
KRISLAI
Ne Atmokėjimas, Bet 

Skriaudos Atitaisymas.
Dar Viena Idijotų Viltis.
Nusivežė Pinigų,

Nebesurado Draugų.
Patys Užsidėkite Kvotas. 
Lai Darbas Eina.

Rašo A. BIMBA

Kaip nemato savo ausų, taip 
londoniškė lenkų ponų valdžia 
nebematys Vakarinės Ukrai
nos ir Vakarinės Baltarusijos. 
Veikiausia, kaipo valdžia, ji
nai nebematys nė Varšavos.

Kai kas spaudoje argumen
tuoja: Sovietai paima Vakari
nę Ukrainą ir Vakarinę Bal
tarusiją, o lenkams už tai už
moka žemėmis East Prūsijoj, 
Silezijoj ir Pomeranijoj.

“Netiesa,” sako žurnalas 
“Karas ir Darbininkų Klasė.” 
“Jokio čia apsimainymo nėra. 
Tai yra istorinės skriaudos ati
taisymas. Lenkija buvo netei
sėtai užgrobus žemes iš Tary
bų Sąjungos, o Vokietija iš 
Lenkijos. Tos žemės dabar su
grąžinamos tikriesiems savi
ninkams.”

Pakštas turėjo planą “su
kurti naują Lietuvą.” Jis, kaip 
atsimenate, reikalavo, kad 
Anglija ir Amerika pavestų 
jiems Mažąją Lietuvą. Ten jie 
susiviliosią visus lietuvius iš 
Lietuvos ir sukursią visai nau
ją šalį! Dabar apie tai nei gu
gu.

Dabar “Lietuvių žinių” re
daktorius išeina su nauja pro
pozicija. Pittsburgho “galvo
čius” sako:

“Pasirašius paliaubų sutar
tį, vokiečių kariuomenės užim
toje Liętuvos dalyj galėtų tuč 
tuojau susiorganizuoti laisvos 
Lietuvos Respublikos vyriausy
bė, kuri galėtų autoritetingai 
ginti Lietuvos bylą Taikos 
Konferencijoj ir rūpintis lais
vinimu tos dalies Lietuvos, 
rią dabar valdo rusai.”

Adv. Gabaliauskas nori 
kartoti seną istoriją. Jis

Pirmojo

ku-

pa- 
vėl

Lietuvos

nori, kad, kaip po
Karo, vokiečių ginklų pagelba 
būtų užkartas ant 
žmonių smetoninis režimas.

Gaila to nelaimingo advoka
to. Jis gyvena praeitimi.

Tokios viltys yra idijotų vil
tys. Kodėl jie tokiomis kvai
lystėmis gyvena ir maitinasi, 
tai aš dažnai nė suprasti ne
galiu.

Sakoma, kad menševikas 
Antonini nusivežė Italijon ar
ti trijų šimtų tūkstančių dol.

Vyras tuos pinigus vežė Ita
lijos socialistams. Bet koks nu
sivylimas jo ten laukė! Anto
nini radęs Italijos socialistus 
taip sukairėjusius, jog jie jau 
esą sudarę bendrą frontą su 
komunistais. Tai Antonini tuos 
pinigus atgal į kišenių ir at
gal Amerikon!

Labai didelis ir garbingas 
darbas stovi prieš Amerikos 
demokratinius, patrijotingus 
lietuvius. Geras, energingas vi
sur pravedimas specialės dra
panų ir čeverykų rinkliavos 
Lietuvos žmonėms — svar
biausias dienos uždavinys.

LPT Komitetas yra padaręs 
Viską, kas galima, šio vajaus 
pasisekimui.

Dabar žodis priklauso kolo
nijų veikėjams, 
darbo.

Gal būtų gerai, 
tumėte kvotas. 
Philadelphijos
atrodo, galėtų pasistatyti tiks
lu surinkti du-tris tonus dra
panų ir čeverykų. Bostonas 
taip pat. Chicaga gal penkius 
ar šešius tonus.

Beje, šiuos krislus pradėjus 
rašyti, iš Chicagos pribuvo 
Komiteto centran 44 baksai, 
2,779 svarai — drapanų, če
verykų, pundelių!

Imkitės už

kad užsidė- 
Pavyzdžiui, 

lietuviai, man

Ar bus kvotos ar ne, svarbu, 
kad darbas tuojau pradėtų ei
ti. Nei vienos dienos nereikia 
gaišuoti, šimtai rinkėjų turi 
pasileisti po lietuvių ir svetim
taučių stubas.

