas Jo
nas Valentis. Bet nebebuvo su
spėta. Pastebėjau, kad Brook
lyn© Liaudies Teatras darbuo
jasi dėl šio veikalo sulosimo 
ateinantį sezoną.

Labai remtinas Liaudies Te
atro žygis. Parengimo pelnas, 
kiek žinau, žadamas Lietuvos 
žmonėms.

Ateina į LPT Komiteto cen
trą jau baltėjančiais plaukais 
graži, gyva moteriukė. Sako: 
Noriu gauti vilnonių siūlų. 
Mezgu Lietuvos žmonėms sve- 
derius. Jau esu numezgus įvai
rių mezginių apie 400!

Žiūriu į tą malonią draugę 
ir stebiuosi: Kiek darbo ir 
triūso jos įdėta! štai jums tik

Suimta 10 Rumunų ir 
Nacių Vadų, Kaip 
Karinių Piktadarių

—
Washington. — Čia užre- 

korduotas Maskvos radijo 
pranešimas sako, jog So
vietų kariuomenės komanda 

i Rumunijoj suėmė sekamus 
rumunų ir vokiečių valdi - 
ninkus ir aukštus oficie- 

! rius, kaipo karinius žiau- 
rūnus - kriminalistus—kan
didatus į tarptautinį talki
ninkų teismą. Tapo suimti 
šie:

Buvęs Rumunijos prem
jeras - diktatorius, marša
las Ion Antonescu; buvęs 
užsieninis Rumunijos mini
ster. Mihail Antonescu; bu
vęs rumunų karo ministeris 
(Konstantinas) Pantazi; 
buvęs Rumunijos žandarų 
generolas Vasiliu; buvęs 

j sostinės Bucharesto polici
jos vadas pulkininkas Ge
orge • Elefterescu; V okieti- 
jos ūkinių reikalų ministe
ris Rumunijoj, Drikar Clo- 
dius; galva karinės vokie
čių pasiuntinybės Rumuni
joj, raitininkų generolas 
Hansen; galva vokiečių lai
vyno susisiekimų Rumuni
joj, admirolas Tillessen; ko- 
mandierius vokiečių oro jė
gų Rumunijoj, generolas 
Gerstenberg; Varšavos ko
mendantas 1944 m., vokie
čių generolas maj. Stahel.

Italai Nulinčiavo Polit
kalinių Kankintoją

Roma. —■ Italų minia pa
grobė buvusį antrąjį Regi
na Coeli kalėjimo direkto
rių Donato Carrettą iš tei
smo rūmo, išsitempė jį lau
kan, primušė ir į Tibro u- 
pę įmetė; o upėje jie tol lai
kė Carrettos galvą po van
deniu, kol jis liko mirtinai 
primurdytas.

Būdamas kalėjimo virši
ninku, Carretta žiauriai 
kankino politinius kalinius, 
fašizmo priešus, ir įdavinė
jo hitlerininkam italus.

Carretta buvo pristatytas 
teisman kaip valdžios liu
dytojas byloje prieš Pietro 
Caruso, buvusį Romos po
licijos galvą laike nacių 
viešpatavimo tame mieste. 
Bet įtūžusi italų minia be 
ceremonijų nubaudė patį 
Carrettą.

RYTŲ PRŪSIJOS PLOTAI TURI BŪTI PAVESTI LENKIJAI, - RAŠO SOVIETŲ i 
SPAUDA, - TAI NEBUS ATLYGINIMAS Už VAKAR įf UKRAINĄ IR BALTARUSIJĄ

Maskva. — Silezija, Po
meranija ir dauguma Ryti
nės Prūsijos turi būti atim
ta iš Vokietijos ir prijung
ta Lenkijai, rašo sovietinis 
laikraštis Karas ir Darbi- 
ra lietuvė, tikra didvyrė! Koks 

skaistus pavyzdys mūsų vi
soms sesutėms!

Štai jums pavyzdys tikros, 
šventoa^gtfneilės savo žmonėms, 
savo tautai!

Dabar gal norėsite išgirsti 
tos darbščios draugės pavar
dę? Tai K. Petlickjene iš Mas-

SUOMIJA JAU PASIRAŠĖ PALIAUBASf A

HITLERININKAI SUOMIJOJ 
NUGINKLUOJAMI

Stockholm. — Suomijos 
vidaus reikalų ministeris 
Kaarlo H. Illilae per radiją 
pranešė, kad iš krinkančios 
vokiečių armijos pietinėje 
Suomijoje susidarė pabėgė
liai. Sako, jog suomiai juos 
nuginkluoja ir internuoja, 
kaip karinius belaisvius.
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Jankiai Numeta Var
šaviečiams Ginklų ir 

Lekia į Sovietus
London. — Jungtim Val

stijų bombanešiai numeta 
ginklų, amunicijos ir maisto 
lenkams, kovojantiems Var
šuvoj prieš vokiečius. Tuos 
bombanešius lydi lengvieji 
kovos lėktuvai.

Nuleidę varšaviečiams 
reikmenų, amerikiniai bom
banešiai skrenda į savo sto
vyklas Sovietų Sąjungoje. 
O lengvieji Amerikos lėk
tuvai, grįždami nuo Var
šavos linkui Anglijos, bom
barduoja ir apšaudo kari
nius taikinius Vokietijoje.

Sovietų lėktuvai taip pat 
yra nuleidę varšaviečiams 
maisto, ginklų ir amunici
jos.

Išsivysią Mūšiai Tarp 
Bulgarų ir Vokiečių

London. — Bulgarų ko
manda pranešė, kad išsi
veržė mūšiai tarp vokiečių 
ir bulgarų Jugoslavijoj, ar
ti Graikijos rubežiaus. Na
ciai atėmė iš bulgarų 
Strumnicos miestą Jugosla
vijoj; bet Penkioliktoji bul
garų divizija atlaiko pozi
cijas Prilepe, į vakarus nuo 
Strumnicos, antrapus Var- 
daro upės.

NUOLATINE BOMBŲ AUDRA 
PRIEŠ VOKIETIJĄ

London, rugs. 19. —Nak
tį anglų lėktuvai daugme- 
niškai bombardavo Berly
ną, Bremerhaveną ir kitus 
karinius Vokietijos miestus. 
Antradienį tūkstančiai a- 
merikiečių ir anglų bomba- 
nešių vėl smogė Vokietijai.

“Rusija, i|š tikrųjų, tiktai 
atgavo tas žemes, kurias 
Pilsudskio gauja buvo už- 

Sovietų grobusi; ir nerasi Rusijoje 
Sąjungai ir visai Europai, nei vieno žmogaus,

Kai kas pasakoja, būk 
Sovietai siūlo Lenkijai mi
nimas vokiečių žemes, gir
di, kaip “atlyginimą” už 
Vakarinę Baltarusiją ir Va
karų Ukrainą, kurias pirm 
dabartinio karo valdė Len
kija. Tai ne tiesa, į tai at
sako Eugenius Tarle, žy
mus sovietinis istorikas. Jis 
rašo:

ninkų Klasė. To reikalauja 
saugumas Lenkijai, Čecho- 
slovakijai, Balkanų kraš
tams, Franci j ai,

Suomių Paliaubos su Sovietais
Ir Anglais Formaliai Padarytos;

Suomiai Jau Puola Narius
Maskva, rugs. 19. — Ofi

cialiai pranešta, kad Suo
mija pasirašė karo paliau
bų sutartį su Sovietų Sąjun
ga ir Anglija. Sutarties są
lygos dar viešai nepaskelb
tos, šiuos žodžius rašant.

Stockholm, šved.— Suo
mijos seimas priėmė Sovie
tų paliaubų sąlygas, kaip 
pranešė Associated Press.

Suomių laikraščiai rašo, 
kad Suomija jau karo sto
vyje prieš Vokietiją. Suo
miai verda pasipiktinimu,

Raudonoji Armija Artinasi prie 
Rygos; Laužo Nacių Linijas 

Estijoj; Laimi Lenkijoj ir Kt.
Washington. — Valdinė 

Amerikos Susisiekimų Ko
misija paskelbė Maskvos 
radijo pranešimą, jog Rau
donoji Armija sėkmingai 
atmušė įnirtusias kontr
atakas, kurias vokiečiai da
rė su skaitlingais tankais ir 
motorinėmis kanuolėmis į 
vakarus nuo Jelgavos (Min
taujos), apie 25 mylios nuo 
Rygos.

Naciai atvejų atvejais 
bandė prasiveržt per sovie
tines linijas ir pasiekt Jel
gavą. Visi jų bandymai ta
po ištaškyti, ir raudonar
miečiai atlaikė savo pozici
jas. Vien šiame fronte per 
dieną liko sunaikinta 54 
vokiečių tankai ir nujauta 
23 jų lėktuvai.
BERLYNAS SAKO, TE
BEVERDA DIDŽIULIAI

MŪŠIAI LATVIJOJ
Berlyno radijas tebekar

toja, kad Latvijoj ir Esti
joj siaučia vienas iš di
džiausių viso . dabartinio 
karo mūšių. Naciai sako, 
jog kova eina 230 mylių il
gio frontu, ir Sovietai pra
mušė gilias spragas vokie
čių linijose į šiaurvakarius 
nuo Estijos miesto Tartu. 
Anot vokiečių, kautynės te
beverda arti Baldonės, tik 
14 mylių nuo Latvijos sos- 
tamiesčio Rygos.

Pietinėje Lenkijoje Rau

kuris 
manytų, kad Rusija turėtų 
atsiteisti už šias (savas) 
žemes. Visai negali būti jo
kio klausimo kai dėl Balta
rusijos ir Ukrainos žemių.

“Klausimas yra (tik) dėl 
to, ar Raudonoji Armija 
turėtų padėti Lenkijai at
griebti žemes, kurias vokie
čiai įvairiais laikais buvo 
užgrobę. Teisingieji Lenki

kad vokiečiai, traukdamiesi 
per šiaurinę Suomiją linkui 
Norvegijos, degino suomių 
kaimus ir viensėdžius.

Neoficialiai pranešama, 
kad laivynų mūšyje Both- 
nijos Įlankoje kariniai suo
mių laivai nuskandinę du 
nacių submarinus.— Both- 
nijos Įlanka yra šiaurinė 
Baltijos Jūros dalis, tarp 
Suomijos ir Švedijos.

Teigiama, kad dvi suo
mių kariuomenės brigados 
kaujasi su,naciais šiaurinė
je Suomijoje.

donoji Armija užėmė Usči- 
ki geležinkelio stotį; Dro- 
gobychą, apskričio miestą, 
ir 30 kitų gyvenamųjų vie
tų. Raudonarmiečiai pasie
kė punktus už 7 mylių nuo 
Čechoslovakijos rubežiaus, 
tik ką į šiaurius nuo Lup- 
kovo tarpkalnės. Ši tarp- 
kalnė yra vartai į Slovaki
ja.

Vokiečių Laivų ir Tankų 
Naikinimas Rytų Fronte

Maskva. — Sovietų bom
banešiai, atakuodami Lie
pojos uostą, nuskandino 
tris vokiečių transporto lai
vus, viso 12,000 tonų ir tris 
submarinus. Be to, jie rim
tai sužalojo du kitus dide
lius nacių prekinius laivus 
ir plaukiojančią ją dirbyklą 
laivams taisyti.

Rugs. 17 d. sovietiniai ka
riai visuose frontuose su
naikino bei išmušė iš veiki
mo 134 vokiečių tankus ir 
nušovė 62 lėktuvus.

Londone pasklido paska
lai, kad Himmleris ir Goeb
bels, karščiausi iki šiol Hit
lerio pakalikai, jau einą 
prieš Hitlerį ir norį taikos 
su Sovietais.

Jankiai įsiveržė į nacių 
Gotiškąją liniją.

jos žmonių vilčių atstovai 
— Lenkų Komitetas Tautai 
Laisvinti — supranta, jog 
tai geras ir būtinas daly
kas, kad Silezija, Pomera
nija ir Rytinė Prūsija su
grįžtų Lenkijai. Bet emig
racinė (londoniškė) lenkų 
valdininkų šaika to bijo ly
giai, kaip ir patys hitleri
ninkai.”

Naciškas Lenkų Ponų 
Argumentas

M"

Londoniškiai lenkų ponai 
šneka, kad, girdi, Lenkija

NACIAI IŠŠLUOTI Iš 
BRESTO IR BOULOGNE

Berlyno radijas pranešė, 
kad vokiečiai pasitraukę iš 
Bresto uostamiesčio, šiaur
vakariniam Franci jos kam
pe. — Juos ten amerikiečiai 
nušlavė.

Kanadiečiai galutinai už
ėmė Boulogne uostą, vo
kiečių tvirtovę šiauriniame 
Franci jos pajūryje.