(Tąsa 5-me pusi.)

Darbo Žmonių 
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RAUD. ARMIJA ATVADAVO TALONĄ IR PAERNU UOSTA
SOVIETŲ KARIAI ATVADAVO ESTIJOS 

SOSTINE TALLINĄ IR ATGAVO 
PLAČIUS ŽIBALINIUS LAUKUS

London. — Sovietų ka
riuomenė atvadavo Tallin- 

jnų, Tarybinės Estijos sosti- 
jnę, svarbų karinį uostų ir 
kelių geležinkelių centrų. 
Tallinnas pirm karo turėjo 
apie 130,000 gyventojų.

Nuskandino 3 Laivus su 
Bėgusiais Naciais

Sovietiniai bombanešiai 
nuskandino Tallinno uoste 
tris didelius vokiečių tran
sporto laivus ir vienų kari
nį sargybos laivų. Associa
ted Press rašo, kad su 
transportiniais laivais žuvo 
daug nacių karių, mėginu
sių pabėgt iš Tallinno. Ki
tus tris nacių transporto 
laivus raudonieji lakūnai 
sunkiai sužalojo.

Motorizuoti raudonar
miečiai šiaurinėje Estijoje 
per* 24 valandas nubloškė 
hitlerininkus 50 mylių at
gal, iki pasiekė Tallinna.

Jau Laisvai Veiks Sovietų New Jersey ir New Hamp- 
Laivynas iš Kronštadto.
Tallinnas stovi šiaurva

kariniame Estijos kampe, 
kur Baltijos Jūra sueina su 
Suomijos Įlanka. Nuo Talli- 
no per šių įlankų yra 50 
mylių iki Helsinkio, Suomi
jos uostamiesčio.

Po Tallino atgavimo, So
vietai dabar galės laisvai 
siųsti savo karo laivus iš 
Kronštadto per Suomių Į- 
lankų skandint vokiečių 
laivus Baltijos Jūroj ir 
bombarduot nacius vakari
nėse Estijos ir Latvijos pa
krantėse.

Puse Tarybinės Estijos
Jau Išlaisvinta

Raudonoji Armija išlais
vino jau pusę Estijos Tary
bų Respublikos žemės. Es
tijos plotas yra 18,353 ket
virtainių (amerikinių) my
lių; tai tiek žemės, kaip

RAUDONOJI ARMIJA IS 
TRAN SYLVAN UOS VER.

ŽIAS1 Į VENGRIJĄ

shire valstijų, imant jas 
kartu.

Su Tallinnu Sovietai at
griebė ir plačius žibalinių 
minkštųjų uolų laukus, iš 
kurių vokiečiai traukė sau 
žibalą ir gaminosi gazoliną.

Pagal šeštadienio prane
šimus, Leningrado Armija, 
komanduojama maršalo Go- 
vorovo, tų pačių dienų, a- 
part Tallinno, atvadavo dar 
800 gyvenamųjų vietų šiau
rinėje Estijoje. Govorovui 
veikliai bendradarbiavo es
tiški Raudonosios Armijos 
junginiai. Viso per 6 die
nas nuo ofensyvo pradžios 
Estijoj sovietinė kariuome
nė atėmė iš priešų 3,000 gy
venamųjų vietų.

Šeštųjų ofensyvo dienų 
raudonarmiečiai, šalia kit
ko, atvadavo Tapa miestų 
su geležinkelių mazgu, į 
pietų rytus nuo Tallinno, ir 
Paide ir Poltsamaa miestus. 
Jie taip pat atėmė iš hitle
rininkų Kiltsi ir 6 kitas ge
ležinkelio stotis.

Sovietine Kariuomenė
Rygos Priemiesčiuose

Puola Hitlerininkus
London. — Koresponden

tų pranešimai iš fronto sa
ko, kad raudonarmiečiai su 
tankais ir šarvuotais auto
mobiliais, vydamiesi vokie
čius į vakarus linkui Rygos, 
matyt, nukovė bei suėmė 
tūkstančius nacių per die
nų.

Sovietų artilerija nuolat 
bombarduoja Rygos uostų 
ir vokiečių fortus ir apka
sus aplink Rygų. Tuo pačiu 
laiku sovietiniai pėstinin
kai, pasak neoficialių pra
nešimų, atakuoja nacius pa
čiuose Rygos priemiesčiuo
se.

Kai raudonoji Armija at
imtų Ryga, tai būtų užkir
stas pabėgimas bent šimtui 
tūkstančių hitlerininkų, dar 
esančių Estijoj ir Latvijoj 
tarp Tallinno ir Rygos.

Varšavos Lenkai Gauna 
Maisto ir Kt. Pagalbos 

Iš Sovietų

ANGLAI VĖL PASIEKĖ
SAVUS PARAŠIŪTISTUS
APSIAUČIAMUS NACIŲ

Franci j a, rugsėjo 24. — 
Amerikiečių ir anglų tran
sportiniai lėktuvai parašiu
tais nuleido tūkstančius ka
reivių, daug amunicijos ir 
maisto pastiprint nusileidu- 
siems pirmiau saviems pa- 
pašiūtistams ties Arnhemu, 
Holandijoj, arti Vokietijos 
rubežiaus.

Pirmesniuosius parašiū- 
tistus vokiečiai buvo viso
mis pusėmis apsupę ir baisiu 
įnirtimu juos puolė. Anglų 
tankai buvo pramušę siau
ra koridorių nuo Nijmege- 
no iki Arnhemo, susisiekti 
su apsiaučiamais parašiū- 
tistais. Paskui naciai, su 
šimtais tankų atakuodami 
iš abiejų šonų, buvo perkir
tę tų koridorių. Dabar ang

elų tankai vėl apvalė nuo 
priešų tų kelių ir susisiekė 
su talkininkų parašiūtistais 
Arnheme. šeštadienį anglai

Ipaplatino pietiniai - vakari
nį to koridoriaus galų, už
imdami Middelbeersų, Ha- 
pertų ir Vessemų ir pasiek
dami Beekų.

JANKIŲ LAIMĖJIMAI
Pirmoji Amerikos armi

ja užėmė Stolbergų. fabri
kinį 17,000 vokiečių miestą, 
už 5 mylių į rytus nuo Aa- 
cheno. Dar tebeina mūšiai 
Aachene. Amerikiečiai su
mušė nacių kontr-atakas 
ties Geilenkirchenu, bet tu
rėjo kiek pasitraukt 
Schternach - Diekirch apy
linkėje. Jankiai į pietus nuo 
Metzo išdaužė nacių ofen- 
syva ir užėmė Buriville.

Amerikiečiai atėmė iš ja
ponų virš pusės Peleliu sa
los.

Švedija savo rytinius uos
tus uždare naciam.

London. — Transylvani- 
joj Raudonoji Armija, šeš
tadienio žiniomis, atėmė iš 
vengrų ir vokiečių Arad 
miestų su penkių geležin
kelių mazgu ir 12 plentų 
centru ir užėmė 8 kitas ge- 
ležiriį elių stotis — Simand, 
Nadab, Santana, Tegaghe-

Amerikos Lakūnai Padarė 
Vokietijai Daug Žalos

ri, Glogovat, Aradu-Nou, 
Zadarlac ir Felnac. Tų pa
čių dienų raudonarmiečiai 
išvien su rumunais paėmė 
dar penkis desėtkus gyve
namųjų vietų..

Sovietų ir rumunų užim
tas Simand miestas stovi 
tik už 7 mylių nuo pačios 
Vengrijos rubežiaus. Arad 
turėjo 77,000 gyventojų 
pirm karo.

Associated Press, ameri
kinė žinių agentūra,
jog Raudonoji Armija 
valanda gali prasiveržt 
sienų į Vengrijų (jeigu 
nebūtų prasiveržus).

Tuoj į vakarus nuo
bar užimto Arado tęsiasi 
platūs, lygūs laukai iki Bu
dapešto, Vengrijos sosta- 
miesčio. Žygiuojant Sovietų 
kariuomenei linkui Buda
pešto, nebus beveik jokių 
gamtinių kliūčių skersai ke
lio.

Suomiai sako, kad jie mu- 
šąsi su naciais nesitrau
kiančiais iš vidurinės Suo
mijos.

PAERNUUOSTO 
PAĖMIMAS

Berlyno radijas pranešė, 
kad '* Jungtinių Valstijų 
bombanešiai padarė didelių 
nuostolių vakarinei Vokie
tijai, ypač Mannheim, Lud- 
wigshaven, Coblenz 
Mainz miestams.