Amerikiečiai Atima 
Iš Japonų Daugiau 

Pozicijų Salose
Perlų Uostas. — Jungti

nių Valstijų kariuomenė 
užėmė svarbiausią Peliliu 
salos miestą Asias ir dar 
vieną saliukę, Palau salyne. 
Kiti Amerikos kariai atėmė 
iš japonų visą šiaurinę An- 
guar salos pusę.

Amerikos lakūnai vėl į- 
kandžiai bombardavo japo
nus Mindanao, Filipinuose.

LEWIS IŠBRAUKĖ KITĄ 
KANDIDATĄ

Cincinnati, Ohio. — Mai- 
nierių Unijos suvažiavime 
John L. Lewis išbraukė Il
linois mainierių delegatą ir 
demokratinės srovės vadą 
Edmundsoną iš kandidatų 
į tos unijos pirmininkus. 
Taigi Lewis tiktai pats sa
ve pasiliko kadidatu, kad 
niekas kitas negalėtų būti 
išrinktas.

Varšavos Sukilėliai Susisie
kiu su Raud. Armija

Londoniškė lenkų val
džia skelbia, kad vadinamo
ji “pogrindinė gen. Boro 
armija” Varšavoj per dvi 
dienas sunaikinus 24 vokie
čių tankus ir nukovus 100 
nacių. Eimigraciniai lenkų 
valdininkai Londone sako, 
kad ta jų kariuomenė su- 
mezgus ryšius su Raudoną
ja Armija ir bendradar
biaujanti su rusais.

Maskva nemini sandar- 
bininkavimo iš gen. Boro 
lenkų pusės.

negalėtų suvaldyt vokiečių 
gyventojų Silezijoj, Pome
ranijoj ir Rytų Prūsijoj; 
kad, esą, tik soviet, gink
lais tegalėtų šios žemės bū
ti atlaikytos Lenkijai; to
kiu būdu, girdi, Lenkija at
sidurtų priklausomybėje 
nuo Sovietų.

Lygiai taip išvedžioja 
hitlerininkai, kaip ir šie 
poniški lenkų valdovai, sa
ko Maskvos laikraštis Ka
ras ir Darbininkų Klasė. 
Toliau jis rašo:

“Mūsų talkininkai, ang-

Anglai Susijungė Su 
Parašiutistais; Jan
kiai Aacheno Centre

Franci j a, rugs. 19. —An
troji anglų armija Holandi- 
joje per dieną prasiveržė 
16 mylių pirmyn ir susi
jungė su anglų-amerikiečių 
kariais, kurie buvo nuleisti 
į vokiečių užfrontę. Naciai 
visu įtūžimu priešinosi, bet 
anglai įveikė juos, užėmė 
Eindhoven miestą su gele
žinkelių mazgu ir kitas gy- 
venamąsiais vietas toje sri
tyje. ’

Neoficialiai pranešama, 
kad didieji Amerikos ir 
Anglijos transportiniai lėk
tuvai ir sklandytuvai nulei
dę savo karių - parašiutistų 
dar arti Rotterdam© uosto 
ir netoli Hagos, Holandijos 
sostamiesčio.

Tais žygiais talkininkai 
stengiasi iš šiaurių apeiti 
aptvirtintus Rheino kran
tus ir visą nacių Siegfrie- 
do Liniją abelnai.

Alžyro radijas pranešė, 
kad amerikiečiai pasiekę 

i jau patį vidurį istorinio •_ 
Vokietijos miesto Aacheno, 
o į rytus nuo jo užėmę po
zicijas tik už 20 mylių nuo. 
Cologne (Kelno) didmies
čio.

Vokiečiai užėmė visas 
policijos stotis Danijoje.

Talkininkų Valdyba 
Naikins Nacizmą

London. — Sudaryta Ka
rinė Talkininkų Valdyba 
užimamoms Vokietijos sri
tims. Valdybos galva yra 
generolas Eisenhower. Jam 
duota galia įsakymus-pat- 
varkymus leisti, juos vyk
dyti ir nusikalsiančius vo
kiečius teisti. •

Bendroji Karinė Talki
ninkų Valdyba saugos 
Jungtinių Tautų susisieki
mus Vokietijoje, darys 
žingsnius, reikalingus iš
naikinti nacizmui, ir t.t.

Gen. MacArthur vadovaus 
įsiveržimui į Filipinus prieš 
japonus, sakė gen. Mar
shall, Amerikos karo štabo 
galva, legionierių suvažia
vime Chicagoj.

tai - amerikiečiai, ir mes 
patys puikiai žinome, kad 
tėra tik vienas būdas atim
ti iš Vokietijos galią užpul
dinėti kitus krantus. Tai 
yra nusilpninti Prūsiją, ku
ri visuomet buvo banditų 
vadas, organizavęs plėšikiš
kus užpuolimus, vedamus 
visos Vokietijos.”

Kovojančių varšaviečių 
vadovybė dėkojo Raudona
jai Armijai už bombardavi
mą nacių karinių punktų 
Varšavoj ir apylinkėj.
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Laiivg—Liberty, ^thuanfan Daily įjs,
Trečiadienis, Rugsėjo 26,1044

Naminis FrontasBuvo sužiūrėta ir sutvarkyta lauko 
ūkio mašinos ir įrankiai, kuriuos vo
kiečiai, paskubomis bėgdami, paliko 
49-se ‘savo’ dvaruose.
“Našlaičiai, kurių tėvus vokiečiai nu

žudė, buvo patalpinti į vaikų namus. 
Atsidarė Utenos ligoninė. Vietinis gy
dytojas dr. Stukas sugebėjo apsaugot 
nuo vokiečių kai kuriuos ligonin. įren
gimus ir vaistus. Taigi ligoninė tuo- 
jaus galėjo pradėt aptarnaut ligonius.

“Pas Utenos Tarybos komiteto vice
pirmininkę Puteikytę nuolat ėjo ir va
žiavo valstiečiai su dovanomis sužeis
tiems Raudonosios Armijos karei
viams ir oficieriams. Jie nešė ir vežė 
kiaušinius, vištas, pieną, rūkščią Sme
toną, sviestą ir kitus parinktinius sa
vo ūkių produktus sužeistiems kovū- 
nams.

“Niekas Utenoje nesiskundžia, kad 
jis nuvargęs, arba laiko neturįs. Visi, 
tartum niekad nepailsdami, dirba gy
venimo atstatymui iš naujo.”
Matote, kaip iš tikrųjų esama iš vo

kiečių priespaudos išlaisvintoje Utenoje!
Akiregyj to lietuviškieji hitleriniai me

lagiai paskelbė, būk Utenoje rusai išžu
dė visus lietuvius! Ir tą padukusių hit
lerininkų melą Šimutis, Grigaitis ir Vai
dyla persiuntė prezidentui Rooseveltui!

Utenos, kaip ir kitų Lietuvos miestų, 
miestelių ir kaimų žmonės, išlaisvinti iš 
nacių okupacijos, pradeda naują gyveni
mą, taikų gyvenimą entuziastiškai. Rau
donarmiečius, savo laisvintojus, liaudis 
pasitinka su gėlėmis ir dainomis, —juos 
pasitinka išskėstomis rankomis, kaip ti
kruosius savo draugus ir vaduotojus.

Rašydama apie šį lietuviškų hitleri
ninkų melų prieš Tarybų Sąjungą vajų, 
Chicagos Vilnis dėl to meta kaltę į Šve
diją iš Lietuvos pabėgusiems lietuvių 
tautos kvislingams, kurie teikia medžia
gą lietuviškiems fašistams Amerikoje, o 
šitie, perdirbę savaip, pridėdami savo vi
sokių prieskonių, pateikia Amerikos lie
tuviams. Vilnis (rugs. 16 d.) daro šito
kias išvadas:

“Pabėgę Švedijon tie gaivalai dabar 
sienomis laipioja. Jie siunčia savo sėb
rams Amerikoj kriminališkai fantas
tiškų pranešimų, būk ‘Sovietai suruo
šė masines lietuvių žudynes Utenoje, 
Ukmergėje, Svyriuose/ būk tūlos,e 
virtose lietuviai visai išnaikinti.

“Raudonoji Armija perstatoma, kaip 
koks baisus žvėris.

’’Tai ne žinios, tai ne faktai, bet kri- 
minališkas kliedėjimas politiniai pa- 
blūdusių žmonių.

“Amerik. lietuvius visokiomis bolše
vikų ‘baiesnybėmis’ gązdino Smetona,. 
Vileišis, Prunskis, Gabaliauskas, An- 
cevičius.

“Jie piešė pasibaisėtinus vaizdus.
Bet Amerikos lietuvių didžiuma jiems 
nepatikėjo. Ta biauri propaganda ne
davė to, ko laukė jos autoriai.

“Amerikos lietuvius nesuklaidins ir 
neišves iš lygsvaros ir ta pogrominė 
propaganda, kuri dabar plaukia iš 
Švedijos, nors ji šinkuojama tikrai 
arklinėmis dozomis.

“Demokratinis pasaulis žino, kad 
Raudonoji Armija yra disciplinuotų ir 
civilizuotų žmonių armija. •

“Fašistai gązdino ir rumunus ir len
kus, kad jiems ateis sūdnoji diena, ka
da jų šalyse pasirodys raudonarmie
čiai. O kas pasirodė? Rumunai ir len
kai, net jų dvasiškiai įsitikino, kad 
raudonarmiečiai jiems mažiausios 
skriaudos nepadarė.

“Aišku, kad Lietuvoj nekitaip.
’’Amerikos lietuviai pasitikės to

kiais veikėjais kaip Paleckis, Šimkus, 
Korsakas, Gedvilą,1 Salomėja Nėris, 
Liudas Gira, Venclova, pagaliaus net 
tokiais kaip Gricius-Pivoša ir Cesevi
čius, o ne tas, kurie dūmė iš Lietu- 

. vos Švedijon, išsigandę Raudonosios
Armijos ir lietuvių liaudies teismo.”

ĮVAIRŪS DARBAI
“Vietinės Tarybos pildom, komi

tetas suorganizavo talką javams nuo 
laukų suvalyti. Turintieji gana arklių 
ir įrankių valstiečiai padėjo kitiems.
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Kas Ką Rašo ir Sako

Šlykšti, Pikta Lietuviškų Nacių 
Propaganda

Lietuviškieji pro-naciai Amerikoje, iš
tikimai talkininkaudami Hitleriui, pa
didino savo veiklą. Iš visų pusių tryška 
naciška propaganda, nukreipta prieš 
mūsų krašto talkininkę, Tarybų Sąjun
gą. Ir toji propaganda kasdien darosi vis 
aitresnė ir šlykštesnė.
, Šitos naciškos propagandos centras y- 
ra tas, kuriam vadovauja Pakštas, Jur- 
gėla ir Grinius. Iš čia siuntinėjamos te
legrafu ir laiškais “žinios”, iš čia jomis 
aprūpinama tam tikra spauda, kuri bė
gy j keletos metų ištikimai gelbėjo prie
šui, siekdamas! pasėti Amerik. lietuviuo
se juo daugiau hitlerinių nuodų.

Šis Pakšto-Jurgėlos-Griniaus centras 
arba biuras dabar pasimojo “supažin
dinti” Amerikos lietuvių visuomenę su 
tuo, kas dabar darosi išlaisvintoje Lie
tuvos dalyje. Netenka aiškinti, jog šis 
“informacijų centras” sugalvoja nebū- 
čiausių melų, bjauriausių pasakų, kad 
tik pasėti daugiau neapykantos tarybi
nei santvarkai ir visai Tarybų Sąjungai.

Bet šitiems fašistiniams melagiams 
nevyksta ir tiek! Vos jie spėja paleisti 
išgalvotą melą, kaip tuojau žmonės pa
mato, jog tai yra melas.

Lietuviškieji hitlerininkai, pav., buvo 
paskelbę, būk “raudonieji rusai” išžudę 
visos eilės miestų Lietuvoje gyventojus! 
Tarp kitų tokių vietų, jie įterpė ir Ute
ną. Grigaitis, Šimutis ir Vaidyla, pasi
naudodami tuo šlykščių hitlerininkų me
lu, tuojau mušė telegramą prez. Roose- 
veltui, kad jis užtartų Lietuvos žmo
nes !..

Bet štai Laisvė (rugs. 18 d.) gauna 
iš pačios Utenos žinią, kurioje plačiai 
aprašoma tenaitinė padėtis. Pasirodo, 
kad Utenoje ne tik gyvena kaip gyveno 
lietuviai, bet net ir Utenos apskrities 
pirmininko padėjėja, Ona Puteikytė, gy
vena Utenoje ir ten rūpinasi Utenos 
karo našlaičių sušelpimu ir aprūpinimu 
butais.

Pasiskaitykite tūlas V. S-o korespon
dencijos dalis iš Utenos:

“Prie apskričio pildomojo komiteto 
namo buvo daug miestiečių ir valstie
čių. Juos priėmė Ona Puteikytė, padė
jėja apskričio darbininkų Tarybos 
pild. komiteto pirmininko. Jos akys 
paraudusios ir pavargusios, nes ji taip 
turėjo dirbti, kad daugelį naktų visai 
negavo miegoti: ji rūpinosi miesto 
valdybos įkūrimu, ligoninių ir mokyk
lų atidarymu. Valstiečiai prašė talkos 
derliui suvalyti. Reikėjo gauti jiems 
arklių. Turėjo būti pataisytas malū
nas. Karo našlaičius reikėjo patalpin
ti į vaikų prieglaudos namus. Reikėjo 
pagelbos benamiams Utenos miestie
čiams ir aplinkinių kaimų valstiečiam.

“ ‘Dabar lengviau/ tarė Ona Putei
kytė: ‘Jau turim ypildomojo komiteto 
štabą; dabar veikia švietimo, žemdir
bystės 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 pradžios nešė ant savo 
pečių sunkųjį atsteigimo darbą? '

• “Partizanas Abuškauskas buvo pa
skirtas milicijos vadu. Partizanas Ko
stas Dudlauskas turėjo vadovauti 
žemdirbystės departmentui — toj pa- . 
čioj pareigoj, kaip ir pirm karo. Par
tizanas Šileikis paskirtas galva bend
ruomenės ūkio. Jis per 24 mėnesius su 
viršum buvo partizanų būryje ir ko
vojo prieš vokiečius Utenos apskrity
je.

National War F undo Vajus
Prasidėjo National War Fund’o va

jus, — vajus, aukoms rinkti. Kaip žinia, 
National War Pundas teikia paramą vi
sai eilei amerikoniškų įstaigų organiza
cijų, tokių, kaip ŪSO ir kitos. Taipgi iš 
NWF duodama pagalba ir toms Jung
tinėms Tautoms, kurios nukentėjo nuo 
karo. 5 * į

Rėmimas National War Pundo, reiš
kia, rėmimą mūsų krašto ir visų Jungt. 
Tautų karinių pastangų. Tai reiškia ar^ 
tinimą pergalės.

Kada pas jus prieis National War 
Fundo atstovas ir paprašys aukos, nesi
gailėkite, nes toji jūsų auka nušluostys 
ne vienam ašarą ir paskubins priešo, fa
šizmo,' šūmupimą.

BALSAI KURIE NEIS Į 
DANGŲ

New York “Herald Tri
bune” rugsėjo 10 d. kolum- 
nistas William L. Shirer 
sako:

“Berlyno naciai labai 
greitai pereitą savaitę pa
naudojo savo propagandos 
tikslams William C. Bullit
to straipsnį iš žurnalo 
‘Life/ Dr. Goebbelso paka
likai, o ypatingai vyriau
sias radijo komentatorius 
Haiis Fritzsche, su džiaug
smu puolėsi prie Bullitto 

žodžių, kurie sako, kad Eu
ropa bijanti rusų viešpata
vimo. Po teisybei, tai juk 
ir yra vienas iš nacių pro
pagandos obalsių.”

Pasakyta teisingai ir sto
rai. Naciai pažįsta savo 
draugus ir nepasišykšti 
jiems saldžių padėkos buč
kių. Bullitt su tuo savo an- 
ti-sovietišku straipsniu pui
kiai patarnavo bestimpan- 
čiam hitlerizmui. Nė už ke
lius milijonus dolerių Hit
leris nebūtų galėjęs nupirk
ti tiek propagandos už na
cizmą.

Lietuviški hitleriniai tru
badūrai taip pat puolėsi 
dar vieną kartą patarnaut 
Dr. Goebbelso rujai. Dar
bininkas, Draugas ir kiti 
juodlapiai ilgais editoria- 
lais atpasakojo visus melus 
ir nuodus, pono Bullitto 
pakeptus prieš didžiąją A- 
merikos talkininkę. Darbi
ninkas beveik neabejoja, 
kad Amerika, Anglija ir 
kitos šalys turėtų jau da
bar kalbėti ir ruoštis karan 
prieš Tarybų Sąjungą. Ir 
sako :

“Medžiaginiu atžvilgiu 
kova bus labai nelygi: bru- 
talinė bolševikų jėga ir ne
išmatuojamas k a p i t alas 
prieš suskurdusias ir karo 
nukamuotas Europos tau
tas. Bet džiūgauj antiem be
dieviams teks susidurti, sii 
dvasinėmis atgimstančių 
tautų jėgomis...” (Darb., 
rugs. 12 d.).

Amerikinėje spaudoje 
plačiai rašoma, kad naciai, 
pamatę pralaimėjimą šia
me kare, jau skymuoja 
naują karą. Ypatingai jų 
agentai Argentinoje suka 
lizdus ir kalba apie būsi
mas “kovas” — prieš bolše
vizmą, žinomą. Ponas Bul
litt ir kun. Urbonavičius, 
Darbininko redaktorius, iš-

tikimai darbuojasi šiai 
hąujai nacių ,kriminalystei. 
Jie ir£i sušilę agituoja už 
pasiruošimą naujai kovai 
prieš bolševizmą.
1 Gana įdomu štai kas: 
Darbininko redaktorius 
kalba apie “neišmatuojamą 
kapitalą.” Bet taip labai 
neseniai jis prisimygęs tvir
tino, jog Tarybų Sąjunga 
esanti amžinų ubagų ir pa
vargėlių šalis. Dabar gi 
jau ji turinti “neišmatuoja
mą kapitalą.” Pusėtinai 
daug pažangos! Visai nau
ja Striūna!

Bullittas visai nusinešio
jo, kaipo diplomatas. Jo 
pronaciškos simpatijos jį 
gražiai išstūmė iš Ameri
kos diplomatų sąstato. Da
bar Bullitt prisiplakė prie 
francūzų armijos. O savo 
laiku jis buvo aukštose di
plomatijos sferose — buvo 
Amerikos ambasadoriumi 
Tarybų Sąjungoj, paskui 
Francijoj. Franci j oje jisai 

ir supuvo. Ten susidėjo su 
hitlerininkais ir intrigavo 
prieš demokratinių kraštų 
vienybę prieš hitlerizmą. 
Žinoma, kad Bullitt buvo 
vyriausias konspiratorius 
sugriauti santykius tarpe 
Francijos ir Tarybų Sąjun
gos ir atidaryti Hitleriui 
duris į karą!

Dabar šis svetimų dievų 
apaštalas vėl intriguoja ir 
griauna vienybę tarpe A- 
merikos, Anglijos ir Tary
bų Sąjungos. Bet šį sykį 
mažai jis telaimės. Balsai 
tokių sutvėrimų jau nebei
na į dangų. Pasaulis pama
tė ir suprato, kas slepiasi 
po tokių Bullittų tauškalais 
apie naują bolševizmo pa
voju. Tegul visi Urbonavi
čiai, Laučkos, Šimučiai, Gri
gaičiai ir Strazdai sulipa į 
Bullitto girgždančias vežė
čias ir springsta hitlerinį 
mėšlą, vęl'tui jų pastangos. 
Jungtinių Tautų vienybė 
sucementuota milijonų jau
nų vyrų krauju ir jūromis 
nuo karo nukentėjusių 
žmonių ašarų.

Maisto Krautuvės Raginamos 
Taupyti Popierį

Karo Gamybos Vadybos 
Taupymo Skyrius praneša, 
kad rugpjūčio 15 dieną pradė
ta popierio taupymo kampa
nija, kooperuojant su 300,00’0 
“chain” bei nepriklausomais 
prekybininkais.

.Donald M. Nelson, Karo Ga
mybos Vadybos pirmininkas, 
prašė vartotojus (kostume- 
rius) nuoširdžiai paremti mais
to krautuvių vedėjų bei tar
nautojų pastangas.

Jo teigimu, pirmojoje 1944 
metų pusėje maisto krautu
vėm duota mažiau nei pusė 
kiekio vyniojamojo • popierio 
bei maišų, nei normaliais lai
kais. Atsižvelgiant į karo rei
kalavimus, 1944 metų antrai 
pusei skirta dar mažiau popie
rio.

Dabar veikiančioms taupy
mo pastangoms paremti ir 
kaip galima ilgesniam laikui 
pratęsti dabartinėms popierio 
atsargoms. Karo Gamybos Va
dybos vadovai prašo 300,000 
maisto prekybininkų bei krau
tuvių vedėjų, pasirašyti ir iš
kabinti krautuvėse tokį pasi
žadėjimą :
Mūsą Pasižadėjimas Taupyti

Karo

sa- 
pa-

Vž-AMERIKOS KARIAI
ĖMĘ BRESTĄ

Prancūzai skelbė, 
amerikiečiai jau nušlavębei 
suėmę 16,000 vokiečių Bre
sto uostamiestyje ir užėmę 
jį-_________

Rugs. 16 Sovietai sudau
žė 106 nacių tankus.
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Pirm talkininką armijų atėjimo Paryžiun miestas bu
vo scena karščiausią mūšią tarp nacią okupantą ir fran- 
cūzą patrijotą. Prancūzą partizaną paveikslininkas nu
traukė tuos paveikslus kai tik po nudėjimo nacio (vir
šuje, kairėje). Staiga (dešinėje) atbėga partizanė mer
gina ir jieško pas jį ginklą. Naciui dar tėbėsiraičiojant 
skausmuose, kitas įpartižahas skubina pirmyn ir mote
ris patrijotė paduoda jam vokiečio šautuvą. Paveiks
lai iš Nė\vs of the day Newsreel. (Federated Pictures.)

o 
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;kad 
daug

Dėl gyvybinio reikalo tau
pyti karui popierį, mes pasi
žadame kooperuoti su 
Gamybos Vadyba.

Mes Pasižadame:
Raginti pirkėjus atsinešti 

popierinius bei pirkiniams ne
šioti maišus (shopping bags).

Kiekvienu galimu atveju 
pirkinius pakuoti pirkėjo atsi
neštame maiše.

Nevyniti į popierį tokių 
daiktų, kuriems vyniojimas ne
būtinas.

Naudoti kaip galima mažes
nį maišą ir kiekvieną maišą 
galimai labiau pripildyti pre
kėmis.

Tik būtinam reikalui esant 
dėti vieną maišą į kitą.

Vynioti prekes apsaugoji
mui, o ne gražiai išvaizdai.

Taupyti visą nenaudojamą 
popierį bei kartoną.

Nepalikite Darbą
Prezidentas Rooseveltas 

vo pranešime Kongresui
reiškė, kad raginami galingų 
Amerikos karo gamybos pas
tangų, mes nesustodami varo
mės Berlyno ir Tokio link. Ir 
niekas neprivalo susilpninti 
mūsų pastangų, iki pasieksime 
galutinos pergalės.

Prezidentas savo raprote da
vė pranešimą apie išsiųstą 
lehd-lease pagalbą sąjunginin
kams — Rusijai, Viduriniams 
Rytams ir išvaduotiems plo
tams. Toji pagalba susideda iš 
tankų, pabūklų, šaudmenų, 
maisto, drabužių, vaistų.

Prezidentas pareiškė, 
mes dar turėsime labai
gaminti gėrybių, iki paskutinis 
vokietis bus išvarytas iš už
grobtų teritorijų ir iki išvaduo
tos tautos vėl atsistos ant ko
jų- •

Todėl tęskite pradėtąjį dar
bą, kad patenkintumėt gyvybi
nius karo reikalavimus, 
esate mūsų viltis visiškai 
ankstyvai pergalei.

Moterims Leista Dirbti 
Liejyklose

Karo Darbo Jėgos Komisija 
pareiškė, išvardino lengves
nius darbus, darbininkų trūku
mui užpildyti, kad nors ir la
bai yra reikalingi stiprių rau
menų darbininkai, bet yra dar
bų kalvėse ir liejyklose, ku
riuos gali atlikti silpnesni vy
rai bei rnoterys.

Sunkiems bei lengviems dar
bams trūksta darbininkų šiose 
vietose: Buffalo, Bostone, iChi- 
cagoje, Člevelande, Pittsburge. 
Detroite, Muskegone, Milwau
kee, Pkiladelphijoje, St. Louis. 
New Britainė ir daugelyje ki
tų miestų. Aplikantai ragina
mi telegrafuoti collect šiuo ad
resu: “Forge and Foundry Di
vision, War Manpower Com
mission.” Telegramoje reikia

ir

item.

pranešti sutikimą dirbti sava
noriu 90 dienų.