Kiti Amerikos bombane
šiai tų pačių dienų sprog
dino ir degino karinius į- 
rengimus keliuose Vengri
jos miestuose, kaip sakė 
Berlynas.

ir

sako,
bile
per
dar

da-

London, rugs. 24. — Rau
donoji Armija atėmė iš vo
kiečių uostamiestį Paernu, 
pietinėje Estijoje. Tai buvo 
paskutinis Baltijos Jūros 
uostas naciams Estijoje, 
stovįs už 50 mylių j pietų 
vakarus nuo Tallinno. Rau
donarmiečiai diena pirmiau 
atvadavo Tallinną. Dabar 
daugeliui nacių tarp Tallin
no ir Paernu nelieka be
veik jokio ištrūkimo iš Es
tijos per jūrų.

Tų pačių dienų Sovietai 
atvadavo dar 780 gyvena
mų vietų Estijoj ir 150 gy
venamų punktų Latvijoj. 
Siaučia mūšiai Rygos pa
kraščių gatvėse.

London. — Emigracinė 
lenkų valdžia paskelbė savo 
tautiečių pranešimų iš Var
šavos:

“Mes vėl gavome amuni
cijos ir maisto, kuriuos 
mums nuleido Sovietų lėk
tuvai. Bet Varšavoje vis 
dar labai trūksta maisto” 
(kovojantiem prieš vokie
čius lenkam).
Sovietai Padeda Varšavie- 

čiam prieš Nacius
Tas pats lenkų praneši

mas sako:
“Varšavos viduryje mū

sų kovotojai dar laimėjo 
linkui Vislos upės. Smarki 
Sovietų artilerijos ugnis 
mums padėjo.

“Sovietų .armijos • jungi
niai rugs. 21 d. perėjo per 
Vislos upę, nors vokiečiai 
žiauriai priešinosi. Sovie
tiniai kariai susisiekė su 
mūsų jėgomis dviejuose 
miesto apskričiuose, Zoli- 
borze (šiaurinėje Varšavos 
dalyje) ir Mokotowe (pie
tinėje Varšavos dalyje).

PREZID. ROOSEVELTAS 
STOJA UŽ RIET4 APSI
ĖJIMU SU VOKIEČIAIS

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas reikalaus, kad 
talkininkai kietai elgtųsi su 
sumuštais vokiečiais. To
kia prezidento nuotaika y- 
ra sužinota iš visai patiki
mų politinių šaltinių.

Prezidento manymu, rei
kia įkalt vokiečiams supra
timų, kad jie tikrųi sumuš
ti, idant jie nemėgintų vėl 
kada užpult kitus kraštus.

Valdinės Karo Žinių Į- 
staigos direktorius, Elmer 
Davis, besikalbėdamas su 
laikraštininkais, faktinai 
pakartojo prez. Roosevelto 
mintį. Jisai sakė: “Pirmiau
siai mes turime įtikinti vo
kiečius, kad jie tikrai pra
kišo karų, o paskui mes tu
rime juos įtikinti, kad jei
gu jie pradėtų kitų karų, tai 
ir vėl taptų sumušti.”

Prez. Rooseveltas nupei
kė gaminamų armijos va
dovėlį amerikiečiams Vo-

kieti jo j todėl, kad tas vado-* 
vėlis peršvelnus dėl vokie- v • cių.

PREZ. ROOSEVELTO
RADIJO KALBA

vakare 
pokily- 
(Darbo 
Jis nu-

Washington.—Prez. Roo
seveltas šeštadienio 
per radijų kalbėjo 
j e Vežikų Unijos 
Federacijos) vadų,
rodė, kaip republikonai ap
meluoja Naujųjų Dalybų ir 
jį patį, bet antra vertus, 
jie nuduoda, būk ir jie sto
ju už socialę apdraudų ir 
kitus Naujosios Dalybos iš
leistus, naudingus įstaty
mus. Mat, republikonai ži
no, kaip piliečiai įvertina 
šiuos įstatymus.

(Daugiau iš prezidento 
kalbos bus kitam num.)