Darbo Departmento praneši
mu, geležies ir plieno pramo
nės darbininkams mokama nuo 
50.9 centų iki 80.3 centų va
landai. Kalvės dirbtuvėse algos 
yra šiek tiek aukštesnės, nei 
'liejyklose.
Pageidaujama Daugiau Pato
gumą Pramonės Darbininkam

Paul V. McNutt, Karo Dar
bo Jėgos Komisijos Pirminin
kas, kviečia išplėsti prekybi
nius bei profesijonalinius pa
tarnavimus karo pramonės 
darbininkams, kad užkirstų ke
lią bereikalingam darbo nelan- 
kymui.

P. V. McNutt ragino tuos 
pagerinimus įvesti ne vien tik 
gyvenamose vietose, bet ir ka
ro pramonės dirbtuvėse. Jis 
kviečia kurti skalbyklas, pri
statančias į namus skalbinius, 
palengvinti apdraudos išmokė
jimus, gazo ir elektros sąskai
tų apmokėjimus, steigti auto
mobilių pataisymo dirbtuves 
ten pat fabrikuose, automobi
lių pastatymo aikštės’e.

P. V. McNutt mano, kad tie 
nepatogumai, kuriuos karo pra
monės darbininkai jaučia dėl 
blogo patarnavimo krautuvių, 
skalbyklų, garažų, labai atsi
liepia į jų punktualumą ir be
reikalingą nesilankymą darbe. 
Darbininkams labai trukdo di
delis nuo krautuvių atstumas 
ar per mažas jų skaičius, nepa
togios prekybos valandos, sun
kumai pristatyt skalbyklai bal
tinius, vargingas išmokėjimas 
gazo ar elektros sąskaitų ar 
apdraudos mokesčių.

Baigdamas, P. V. McNutt 
kviečia dirbtuvių vedėjus bei 
prekybininkus eiti Karo Dar
bo Komisijai į talką, palengvi
nant išvardintus nepatogumus.

OWI.

Bridgeport, Conn
Pataisymas Klaidą Pavardėse

Tilpusioje Laisvės korespon
dencijoje iš rugs. 15 d. įvyko 
nedidelis netikslumas, būtent: 
Ten paminėta, kad Ona Jasu
laitienė aukavo $5 ir kitoj vie
toj $1. Turėjo būti parašyta: 
A. Jusaitienė aukojo $1. Taip
gi Viktoras Vaznys aukojo $1, 
kuris nebuvo visai paminėta. 
Užrašinėtojai atsiprašo už ne
tikslumus.

Korespondentas.

Baltimore, Md
Dar 80 Naują Piliečią

Rugsėjo 7 dieną 80 asmenų 
tapo Amerikos piliečiais. Ta
me skaičiuje ir aš tapau Ame
rikos piliete. Tenka girdėti iš 
nekuriu žmonių kalbant, būk 
dabartiniais laikais sunku tap
ti Amerikos piliečiu. Tai ne 
tiesa. Tai vienas kito gązdini- 
mas.

žinoma, reikia maždaug iš
mokti Amerikos istoriją, Ame
rikos Konstituciją ir suprasti 
valdžios formą, bet tai nereiš
kia, kad tai yra sunkus dar
bas. Katrie eina į pilietinę mo
kyklą, tie greitai išmoksta ir 
tampa piliečiais. Mano vyras 
ėjo j pilietinę mokyklą tik 42 
valandas ir tapo pilietis, o aš 
visai j mokyklą nesilankiau, — 
namie išsimokinau. Tas paro
do, kad galima ir nesunku, tik 
reikia tam darbui pasišvęsti.

Klausimų ne taip jau daug 
klausia, kaip kas įsivaizduoja. 
Pas mane klausė tik 12 klau
simų ir į 15 klausimų raštiškai 
turėjau atsakyti (blanką raš
tų išpildyti). Tai visai mažai.

Well, gal kai nuo ko ir dau
giau klausimų reikalauja, o 
gal ir mažiau, bet vistiek rei
kia viskas daryti, kad tapus 
Amerikos piliečiais.

C. Vitkuvitenė.
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Kanadiečiai suardė išlau
kinės vokiečiu apsigynimo 
linijas apie Bougione uosta
miestį, šiaurinėj Francijoj.
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Kiekvienas darbas, kožnag doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Lietuvos Moterys Savo Darbu 
Krauju ir Gyvastim Padėjo 

Laisvint Tarybų Lietuvą
Lietuva, mūsų gimtasis; Raudonajai Armijai — 

kraštas, didžiumoje jau lai- ko sesutės Kurickaitės. Tik 
sva. Neužilgo bus išlaisvin- stojusios dirbti, jos bema
tą ir Žemaitija. Lietuvos 
moterys grįš į darbą atsta
tymui vokiečių nuterioto 
savo krašto. Grįš kurti kul
tūrą ir laimingesnį gyveni
mą, kurį nutraukė vokiška
sis banditas. Jos grįš ne tik 
pasiryžusios darbui, bet ir 
didingos, garbingos savi-, čiamąja. 
ninkės šalies, kurios išlais-l 
vinimui jos pačios dėjo sa- lieka nuo vyro. Moteris ly- 
vo jėgas, sveikatą, o dange- giai taip pat moka laikyti 
lis padėjo ir gyvastį.

Apie Lietuvos moteris 
laisvintojas savo tarybinės 
tėvynės vaizdžių istorijos 
bruožų užrašyta buvo dar 
net tuomet, kada visa Lie
tuva tebebuvo pavergta, ka
da apie didžiumą tebebuvo 
pavojinga rašyti.

Štai keletas bruožų apie 
didžiąsias lietuvaites, kaip 
juos užrašė V. Klimkaitė 
Tarybų Lietuvos leidinyje 
Nr. 10, už kovo 8-tą, šių 
metų. Išlaisvinus visą Lie
tuvą, galutinai sumušus fa
šizmą ir sugrąžinus karo 
belaisvius išgirsime dar 
apie daugiau panašių did
vyrių moterų, kaip čia pa-; 
duodamosios.

Mums, amerikietėms 
Lietuvos dukterims, Lietu
vos moterų didieji žygiai 
yra įkvėpimu daugiau dar
buotis rėmime mūsų naujo
sios tėvynės Amerikos karo 
pastangų. Yra ir paaksti- 
nimu dirbti paramai nuo 
karo nukentėjusių brolių ir 
seserų Lietuvoje.

Štai, kaip apie tas Lietu
vos didvyres rašo V. Klim
kaitė savo straipsnyje:

GARBINGAS TARYBI
NĖS MOTERS KOVOS 

KELIAS.
Socialistinė 

plačiai atidarė 
duris į politinį, 
ūkio bei karinį 
Pavyzdžiui, Kirovo srity 
gyvena drg. V. Valiokienė. 
Ji rašo: “Jau dveji metai, 
kaip mano vyras kovoja 
fronte prieš vokiškus gro
bikus. Vyriausybė aprūpi
no mano vaikus, paimdama 
juos į vaikų namus ir sutei
kė man galimybę mokytis. 
Aš baigiau juridinius kur
sus.” Dėl to tai šio karo me
tu tiek daug girdime apie 
moteris —- didvyres, stacha- 
novietes, išradėjas ... Isto
rijoj dar nebuvo girdėta, 
kad kovoje moteris būtų 
taip atkakli ir ištverminga, 
kaip tarybinė moteris, ko
vojanti už savo socialistinę 
tėvynę.

Lietuvis raudonarmietis 
Vytautas Ostrauskas rašo 
iš fronto savo mylimai 
žmonai Marytei ir prašo ją 
užnugario darbu padėti 
jam mušti priešą. Marytė 
iš tikrųjų gera darbininkė. 
Ji dirba tarybiniame ūkyje. 

' Šį darbą ji mėgsta ir moka 
dirbti. Daug paramos jai 
teikia vyro laiškai. Ji jau
čia, kad ir ji kovoja greta 
savo vyro su vokiškais plė
šikais. Ūž gerą darbą iš vy
resnybės ji gavo suknelę ir 
paltą.

— Visas mūsų troškimas 
— duoti kiek galima dau
giau metalo ir tuo padėti

tant įsigijo specialybes ir 
dabar kvalifikuotos darbi
ninkės. Abi ne kartą buvo 
apdovanotos davonomis už 
gerą darbą. Viena iš jų pir
moji visame ceche išmoko 
dirbti nauju agregatu ir 
dabar ją vadina “nepakei-

Ir fronte moteris neatsi-
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Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
j Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

santvarka 
moterims 
kultūrinį, 
gyvenimą.
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šautuvą, valdyti kulkosvai
dį ar mesti granatą. Lietu
viškuose Raudonosios Ar
mijos daliniuose nemažai 
didvyriškai pasižymėjusių 
moterų.

Danutė Stanelienė dar 
karo pradžioj užgirdusi, 
kad kuriami Raudonosios 
Armijos lietuviškieji dali
niai, stoja į juos savanore. 
Paklausta, ar nesibijosian
ti, jei reikės mirti, ji atsa
kė: “Ne, nebijosiu, atkeršy
siu už vokiečių padarytas 
tėvams skriaudas ir už mo
tinų ašaras.’’

Patekusi į kariuomenę, ji 
nerimo tol, kol ją paskyrė 
kulkosvaidininke. Per porą 
mėnesių ji jau pasižymėjo 
kaip drąsi kulkosvaidininkė 
ir gavo medalį “Už narsu
mą.” Po pirmojo sužeidimo 
Danutė pasveikusi vėl ver
žėsi į frontą. Ji vos surado 
toli į vakarus nukeliavusią 
savo dalį. Pasiekusi ją, ji 
džiaugsmingai puolė prie 
kulkosvaidžio ir vėl pasižy
mėjo nepaprasta drąsa ir 
ištvermingumu, pralenkda

ma net vyrus. Danutė Sta
nelienė apdovanota Šlovės 
II-jo laipsnio ordinu.

Ryšininkė Birutė Karo- 
sienė, nutrūkus ryšiui, pati 
bėginėjo nuo vieno dalinio 
prie kito ir perdavinėjo va
do įsakymus. Sužeista, ap
rūkusi parako dūmais, su
vargusi nuo nemigo naktų, 
ji dar sugebėjo sukaupti 
tiek jėgų ir pasiryžimo, 
kad pakėlė savo draugus į 
ataką ir pirmoji šoko prie 
vokiečių apkasų. Jos nepa
prasto narsumo dėka prie
šas buvo išmuštas, ir pozi
cijas užėmė mūsiškiai.

Raudonosios Armijos lie
tuviškieji daliniai ir visa 
lietuvių tauta niekuomet 
nepamirš Aldonos Paške
vičiūtės žygio. 1943 m. lie
pos pradžioj, kada priešas 
metė prieš Raudonąją Ar
miją milžiniškas jėgas, no
rėdamas prasiveržti į ry
tus, žuvo Aldonos brolis. Jį 
prisiekė atkeršyti' vokie
čiams už jo mirtį.

Ji — telefonistė. Sėdėjo 
prie aparato. Prie jos tarš
kėdami artinosi didžiuliai 
vokiečių tankai. Ji šalta
kraujiškai, sukandusi dan
tis, sėdėjo ramiai prie tele
fono. Ryšys pavojingiausiu 
kovos metu nenutrūko. Prie
šas buvo sustabdytas ir at
muštas. Aldona Paškevičiū
tė, apdovanota medaliu “Už 
drąsą.”

Tikras lietuvių tautos 
pasididžiavimas — partiza
nė didvyrė Marija Melni- 
kaitė. Vokiečiai skyrė di
džiules sumas tam, kas pa
gaus ją gyvą ar pristatys 
jos lavoną. Dvidešimties

metų jaunuolė, nedidelio 
ūgio, švelni, linksma būty
bė — vokiečiams buvo bai
sus baubas.

Kartą ji su keletą savo 
draugų buvo apsupta daug 
gausesnio hitlerininkų bū
rio. Padrąsinusi savo drau
gus, ji pirmoji ėmė šaudyti 
į fašistus. Ji pati nudėjo jų 
tris, kitus tris sužeidė. Žu
vo jos visi draugai. Liko tik 
ji viena. Baigėsi automato 
šoviniai. Šaudė pistoletu. 
Jau fašistai iš visų pusių 
prisiartinę tiesė į ją ran
kas, kai Marija užsimojo 
granata, bet... nebespėjo. 
Banditai ją sučiupo. Didvy
riškai pakėlė ji nežmoniš
kus kankinimus. Žiauriai 
tardoma, ji į viską atsaki
nėjo vienaip: “Muškit ma
ne, kankinkite mane, vis- 
tiek nieko nesakysiu. Vado 
pavardės nežinau. Mirti 
nebijau, su manim milijo
nai. Tegyvuoja Tarybų Lie
tuva !”

Ir ji didvyriškai mirė 
kartuvėse, ligi galo ištikima 
savo Tėvynei.

Biržų apskrity, Pakupo- 
nės miškely buvo sušaudy
tos dvi jaunos partizanės. 
Fašistai jas mušė, kankino 
ir prie iškastos duobės dar 
kartą pasiūlė išsižadėti sa
vo idėjų, savo kovos, tada 
jos būsiančios paliktos gy
vos. Bet merginos tvirtai 
atsakė: “Galite mus žudy
ti, bet mes savo idėjų neiš
sižadėsime.”

Daug galima būtų išmi
nėti lietuvių moterų nepa
prasto didvyriškumo žygių. 
Kada nuo Lietuvos bus nu
plėštas juodos vokiškos 
priespaudos kiautas, mes 
galėsime paskelbti pavar
des ir tų Lietuvos patrio
čių, kurios tęsia Melnikai- 
tės ir kitų žuvusių kovotojų 
žygius.

Šiais metais lietuvė mo
teris garbingai sutiko Ta
rybinę Komunistinę Moters 
Dieną istorinių Raudono
sios Armijos laimėjimų me
tu.

Ateinančią moterų dieną 
tikimės sutikti laisvoj Ta-, 
rybų Lietuvoj. Tarybinė 
moteris Tėvynės karo metu 
bus praėjusi nemažiau gar
bingą kovos kelią, kaip ir 
vyrai. Ji žino, kad kovoja 
už teisingiausią pasaulyje 
santvarką, už socialistinę 
savo Tėvynę. V. Klimkaitė.

Vienu liepos mėnesiu 42,000 
kariškių žmonų ir kūdikių 
Jungtinėse Valstijose gavo vy
riausybės įstaigų, priežiūrą.

Lietuvaitė Tarnyboje 
Mfisp Kraštui

Vilijos Chore, bet 
ligonbutyje mokytis už 
nebeturėjo laiko. 1943 
pabaigė mokslą kaipo 
Waterbury ligoninėj ir

ELMA BAKUTIS 
antrasis leitenantas

Tarnauja Dėdės Šamo Armi
joj slauge. Dar jauna būdama 
dalyvavo 
įstojus 
slaugę 
metais 
slaugė
įstojo arinijon. šiandieną jinai 
randasi užjūryje.

Elmos motinėlė, Ida Abla- 
žienė, yra Laisvės skaitytoja, 
taipgi narė LDS 49 kuopos ir 
narė ALDLD 28 kuopos Wa
terbury, Conn.

So. Boston, Mass
Iš ALDLD Moterų Susirinki
mo, Atsibuvusio Rugsėjo 13 d., 

Drabužių Taisymo Patalpoj
Draugių atsilankė skaitlin

gai, nes visos norėjo padirbė
ti iki susirinkimo. Nuėjus ra
dau drauges bedirbančias, be
skubsiančias. Drg. Nakienė, 
pasitraukus į kampą mašiną, 
siuva. Drg. H. Simonavičienė 
peržiūri drabužius ir krauna į 
dėžes, ši draugė yra geriau- 
sis drabužių inspektorius. Ji 
nepraleidžia drabužio nei su 
mažiausiu įplyšimu. Kuris dra
bužis perėjo per jos rankas — 
yra pilnai sutaisytas. Ji yra 
labai tinkama šiam atsakomin- 
gam darbui.

Susirinkimą pradėjome 9 
valandą. Buvo išduotas rapor
tas iš atsibuvusio Laisvės pik
niko (Montello) moterų sta
lo. Pasirodė, kad draugės gra
žiai pasidarbavo, nemažai au
kavo, todėl ir pelno liko. Bu
vo’.pastebėta, kad nebuvo pa
žymėta Laisvėj vardas d. K. 
Mineikienės, kuri aukavo sūrį 
dėl moterų stalo Laisvės pikni
ke. Sūris buvo priduotas per 
d. Freimontienę.

šiame susirinkime gavome 
vieną naują narę į mūsų kuo
pą. Tai darbščiąją Elenorą 
Belekevičienę iš Brightono. 
Nepaisant, kad toli gyvena, ji 
atvažiuoja taisyti drabužių j 
So. Bostoną. Drauge Beleke-

ASSEMBLY LINE METHODS—American Red Cross women 
volunteers in four U. S. cities fill Prisoner of War packages for ship
ment to American and other United Nations war prisoners in enemy 
countries. More than 6,400,000 packages have been shipped since 
January, 1941.

Veikliausia Brooklyno Dalis 
Turi Moterį Kandidate ir 

Veikia už Rooseveltą

vičienė yra daug pasidarbavus 
gelbėjimui Lietuvos žmonių ir 
dėlei 6-to siuntinio ant blan
kus sukėlė virš $100. Mes 
džiaugiamės gavę tokią darbš
čią draugę į savo kuopą, ji 
mums daug padės.

Draugiškas Vakarėlis Po 
Darbo Valandų

Įvyks drabužių taisymo pa
talpoj, 318 Broadway. Prasi
dės ateinančio šeštadienio va
karą, rugsėjo 23 dieną ir tę- 
ęis kas šeštadienio vakarą. Tai 
bus draugiškos savaitės darbo 
užbaigtuvės. Kadangi čia vieta 
yra tam patogi, su virtuve ir 
kitais įrengimais, tad drau
gės pagamins skanių užkan
džių ir arbatėlės. O draugai, 
nenorėdami atsilikti, pastorės 
ko kito. Taipgi bus muzikos 
ir surprizų. Tad kviečiame vi
sus į talką — ateiti sykiu pa
dirbėti paramai Lietuvos žmo
nių ir sykiu turėti smagias, 
draugiškas savaitės darbo už- 
baigtuves. Narė.

Mildred Wickson kandi
datuoja iš distrikto vadina
mo E. New York-Browns
ville, kuriame gyvena dik- 
čiai lietuvių. Tai sekcija, 
kurios dalys slegiamos di
deliais, biednuomene apgy
ventais mūrais, o protar
piais rasi sklypus, kurie at
rodo panašūs į sodžius. Ten

Šiemetiniai rinkimai yra 
per svarbūs, kad rizikuoti 
pralaimėjimą gero kandi
dato dėl kokių mažmožių. 
Svarbiausiais šiemet kandi
datams statomais reikala
vimais yra:

Kandidatas privalo stoti 
už visuotiną sunaikinimą 
fašizmo. O tai reiškia sek-!___ r______ c-----------------
mmgą vedimą karo iki ga-! pakelės apsodintos ąžuolais, 
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Japonijoj Draftuoja 
Moteris Darbui

Japonijos žinių agentūra 
Domei tūlas laikas atgal pa
skelbė per radiją, kad ten įėjo 
galion moterims verstino dar
bo įstatymas. Visos betekėju
sios mergaitės ir moterys nuo 
12 iki 40 metų turės išeiti į 
tuos darbus. Mergaitės ir mo
terys yra mobilizuojamos į 
grupes nuo 20 iki 50; ir išsiun
čiamos į fabrikus į ir laukų 
darbams, kaip joms sakoma, 
“vieniems metams.” ; Bet nie
kas tikrai nežino, kada ir kas 
teiksis jas paliuosupti. 
riausia jas išmes tada, 
jos bus nebereikalingos.

Tik-
kada

Jieškojęs Pačios, Kaip 
Duonos

Kada chicagietis Edwardas 
Daunoras vedė žmoną, jis su 
ja gavęs ir duoną arba, tikriau 
pasakius, su žmona gavęs dar
bą užsidirbimui duonos. Bet 
lygiai bloga pasidarė, kada su 
pačia išsiskyrė. Netekęs darbo 
jos tėvo užlaikomoj skalbyk
loj, o kartu netekęs ir duonos. 
Kad padidinti jo nelaimę, žmo
na raportavus jį drafto tary
bai ir toji jį perklasifikavus 
į 1A ir dėl to jis negalįs gauti 
darbo kitur.

Daunoras, 
6 pėdų, ir 3 
ras, teismui
dėl “žiaurumo 
vo užlaikymo. Teismas duonos 
reikalavimą išmetė, o bylą 
divorso sutiko vesti toliau.

26 metų amžiaus, 
colių aukščio vy- 
apskundė žmoną 

ir pareikala-

ŠEIMININKĖMS

dėl

ir uždėt ant 
salotų lapais, 
pusę nunoku- 
grūšės,1 ketvir-

Patrauklus Priedas prie Pietų
Priedams prie pietų, o ne la

bai išalkusiam ir atskirą už
kandį sudarys tokia vaisių sa
lota.

Kožnai porcijai imti po grie
žinį melono (canteloupe ar sal
džiojo). Nulupt 
lėkštės išklotos 
Vidurin sudėti 
sios, perskeltos
tadalį puoduko besėklių vyn
uogių. Ant viršaus uždėti pusę 
slyvos ir padabinti mažiukais, 
kapotuose riešutuose pavolio- 
tais farmersko sūrio rutuliu
kais. Aplaistyt su apelsinų sun
ka, kurion dadėta apie trečda
lis lime sufnkos ir įmaišyta 
žiupsnelis druskos. (Taipgi de
da po kelias dulkes, dėl kvapo, 
nutmeg ir paprikos.)

Vieton vaisių sunkos, kas 
mėgsta, lygiai tiks vartoti bile 
kuris patinkamo skonio gata
vas dresingas.

lutino sumušimo fašistų A- 
šies armijų karo frontuose. 
Taip pat reiškia ir visišką 
išnaikinimą fašistinių už
mačių ir praktikų namų 
fronte.

Kandidatas privalo stoti 
už pastovią taiką, būti uo
lus rėmėjas prezid. Roose- 
velto programos palaiky
mui taikos. Dabar kiekvie
nas apšviestas amerikietis 
žino,1 kad tik prez. Roose- 
velto siūlomoji didžiųjų tal
kininkių šalių bendravimo 
politika gali apsaugoti pa
saulį nuo karo ilgam lai
kui. Ir jie žino, kad tik iš
rinkimas Roosevelto prezi
dentu ir jam prielankaus 
kongreso tegali užtikrinti 
įsteigimą tokios pastovios 
taikos.

Tadgi ir Amerikos mote
rys niekur nestato kandi
datais moterų tik dėl to, 
kad jos moterys. Bet stato 
klausimą:
Kokios Tos Moterys? Ko

kia Jų Programa?
Kai kur viename distrik- 

te išstatyta net dvi mote
rys, kaip, pavyzdin, Bridge- 
porto ir apylinkės Connec
ticut valstijoje republiko- 
nai išstatė Hooverio (obuo
lių pardavinėjimo vetera
nams ir bedarbiams bloko) 
šalininkę ponią Luce. De
mokratai, remiami darbie- 
čių, išstatė jauną advokatę 
Miss Connors. Tokių vietų 
yra ir daugiau. Apie svar
biausius tokius lietuviais 
apgyventų distriktų kandi
datus plačiau matysime se
kamose laidose.

Mūs draugės veikėjos 
prašomos apie savo kolonijų 
moteris kandidates parašyt 
į Moterų Skyrių. Taipgi pa
rašykite apie moterų veik
lą išrinkimui Roosevelto.

BROOKLYNO 
KANDIDATĖ

Brooklyno kandidačių į 
kongresmanus negirdėti. 
Tačiau yra kandidačių į 
valstijos seimelį. O mūsų 
valstija, su didžiausiu mies
tu pasaulyje ir skaičiumi 
gyventojų didesnė už dau
gelį atskirų pasaulio vals
tybių, yra labai svarbi. Ir 
mūs valstijos įstatymdavy- 
stė yra labai svarbi. Dau
gelis žmonių jau iš anksto 
yra nusistatę, kaip kaip ei
sis dalykai New Yorke, taip 
eisis visam krašte.

Brooklyniečių žymiąja 
kandidate į valstijos seime
lį yra Mrs. Mildred Wick
son. Ji yra šeimininkė, mo
tina trijų jaunų vaikų. Jo
sios vyriausiu siekiu (šioje 
kampanijoje, kaip ji pareiš
kė, yra:

‘Visa mano kampanija 
bus už Rooseveltą dėl to, 
kad Roosevelto iš naujo iš
rinkimas man reiškia vi
suotiną pergalę ir išlaiky
mą taikos. To moterys nori 
labiausia.”

klevais. O už jų vos užma
tomos medinės nedidukės 
stubos apsuptos rožėmis, 
bijūnais, lelijomis, tarp ku
rių neabejotinai pamatysi 
rūtą ir diemedį — ženklus, 
jog čia gyvenama lietuvių. .

Ta sekcija pagarsėjus dar
bais už demokrat. ir geresnį 
gyvenimą visiem žmonėms. 
Štai tik keli iš svarbių pa
skiausiu laiku dirbamų 
darbų:

Moterys suorganizavo 
specialį komitetą užregis
truoti visas moteris balsuo
tojas ir visus vyrus balsuo
tojus.