KARINES TALKININKŲ VALDYBOS GRIEŽTI ĮSAKAI VOKIEČIAM
Franci j a. — Karinė Tal

kininkų valdžia užima
moms Vokietijos vietoms 
išleido šitokius įsakymus:

“Karinė Talkininkų Val
džia, su gen. Eisenhoweriu 
kaipo vyriausiu valdininku, 
siekia tokių tikslų: užtik- 
rint saugumų užimančiai 
Vokietijos žemę savo ka
riuomenei; rūpintis tos ka
riuomenės sveikata,. palai
kyt visuomeninę tvarkų, 
panaikint nacizmų; įsteigti 
tinkamų civilinę vyriausybę 
užimamose žemėse, kiek to
kia vyriausybė reikalinga 
kariniams veiksmams pa
remti; suimt karinius kri
minalistus; aprūpinti talki- 
ninkiškus karo belaisvius 
ir Talkininkų piliečius,

laikytas vokiečių nelaisvėj, 
ir grąžinti juos namo į ati
tinkamus jų kraštus — .o 
skaičiuojama, kad vokiečiai 
laikė nelaisvėje bent 8,000,- 
000 civilių žmonių iš talki
ninkų kraštų. Karinė Tal
kininkų Valdžia taipgi sau
gos nuosavybę talkininkiškų 
ir Jungtinių Tautų ir kont
roliuos tam tikrų turtų 
pervedimų iš vienų rankų į 
kitas
NACIŲ ORGANIZACIJŲ 

NAIKINIMAS
“Tuojaus uždaroma ir 

išsklaidoma politinės ir ka
rinės nacių organizacijos. 
Panaikinama vokiečių įsta
tymai, atkreipti prieš tam 
tikras tautybes, religijas 
bei politines pažiūras.

“Vokiečiai gyventojai už
imamose vietose turi ati
duot karinei talkininkų vy
riausybei visus šaudomuo
sius ginklus ir bevielinio te
legrafo bei radijo siųstu
vus.

“Kas liečia nacių parti
jų, tai Karinė Talkininkų 
valdžia paims visus tos 
partijos pinigus, nuosavy
bę, dokumentus ir įrengi
mus iš administracinių 
cių partijos viršininkų, 
jiems yra įsakyta liktis 
vo vietose, iki tatai bus 
daryta; o jeigu jie tuo
ku nesilaikys savo vietose, 
tai galės .būti mirčia nu
bausti.

“Panaikinama tie vokie
čių įstatymai, kurie duoda

na- 
ir 

sa
pa
lai-

pirmenybę nacių partijai ir 
jos nariams; taipgi panai
kinama nacių įstatymai 
“vokiečių veislės ir garbės 
grynumui apsaugoti”, be
gėdiškieji Nurembergo įsta
tymai prieš kitas tautas ir 
1935 m. įstatymas, kuris 
uždraudžia Vokietijos pi
lietybę nevokiečių- kraujo 
žmonėms.

“Panaikinama Hitlerio 
Jaunimo organizacija; už
draudžiama naciškos uni
formos, ženklai ir vėliavos; 
taipgi panaikinamas įsta
tymas, pagal kurį naciai 
baudė žmones už mėgini
mų įkurti bei palaikyti ki
tas politines partijas, apart 
nacių.

“Karinė talkininkų Vai-

džia suspenduoja civilius 
ir kriminalius vokiečių tei
smus ir panaikina specia
lius nacių partijos teismus. 
Reguliariai vokiečių teis
mai planuojama atsteigti po 
to, kai jie bus apvalyti nuo 
nacių intakos, bet ir tada 
šie teismai neturės galios 
talkininkų kariams nei 
Jungtinių Tautų piliečiams.

“Talkininkai įves karines 
savo markes, kaipo teisėtus 
pinigus visiems tikslams 
Vokietijoje.

“Bus mirčia ’ baudžiami 
vokiečių šnipai, nacių rė
mėjai, plėšikai, talkininkų 
karinės nuosavybės vagys 
bei sabotažuotojai ir tie, 
kurie tiksliai suvedžios ka
rines talkininkų jėgas.”

nusprendė, 
remiantieji 
turėt savo 

rinkikus 
rinkikus,

TEX. TEISMAS Už ROO 
SEVELTO RINKIKUS 
Texas valstijos aukščiau 

sias teismas 
kad Rooseveltą 
demokratai gali 
prezidentinius
prieš “kazionus” 
kuriuos paskyrė atžagarei
viai demokratai per sąmok
slų su republikonais. Atža
gareivių rinkikai ne žadėjo 
balsuot už Rooseveltą.
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Sovietai Greit Įsiverš 
į Vengriją

London, rugs. 24. — Pra
nešama, kad Sovietų ka
riuomenė permaršavo per 
Transylvanijos provinciją 
ir šturmavo pačios Vengri
jos rubežių. Žinios iš Mas-, 
k vos sako, jog tuojau bus 
įsiveržta į Vengriją.
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Fundo nariu, — Refugee Relief Trus
tees, — tuo būdu dviejų panašių komi
tetų negalima esą priimti ir finansuo-. 
ti.