Naujiems, pirmu kartu 
balsuojantiems piliečiams 
ruošia pamokų vakarus.

Pasiuntė delegaciją į 
Washingtoną reikalauti pa
laikyti Kainų Administra
ciją laike to vajaus.

Veikia už įsteigimą, dau- > 
giau priežiūrų dirbančių 
motinų vaikams.

Darbuojasi visiems dis
trikto kariškiams įteikti 
balotus. Jos žino, jog De
wey nenori, kad kariškiai 
balsuotų, bet kad visų ka
riškių balsavimas yra reika
lingas išrinkimui Roosevel
to.

Jos reikalauja tokių įsta
tymų, kaip kad Kilgore- 
Celler bilius. Tokį bilių pa
darius įstatymu visi žmo
nės po karo turėtų darbus, 
visų šeimos ir namai būtų 
saugūs, visiems pragyveni
mas užtikrintas.

Mrs Wickson ima vado
vaujančią rolę tuose ir ei
lėj kitų svarbių darbų. To
kią kandidatę turėtų pa
remti visi demokratiški 
Brownsvilles - East New 
Yorko piliečiai.

Brooklynietė.
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Today’s Pattern
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Šios patogios ir lengvai pa
siuvamos sukenelės forma gau
nama nuo 12 iki 20 ir nuo 30 
iki 48 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer įir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y«
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Pittsburgh, Pa Mirė stambus biznierius An
tanas žvirblis, Soho dalyje, 
kuris užlaikė saliūną. Mirė 8 
d. rugsėjo.Visokios Žinios

Rugsėjo 10 d., LDS 160 kuo
pa laikė mėnesinį susirinkimą. 
Raportuota, ka dnuo išvažia
vimo, 3 d. rugsėjo, kuris buvo 
surengtas pagalbai Lietuvos 
žmonių, nukentėjusių nuo na
cių teroro, liko $54 pelno. Ant 
vietos J. Kazimers davė įneši
mą, kad katrie nariai nedaly
vavo piknike, tai turi sumokė- savo žmoną, tėvus ir draugus 
ti po dolerį mūsų kvotos išpil- a. Kairys, taipgi apsilankė A. 
dymui. Aišku, kad tam nariai Lakamas su savo žmona, ir 
nesipriešino ir tuojau dar su-! petro Jankaus ir Butkienės su
rinkta apie $10. Pinigai tuojau nūs. šiomis dienomis į karinę 
bus pasiųsti į centi’ą. > tarnybą išėjo antras Martin-

---------- kienės, LDS 160 kuopos narės
Raportavo, kad drg. Sofija sūnus, J. Martinkus. 

Urmanienė susižeidė koją na
mie ir serga. Linkime draugei 
greitai pasveikti.

Pittsburgh spaudoj buvo pa
skelbta, taipgi buvo įdėtas pa
veikslas Darbutų sūnaus, LDS 
narės sūnaus, kuris už atsižy- 
mėjimą apdovanotas medaliu- 
mi. Jis tarnauja aviacijoj. Lin
kime pasisekimo.

Parvažiavo atostogoms pas

Consolidated Edison Systemos Kompanijos

DĖKOJA JUMS
Susiorganizavo dviejų dirb

tuvių, būtent Patterson Bridge 
j Co. ir’ Pennsylvania Transfer 

Juozas C°- darbininkai į CIO uniją. 
Maceikis, buvo Laisvės skaity-j dirba karinius^ d ar
tojas. Mirties priežastis, kad 
laiptais nukrito, labai skau
džiai susimušė ir nuvežtas į li
goninę tuojau mirė. Buvo L. 
Sūnų Draugijos ir SLA nariu. 
Dar jaunas žmogus.

Paėjo iš Kauno rėdybos, il
gai gyveno Pittsburghe. Pali
ko nuliūdime moterį, dukterį 
ir du sūnus, kurių vienas yra 
karinėje tarnyboje ir randasi 
užrubežyje. t

Rugsėjo 8 d. mirė

Mirė V. Maseliunienė šir
dies liga. Ji gyveno McKees 
Rocks. Prieš kelias savaites mi
rė North Sidėj Vincas Gave- 
naitis ir J. Kepurnikas. Mirė 
New Eagle miestelyje LDS na
rys Justinas Nausėda 
liga. Paliko nuliūdime 
ir tris dukteris. Dirbo 
kasyklose.

širdies 
moterį 
anglies

Antanas Gustis gavo žinią, 
kad jo sūnus Petras Gustis žu
vo kovotojo mirčia laike Ame
rikos armijos išsikėlimo į Fran- 
ciją.

bus ir lietuvių ten daug dirba.
Jau pasiųstas antras siunti

nys 10 baksų drapanų, surink
ta per McKees Rocks draugų 
pasidarbavimą 60 porų čeve- 
rykų, per Joną Urboną 22 po
ros ir apsčiai per M ataką iš 
Wilmerdingo. J. Grigaitis 4 
kartus atvežė drapanų, Ka
zimir ir S. Cesna 2 kartus. 
Pasidarbavo Urmonų šeima, B. 
Kirstukai, J. Noreikai, M. 
Butkienė, P. Karsokai, P. Nor- 
kai, B. Armalienė, Matonienė, 
M. Rilienė ir daugiausiai Ma
rijona Vielienė, kuri kožną; 
savaitę suranda laiko parinkti 
drapanų Lietuvos žmonėms. 
Aš gi turėjau skaudančią ko
ją, lankiausi pas gydytoją, bet 
tuo pat kartu labai daug dar
bo turėjau tuos dalykus supa
kuodamas pasiuntimui. Bet 
atliekame savo pareigą, mano
me, kad ir kiti lietuviai prisi
dės.

D. P. Lekavičius.

PRANEŠIMAI
Stoughton, Mass

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)

PHILADELPHIA, PA.
Gražūs krutami paveikslai iš 

Sovietų Sąjungos bus rodomi Moose 
Hall, Broad ir Master St. Rugsėjo 
20 ir spalių 1 d. Tikietų kaina 62c

Rugs. 8 d. vakare, įvyko pa
sitarimas dėlei Lietuvos žmo
nių šelpimo. Apkalbėjus rei
kalą plačiau, tapo išrinkta val
dyba iš veikėjų, kurie trum
poje ateityje parodys veiklumo 
vaisius. Aš didžiai pasitikiu 
Stoughtono lietuvių visuome
nei ir sykiu veikėjams, žino
damas jųjų pasišventimą dar
buose. *

Išrinkta Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetan:

Pirmininkas, J. Petrukaitis, 
Iždininkas, A. Rupeika, 
Raštininke M. Stulgaitienė. 
Tai mūsų valdyba, o komi

teto nariais yra:
A. Petrukaitienė, H. Lukie- 

nė, M. Jatulienė, J. Lavas, V.

N
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su taksais. Galite gaut pas šmitie- M Norkus ir P Ane. Kitur tos filmos Phila. nerodys. ^UlgaiUS, 1V1. 1NO1KUS n 1 . a. 
Todėl neužmirškite įsigyti tikietus. Jatulis.
Telefonuokite War. 2538. (220-221) Buvo nutarta sušaukti viešą 

į susirinkimą ir pakviesti kalbė-

už kantrybę ir 
kooperavimą po Viesulo

^Praeito Ketvirtadienio uraganas-viesulas padare didžiausią nuo
stolį elektros patiekimo sistemai iš visų, kokius bet kada nukentėjo 
'šios kompanijos. Daugelis kostumerių Bronx, Brooklyne, Queense, 
ir Westchestery, kurie aptarnaujami viršutinėmis vielomis, buvo be 
elektros per šiokį bei tokį laikotarpį. Didžiumai jų dabar jau pilnai 
atsteigtas aptarnavimas.

Per 48 pirmąsias valandas po audros, visos galimos mūsų jėgos, 
dar papildytos kitų kompanijų jėgomis, buvo panaudotos, kad paša
lint pavojus, gręsiančius nuo nukritusių vielų.

Mes esame labai, labai dėkingi už nepailstančias jų pastangas.
Visuomenei, kurios kantrybė, nežiūrint daugelio nepatogumų, lei

do aptarnavimų atsteigimo darbui eiti be pertraukos, mes pareiškia
me nuoširdų dėkingumą.

------------------------------------------------------------------------------------------- SYSTEM COMPANIES ---------------------------------------------------------------------------------------------

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC. • BROOKLYN EDISON' COMPANY. INC. • NEW YORK AND QUEENS ELECTRIC LIGHT & POWER COMPANY

WESTCHESTER LIGHTING COMPANY • THE YONKERS ELECTRIC LIGHT & POWER COMPANY

toją, buvo ir kiti tarimai šel
pimo reikale, žinoma, visi ta
rimai bus išpildyti iki zet. 
Kiek aš pažįstu Stoughtono 
žmones, tai jie visada gražiai 
pasirodo. Taip ir šiame lab
darybės reikale, jie didžiai su
sirūpinę. Geriausio pasisekimo, 
stoughtoniečiai!

Korespondentas.

Raudon. Lakūnai Neša Var- 
šaviečiams Maistą

London. — Londoniške 
lenkų valdžia pranešė, kad 
Sovietų lėktuvai nuleido 
maisto ir amunicijos len
kams, kovojantiems Varga
vo j e prieš vokiečius. •

Tos lenkų valdžios ko
manda sako, kad išmušti iš 
Pragos vokiečiai susprog
dinę Poniatovskio ir Sred- 
nicovo tiltus per Vislos upę 
iš Pragos į pačių Varšavą.

Chinai atėmė iš japonų 
Lunglingo miestą.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

Pirmas
Pasirinkimas Rudeniui

Adam Skrybėliių Krautuvės 
ir Agentūros Visur.

"fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 
tuyių, 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. GLenmoro 5-6191.

pavienių, 
padarau 
paveiks

iu ra javus 
su ame-

F.W.Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

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

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki-

I 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 —

MEDIKAMS IŠTYRIMAS

110 East 16th St„ N. Y
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M,

(Jsist. 28 m.)

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

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

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

■■■ I ■■ X—< ■■ II ■■■<! ■ II M IIJI.*.

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER j

LAIDdTUVIŲ DIREKTORIUS

IŠbalsamuoja ir laidoja ant j 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINĖ 1
• (KOPLYČIA) *

Paršam do automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom ' 

ir kitkam. |
’ 231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN I
Telephone: EVergreen 8-9770 j

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

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- f 
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

- WWIWIflVI Run;
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MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI RElKAtlNGI VYRAI

HEXP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Penkias puallpH 

HELP WANTED—FEMME' 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS 
MOTERYS 

VYRAI 
Susidomėję

POKARINIU UŽTIKRINIMU 

Patyrimas Nereikalingas 
Vietos Įvairiuose Departmentuose 

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

Puse Bloko uno 4th Avenue BMT Subves

HOLLAND LAUNDRY, INC.
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 

KADA KARAS PASIBAIGS.

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

♦ PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

Wickwire Spencer Metallurgical Corp.
260 SHERMAN AVENUE

NEWARK, NEW JERSEY
(222)

OPERATORIAI
Vyrai ir Moterys 

Prie Armijos Orlaivių Uniformų.
Gera alga; nuolatinis darbas.

BEN GREEN HOLTZ,
476 Knickerbocker Ave., Brooklyn.

(225)

RELIGIJOS MOKYMAS 
SOVIETUOSE

4

Maskva. — S.ovietų Są
jungoj tėvai gali mokyti 
savo vaikus religijos. Vai
kai gali būti pavieniai ar 
grupėmis siunčiami religi
nėms pamokoms į kunigų 
namus. Bet koks vaikų 
skaičius gali susirinkti dė
lei tikybinių pamokų ir kur 
kitur. Sovietų vyrausybė 
leidžia spausdint Biblijas, 

maldaknyges ir įvairias 
bažnytines knygas, kiek tik 
jų reikalaujama; valdžia 
tam skiria gana popieros. 
Sovietai nedraudžia skleisti 
religinės propagandos lite
ratūrą.

Bet valstybinėse mokyk
lose negalima religijos dės
tyti, kadangi Sovietuose 
bažnyčia atskirta nuo vals
tybės (kaip ir Amerikoj).

Taip atsakė Pravoslavų 
Bažnyčios Tarybos pirmi
ninkas G. G. Karpovas į 
klausimus, kuriuos jam 
statė amerikiečių Religinių 
Žinių agentūra kas liečia 
religinį auklėjimą ir tikybi
nę literatūrą.

Talkininkai nuleidžia vis 
daugiau savo parašiutistiį 
į načių Užfrontę Holandijo- 
Je.-

MOTERYS 
DRATO TRAUKĖJOS 
DRATŲ RAITYMUI 
APDIRBĖJOS 
PATYRIMO 
NEREIKALAUJAMA

VYRAI IR MOTERYS
ATVIROS SEKAMOS VIETOS 

AUKŠTOS KLASĖS 
ORGANIZACIJOJE

PUIKI PROGA 
DARBšTIEM, SĄŽININGIEM

DARBININKAM. ..

CHOCOLATE MIRKYTOJAI
Patyrę 

Vyrai ir Moterys

ABELNAI PAGELBININKAI
Vyrai ir Moterys 
Bendrai Naudingi 

Saldainių Virtuvėje.

SALDAINIU DARYTOJAI
Patyrę 
VYRAI

Lentils, Dragees, ir t.t.

ROSE-MARIE 
de PARIS

Kreipkitės j Fabriką

549 W. 54th ST., N. Y. C.
 (226)

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 

___ hL____ ......................  
PIRKITE KARO BONUS!

REIKIA VYRŲ
Lupinius 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)

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

5 NAKTYS, $24.
SKAMBINKITE MR. HOWARD, 

LEHIGH 4-2552.
___________________________________ , (224)

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 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI
DIRBTUVĖS DARBAS.

NUOLATINIS DARBAS.

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

(227)

VYRAI
46-55 METŲ
ABELNAS DARBAS 
KAVOS KEPINUKO 

DIRBTUVĖJE
5 DIENŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA
PUIKI POKARINE ATEITIS

103 Warren St., 
New York City.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių. 
______________________________________ (225)

APVALYTOJAI 
NAKTINIS DARBAS 

$38.73 J SAVAITĘ 
6 P. M. IKI 2 A. M.

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 
KREIPKITĖS 6 P. M. 

ROOM 503, 350 — 5TH A VE.
 ., , (221)

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

....................... (222)

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.

(223)

STIPRAUS SURODAVOJIMO VYRAI
NUOLATINIAM DARBUI 
Būtinai Maisto Pramonei

> MINIMUM MOKESTYS
81c Į VALANDĄ

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

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

(224)

KRAUSTYMUI VYRAI 
PAGELBININKAI 

PATYRĘ 
KREIPKITĖS 

RABE BROS.,
75-30 16Gth ST.. FLUSHING, L. I. 

JAMAICA 6-4516
(226)

STOGDENGIAI
PLOKŠČIŲ IR NUOLAIDŽIŲ 

MECHANIKAI & PAGELBININKAI 
asbestomis ir plytomis pastatymas

AUKŠTOS ALGOS MOKAMA 
BONAI 

Nuolatinis darbas apskriti; metų 
Bronx & Westchester County 

Kreipkitės sii įrankiais ištisą savaitę.
17 N. West St., Mt. Vernon. 
Prieš N. Y. Central Station.

(226)

APVALYTOJAI — SANDĖLIO 
DARBININKAI

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

SCHRANZ & BIEBER,
» 115—5TH AVE. (222)

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., BLOOMFIELD, N. J.

Reikalingas USES Paliuosavimas.
(226)

BERNIUKAI & VYRAI
Minimum Amžius 16
Pilnam ar daliai laiko 

ar gale savaitės darbai,
KAIPO KOMUNIKACIJŲ

IŠNEŠIOTOJAI j

Interesingas, lengvas darbas biznio plote 
New Yorko Miestę.

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)

APVALYTOJAI
Dienom ir Naktim 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės Į

personnel ofisą
12-tos Lubos

John Wanamaker 
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY

.... , _________________(22,1)

MECHANIKAS
Galintis sustatyti mašineriją 

Einantis pilną atsakomybę už įrengimus.
Puikiausia pokarinė proga.

DU-TONE RIBBON
36-32 34THST., L’ l. CI^TY. H

; J (222)

TRYNĖJAI 
IR 

ŠVEITĖJAI
Prie varnišio ir lekerio. 

Nuolatinis darbas, viršlaikiai. 
Gera alga. Būtina pramonė.

NATIONAL CASKET CO.,
29-76 Northern Blvd., 
, Long Island City.

Visom subvėm iki Queęns Plaza stotięs. .
- ~ (225)

SPAUSTUVĖS 
PRESSMONAI

Turi būt patyrę eraftsmenai ant 
KELLY AUTOMATIC CYLINDERS, 

WEBENDORFER LITTLE GIANT
ar

C. & P. MILLER PLATENS.
Printing Division,

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

......... ,(227)

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.
_____________________________ _________(221)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI 

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M. 

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

(X)

BERNIUKAI
Dėti knygas į lentynas, kiti knygyno darbai. 

39 VALANDŲ SAVAITĖ 
Linksmos Sąlygos 

$22 PRADŽIAI 
Pokarinė Proga

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

(226)

RAŠTININKAI 
PRIE GELEŽINIŲ DAIKTŲ 

5*Ą dienos, gera alga, patyrimas nereikalingas. 
S. H. VICTORS

1037 Fulton St., Brooklyn.
(221)

HELP WANTED-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

SALDAINES PAKUOTI 
AR 

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFTS

56 WEST 23RD ST., N. Y.
______ (x)

MERGINOS
BE PATYRIMO 

Lengvas Fabriko Darbas. 
PILNAM AR DALIAI LAIKO. 

Pokarinė proga.
DU-TONĖ RIBBON

36-32 34TH ST., L. I. CITY
,,. (22^)

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

55c j valahdą laikė mokinimosi ir pamatini 
kaina 65c po 6 mėnesių. Laikas ir pusė virš 

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO 

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

Matykite Miss Kirsch
Reikia turėti USES palluosavlmą ir 

būti U.S. Piliete.
(226)

MERGINOS-MOTERYS
DALIAI LAIKO

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

Maisto Pakavimas.
Lengvas, švarus darbas.

BŪTINAS KARINIS 
FABRIKAS 

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

J. W. BEARDSLEY SONS
700 Frelinghuysen Avė.

NEWARK, N. J.
(222)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI
PROGOS PAKILIMUI

SCHRAFFTS
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

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

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

(X)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(x)

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 J valandą, po 6 
mėnesių pamatinė kaina virš 70c į valandą. 

MUZIKA L/VKE/DARBO 
CLAROSTAT MFG; CO., INC., 

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

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

(225)

GRINDŲ MAZGOTOJOS
Pastovus Darbas.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės Į

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY.

(221)

MOTERYS
ir

MERGINOS
18 METŲ AR VIRŠAUS 

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

GERA ALGA
NUOLATINIS DARBAS

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

(227)

MERGINOS & MOTERYS
DALIAI LAIKO & PILNAM . 

LAIKUI DARBAS.
Mes turime Įvairių darbų savo fa

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

Kurios jaunėsnės kaip 21 turi 
atsinešti Įrodymus savo amžiaus.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 PACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(226)

MERGINOS
Arbatos Bolių Pakavimui
LINKSMOS APLINKYBĖS

5 DIENŲ SAVAITĖ
46 VALANDOS; $26

Puikiausia Pokarinė Ateitis.

103 Warren St., 
New York City.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
_____________________________________ (225)

MOTERYS, AUKŠTOS KLASES
20 iki 35 metų, mokytis galvos odos masa- 
džiavimo ; vyrų įstaiga. Aukštos, Su ambicija, 
geros darbininkės. Mokama laike mokinimosi. 
$50 j saavitę po 3 mėnesių. Puikios darbo 
sąlygos. Pokarinė proga. Reikalinga charak

terio paliudijimas. Kreipkitės asmeniškai.
WYBRANT SYSTEM

1674 Broadway, Room 915 (prie 52nd St.) 
____________ • _______________________ (226)

VALYTOJOS
MOTERYS

VALYTI OFISUS
$22 Į SAVAITĘ

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

(221)

MERGINOS
Dėti knygas į lentynas, kiti knygyno darbai. 

39 VALANDŲ SAVAITĖ 
Linksmos Sąlygos 

$22 PRADŽIAI 
Pokarinė Proga

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.

--------------------------------------------------------- 1224)
MOTERYS (PATIRIAMOS) 

Darymui gražių dėžučių. 
Patyrusios ir be patyrimo. 

Nuolat, pokarinė ateitis. 
Viršlaikiai ir kitokios pašalpos.

TELEPHONE
PLATT-LEE, INC., 

HACKENSACK 3-1377.
___ _______________. .______________ (221)

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.
y/ (2fl>)

MATRONOS
Atlikimui Lengvo Valymo 

6:30 A.M. IKI 2 P.M.
6 DIENŲ SAVAITĖ

Kreipkitės
OHRBACM’S, INC.

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

MERGINOS 
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS
LENGVAS ABELNAS DARBAS. 

NUOLAT. 
IDEALIŠKOS SĄLYGOS.
7 GERA ALGA.

BROOKLYN MILLS, INC.,
75 FRONT ST.. BROOKLYN, N. Y. 

Arti Brooklyn Bridge; visais gatvekariais.
__________________________ 22211

MERGINOS—moterys
Savarin Restaurantuose

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

ABELNAI VIRĖJOS —$41 
SMULKIŲ UŽSAKYMŲ

VIRĖJOS —$38
PRADŽIAI
PRADŽIAI

VIRTUVES MOTERYS, 
PATYRUSIOS —$39

SANDWICH 
DARYTOJOS

INDŲ. MAZGOTOJOS
—$30 PRADŽIAI 
—$26.40 PRADŽIAI

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 
VAKACIJOS SU ALGA 

Nemokamai Apdrauda ir Medikais Priežiūra

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

N. Y. C.
£24)

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.
(22$)

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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CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

Laisvė—-Liberty, Lithuanian Daily

Atvežama Daug 
Paukštienos

Skelbiama, kad Karinė Mais
to Administracija užpirkusi 
Argentinoje puspenkto milio- 
no svarų paukštienos. Pirkiny
je esama nemažai kalakutie
nos. Tačiau dar nežinoma, kiek 
jos teks civiliniams. Atitinka
mos įstaigos esančios labiau
sia suinteresuotos pristatyti 
pakankamai kalakutienos mū
sų karinių jėgų pavaišinimui 
šventėmis.

Aido Chorui Reikalinga 
Daugiau Choristų

Kuomet, po vasaros atosto
gų, A. Choras turėjo savo pir
mas repeticijas, 8 d. rugsėjo, 
tai choristų atsilankė perma- 
žai, kad turėti pamokas, — 
turėjome tik susirinkimą ir ta
rėmės, ką daryti, kaip įtraukti 
daugiau choristų į Chorą.

Buvo nutarta, kad kiekvie
nas choristas pakalbins savo 
pažįstamus choran įstoti, taip
gi įgaliotas korespondentas 
kreiptis į visuomenę tuo reika
lu.

Antros pamokos buvo biskį
geresnės — daugiau atsilankė 
choristų, bet dar toli gražu 
negana, ypatingai merginų. 
Vyrai šiuo kartu pasirodė ge
riau.

Sekant mūsų choro nutari
mą, aš ir vėl kreipiuosi į vi
suomenę susirūpinti choru, ta 
nepavaduojama meno organi
zacija. Paraginkite savo jau
nuolius ir jaunuoles, taipgi at
eikite patys. Padarykime cho
rą tokiu, kokis šiai didelei 
lietuvių kolonijai privaloma.

Aido Choro pamokos įvyks
ta kiekvieno penktadienio 8-tą 
vai. vak., Laisvės Svetainėj, 
419 Lorimer St. Ateikite!

Choro Koresp.

Am. Raudonasis Kry
žius Apmokės Vieną Be

laisvio Kablegramą

M-

Amerikos Raudonasis Kry
žius rugsėjo 18-tą paskelbė, 
kad jisai apmokės kožno be- 
laisvėn patekusio amerikiečio 
viėną telegramą.

R. K. nurodo, kad jau tūlas 
laikas atgal buvo susitarta su 
Japonijos vyriausybe, jog ji
nai leis kiekvienam, pateku
siam belaisvėn amerikiečiui 
kariui, išsiųsti namiškiams de
šimties žodžių kablegramą, už 
kurią galės apmokėti gavėjai.

Vienok tokių kablegramų 
atėję labai mažai. Iš to spren
džiama, kad nežinodami savo 
namiškių tuolaikinės padėties 
kariškiai bijo naudotis ta pri
vilegija, kad rieapsunkinti sa
viškius finansiškai.

Dabar Raudonasis Kryžius 
nusprendė, kad kiekvienas be
laisvėn patekęs kariškis galės 
siųsti namiškiams vieną kable
gramą per metus su užtikrini
mu, kad Raudonasis Kryžius 
užmokės jos persiuntimą.

Brooklyn© Liet. Visuomenė 
Svarstys Lietuvos Žmonėms 

Pagelbos Reikalus
Lietuva baigiama išlaisvinti 

po trijų su virš metų vergijos 
žiauriausio pasaulyje okupan
to priespaudoje. Lietuva buvo 
tiltas milijoninėms armijoms. 
Lietuvos žemė, jos žmonės ir 
jų namai buvo taikykliu milio- 
niniams karo šūviams. Tūks
tančiai žmonių ,neteko pasto
gės ir bent kokios priedangos. 
Ne vienas išsinešė tik gyvas
tį žaizduotame kūne, prideng
tame tik likučiais buvusio sa
vo paskutinio drabužio.

O ateina ketvirta šalta ka
ro žiema. Tai argi begali nors 
vienas žmogaus protą ir jaus
mus turįs asmuo laukti ilgiau 
su teikimu paramos Lietuvos 
žmonėms? Ne. Negali laukti. 
Pagelba yra reikalingiausia 
dabar, TUOJAU, ŠIĄ ŽIEMĄ.

Iki šiol dar tik maža dale
lė lietuvių išeivijos Amerikoje 
teprisidėjo su pagelba.

Kad pagelbos teikimą pra
plėsti, padauginti, pagerinti, 
yra šaukiama didžiojo Brook- 
lyno-New Yorko lietuvių or
ganizacijų. delegatų, atstovų ir

visų susidomėjusių teikimu 
Lietuvai pagelbos konferenci
ja. Ji įvyks šį sekmadienį, rug
sėjo 24-tą, Lietuvių Am. Pilie
čių Kliubo salėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne.

Konferencija prasidės 2 vai. 
po pietų. ■ # UJim

Delegatų ir atstovų pareiga 
yra dalyvauti. Valdybos, na
riai ir visi susidomėję Lietuvos 
reikalais taipgi nepadarys 
klaidos atsilankę, kadangi čia 
bus suteikta vėliausios žinios 
apie galimybę ir sąlygas Lie
tuvos šelpimo darbui, čionai 
taip pat bus išsidirbta planai 
to darbo vedimui. Ar jie bus 
vidutiniai geri ar patys ge
riausi, priklausys nuo šios kon
ferencijos. Iš to jau aišku, kad 
visų norinčių patarnauti Lietu
vai ir jos žmonėms pareiga 
patiems dalyvauti, pareiga 
darbuotis už skaitlingą ir sėk
mingą konferenciją. Ir pačioje 
konferencijoje prisidėti kas 
kuo gali — delegatai ir atsto
vai su sprendžiamu, o kiti su 
patariamu žodžiu .

Tai Bent “Susirūpinęs” 
Pačiomis

Motina Užmušė Savo 
Sūnelį, kad Jisai 

Ją Pykdės

Miesto Statyba Duotų 
Milionus Darbų Visam 

Kraštui
Mrs. Goldie Steinberg, 31 

m., pereitą pirmadienį pati 
pasidavė policijai po užmuši
mo savo sūnelio David Stein
berg, 8 metų. Policijai mo
teriškė aiškinosi, kad vaikas 
būdavęs nesuvaldomas. Dėl to 
jai tekdavę tankiai apsibarti 
su Vyru ir tas įvesdavęs ją į 
nesuvaldomą pyktį.

Steinbergai gyveno 32-40 
93rd St., Jackson Heights.

Sūnus buvęs jos mergauti
nis, prigyventas su kokiu mo
kytoju. Už Steinbergo ji ište
kėjus prieš porą su virš metų. 
Po apsivedimo Steinberg sū
nelį nusavinęs. Tačiau dėl jo 
laiks nuo laiko iškildavę tarp 
jų dviejų problemų dėl jo 
auklėjimo formų.

Pereitą sekmadienį jiedu vėl 
susibarę. Jinai siūlius berniu
ką paduoti privatiškon mokyk
lon. Vyras argumentavęs, kad 
reikalingi mokėti už mokinimą 
$400 bus išmokėti bereikalin
gai. Jis ginčijęs, jog tas ber
niuko pobūdžio nepakeis, ka
dangi jis jau buvęs priyatiš- 
koj, miestavoj ir religiškoj 
mokyklose, bet jo pobūdis ne
pasikeitęs.

Po barnies, moteriškė vyrui 
patarus nuvažiuoti pas savo 
šeimą, o jinai nusivedus sūne
lį į judžius. Sugrįžus, jinai pa
liepus jam miegoti, bet nuėjus 
radusi ant lovos su visais dra
bužiais. Ją suėmęs pyktis. Stvė- 
rusi skautišką kirviuką, kurį 
pati jam buvo nupirkusi, ir 
smogusi galvon. O kad jis vis 
dar vaitojo, jį nunešusi prileis- 
ton vandens maudynėn, kur 
ruošusis pati maudytis. Po to 
ji išėjus laukti pareinančio vy
ro. Jam pasisakius ir po to pa
sidavus policijai.

Majoras LaGuardia pereitą 
pirmadienį pateikė miesto sta
tybos darbų planus Miesto Pla
navimo Komisijai. Greta įtei
kimo planų jis vėl iškalbiai 
pakartojo savo atsišaukimą 
gauti miestui federalės para
mos.

Savo atsišaukime majoras 
nurodo, jog miesto daug mi- 
lionų lėšuosianti projektai ne
būtų nauda vien tik miestui, 
bet-* visam kraštui. Kur nors 
šimtai, o gal ir tūkstančiai 
darbininkų dirbtų bildingams 
plytas, cemento blokus, plie
ninius ir kitų metalų rėmus ir 
balkius. Tūkstančiai kitų dar
bininkų gamintų vandeniui, 
elektrai, šilumai, šaldytuvams 
suvadas, langus, duris. Dar ki
tur gamįntų rakandus ir kito
kį kambariams įrengimą. Tai
gi, visame krašte būtų milionai 
darbų greta pagerinimo mies
to.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

0

Su ar be patyrimo

RUPUMO PIELUOTOJAI IR TEKINTOJAI

NEW YORK

SHIPBUILDING

CORP

CAMDEN, N. J

NATIONAL METER DIVISION
4207 1st AVE., BROOKLYN 

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

HowTo St iff

Puikiausios Darbo Sąlygos!
VIRŠLAIKIAI!

Dėl audros, Long Island fa
brikuose naktinio šifto darbi
ninkams ketvirtadienį buvo 
liepta neateiti darban.

DRS. STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS 

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y<
Telephone Stag* Z-8S43

REIKALINGI

BROOKLYN

beveik patikėjo, ta- 
problemą. Bet pa
su vaiku kitiems, 

kad pasikalbėjime

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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

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)

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

ZZ“ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Kada federaliai agentai su
laikė George Joseph Pollack, 
36 metų, už vengimą drafto, 
jisai jiems aiškinosi tai daręs 
iš meilės pačioms.

Apie jo meilę detektyvai 
nieko tikro negalėtų pasakyti. 
Bet pačių, jie sužinojo, jis tik
rai turįs mažiausia trejetą. Pir
mąją jis palikęs 1936 metais ir 
“vedęs” oficialiai nevestą an
trą pačią. Su ja prigyvenęs 
kūdikį. Tą palikęs 1942 me
tais ir vedęs trečią, su kuria 
taipgi turįs kūdikį. Tad jis ne
norėjęs, kad jo paskutinės dvi 
pačios nukentėtų dėl jo išėji
mo kariškon tarnybon. Esą, 
jos ir taip tarp dviejų moterų 
teturinčios tik vieną vyrą.

Visgi komisionieriui Cotter 
jo “meilė” turėjo pasirodyti 
ne gana karšta, kad sulaikė 
po $2,000 kaucijos “džiūrės” 
teismui.

Susivaidiję Berniukai 
Atsidūrė Teisme

Susivaidiję už sviedinį, 14- 
17 metų vaikinėliai taip įsikii;- 
šino vieni prieš kitus, kad vy
resnieji pagavę mažesnį su 
stiklu įrėžė mažesniajam ant 
rankos svastiką. Dalykas atsi
dūrė policijoj ir teisme. Vy- 
riausis, Benedict Gambetta, 
gyvenęs 104 W. 96th St., New 
Yorke, sulaikytas “grand džiū
rės” teismui po $500. Jaunes
nis įkaitintasis, Lioner Padron, 
15 m., paduotas vaikų teis
mui. Svastiką gavęs ant ran
kos James Stewart, 14 metų, 
buvo jų kaltintoju.

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

HMUV.'j'iX. . . ii U . į| .-AI."

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Trečiadienis, Ęugsėjo 20, 1944
....'I' . ' i ~i'|ii>{įi i'** ..--

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ

Civilinių Apsigynimas 
Pradėjo Nacionalio 

Karo Fondo Vajų
Civilinių Apsigynimo užlai

komame Pershing Square In
formacijų Centre, New Yorke, 
pereitą pirmadienį pradėta 
Nacionalio Karo Fondo kam
panija su trumpa, bet parink- 
tine programa. Specialiai atsi
šaukta vardan Chinijos, Belgi
jos, Francijos, Holandijos.

Programa perduota per 
miestavą radio stotį WNYC. 
Dalyvavo Mrs. Aldrich nuo 
Civ. Apsigynimo, dr. Meng 
nuo chiniečių, baronesė Van 
Tuyll nuo holandų ir Metropo
litan Operos solistė Lily Dja- 
nel nuo belgų ir francūzų.

Vaikas Pasakorius
Miestui Problema

Pereitą pirmadienį detekty
vai rado Grand Central stoties 
ŪSO patalpose miegantį apie 
10 metų vaiką. Klausinėjamas 
detektyvų jis, be kitko, sakėsi 
esąs “Arnold Lunn,” iš Port
land, Oregon. Pradžioje detek
tyvai jam 
rėsi išrišę 
sikalbėjus 
pasirodė,
su kiekvienu jis vis turi po 
įdomią pasakaitę apie savę ir 
vis kitokią. Keli asmenys pri
vargo besikalbėdami, bet išėjo 
žinodami tik tiek, kiek pirma 
žinojo.

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

VALANDOS:
PAJIEŠKOJIMAI

Simo- 
kaimo 
kaimo 

(gal

------  i
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

WARNER BROS. peratoto 
ALEXIS SMITH 
JANE WYMAN 
CH. RUGGLES

ANN SHERIDAN 
JACK CARSON 
IRENE MANNING

EVE ARDEN veikale

“THE DOUGHGIRLS”
Linksmiausia paSalpa apie Karo laiku 
susigrūdusius žmones Washingtone, kur 
įvyksta daug keistų ir juokingų nuotikių I

HOLLYWOOD
BROADWAY ir 46 STREET

LIETUVIŠKAS

Kasdien Turime

Savininkas

WARNER BROS, perstoto
CARY GRANT

Šauniojoj komedijoj apie pusgalviškai 
smagius vienos Brooklyn© 

Šeimos prietikius.

“ARSENIC and OLD LACE”
ra RAYMOND MASSEY, JACK CARSON, 

PETER LORRE. PRISCILLA LANE.
EDWARD EVERETT HORTON. JAMES 

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

ORK., DAINININKAI. KOMIŠKAS
DUETAS # 

STRAND ,“8.T'srAY

PUIKIAUSIA PROGA 
Įstoti Į 

POKARINIUS DARBUS!

(225)

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

(220)

Biznieriai, Skelbkites 
“Laisvėje”

FOR THOSE
YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto 
Žiedai nuo

D. P. Raila, pajieško savd tėvo, 
Prano Railos. Taipgi giminių 
no Railos, Antano Railos iš 
Margių. Antano Vėbros iš 
Leliūnų. Pagirių apylinkes 
valsčiaus ar parapijos), Ukmergės 
Apskričio. Atsiliepkite šiuo antrašu: 
Ch. Nečiunskas, 292 Suydam St., 
Brooklyn 27, N. Y.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN© MOTERIMS
Moterų Apšvietos Kliubo su mez

gėjomis ir siuvėjomis labai svarbus 
susirinkimas Įvyks šio ketvirtadie
nio vakaro 8 v., rugsėjo 21, 419 Lo
rimer St. Visos būkite. Kviečiame ir 
ne nares, —Valdba, ... (221-222)

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINK) 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtines

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
411 Grand St. Brooklyn

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 j antams.)

$19-95 
ir aukštyn

Vyriškas 
Žiedas

$19.95 
h aukštyn

Kalėdų Dovanos
/<>■*> ‘.liA

Kareiviams

Užjūriuose
Turi Būt

R)! yLABcJ-JJ . <■

Išsiųstos ^**00 *~**>^srrj**ww*i*w^
Nevėliau Kaip
October 15th BP

ov 'i 11 m 

tn K 1

PIRKITE
fV* j* • •

ANKSTI iMI
r , •

BIRTHSTONE 
ižicdai $0.95 

ii aukityn

ROBERT LIPTON,
701 GRAND ST., B’KLYN. st. 2-2173

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 
Bulovą Bearus

Gruen Longines 
Jules Jurgensen

Jeweler
ADARA VAKARAIS