Mes nežinome, ką šelpia Refugee Re
lief Trustees, bet žinom, kad Joint Anti- 
Fascist Refugee Committee jau yra su
šelpęs tūkstančius anti-fašistų pabėgė
lių nuo mirties pavojaus. Viena tokių iš
gelbėtų sušelptųjų yra Anna Seghers, 
vokietė rašytoja, parašiusi puikią nove
lę “Seventh Cross”, kuri nesenai tapo 
nufilmuota.

Netenka aiškinti, kad šiandien yra 
nemažai tūkstančių anti-fašistų pabėgė
lių, dar vis gyvenančių skurde. Jeigu 
yra įstaiga, įkurta tam, kad rūpintis tų 
pabėgėlių likimu, tai kodėl gi jos nepa
remti ?

Dienraščio Sidabrinio 
Jubilėjaus Proga $25 

Dovana Laisvei

DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

Tėvynės Frontas Bulgarijoje
Bulgarijoje yra suorganizuota Tėvy

nės Fronto vyriausybė, kurion įei- 
' na liberalai ir šiaip demokratinio nusi

statymo sriovių bei partijų atstovai. Vy
riausybės pirmininku yra Georgievas, 
anti-fašistas ir pažangus žmogus. Vy- 
riausybėn įeina ir keturi komunistai.

Praeitą šeštadienį New York Times 
korespondentas Sofijoj, Joseph M. 
vy, telefonu pranešė savo laikraščiu/ a- 
pie Tėvynės Fronto vyriausybės darbų 
programą. Ko gi ši Bulgarijos vyriausy
bė siekiasi? Jos programa gan plati. Be 
kitų reformų, naujoji vyriausybė pasiry
žo pravesti šias:

1. Suteikti moterims lygias su vyrais
teises. . •

2. Atskirti bažnyčią nuo valstybės.
' 3. Įvesti civilinę metrikaciją.

4. Atsteigti demokratinę Bulgarijos 
konstituciją.

5. Pravesti, pagal tą konstituciją, rin
kimus į naująjį seimą.

Amerikos žmonėms, kurie valdosi pa
gal demokratinius procesus, šitos refor
mos atrodys “menku daiktu,” tačiau 
Bulgarijoje — milžiniškos svarbos da
lykai.

Kad tos reformos bus pravestos, ma
žai tenka abejoti, nes naujoje Bulgari
jos vyriausybėje vidaus reikalų minis- 
terio vietą užima komunistas, Antanas 
Jugovas. Jis, be abejo, dės pastangų vi
sus vyriausybės nutarimus pravesti su- 
lyg raide.

Bet ar tų reformų pravedimas reikš, 
jog Bulgarija bus daroma komunisti
ne? Žinoma, ne. Pats vidaus reikalų mi- 
nisteris Jugov sako:

“Mūsų priešai bando pasaulyj sukur
ti vaizdą, būk Tėvynės Fronto vyriau
sybė privedusi Bulgariją prie suirutės... 
ši vyriausybė, kurios nariu man tenka 
būti ir kurios vardu kalbu, kategoriškai 
užginčina tą paskalą, būk vyriausybė 
turinti noro Įkurti komunistinį režimą 
Bugarijoj.”

Toliau jis nurodė, kad Georgievo vy
riausybė dabar nesiims jokių privatinės 
nuosavybės nusavinimo (suvisuomenini- 
mo) žygių. Bulgarija pasiliks pažangi, 
demokratinė buržuazinė, respublika.

Korespondentas Mr. Levy primena, 
jog Bulgarijos darbininkuose komunisti
nės idėjos labai plečiasi. Bulgarijos gy
ventojų daugumą—apie 80 nuoš. — su
daro valstiečiai, turį didelių palinkimų 
prie kooperatyvų.

Taigi vienu, galima sakyti, mostu Bul
garijoje susidarė liaudies vyriausybė — 
patrijotinio fronto vyriausybė.

Panaši vyriausybė, galimas daiktas, 
su panašiomis reformomis įsikurs ir Ru
munijoje.

Tuo pačiu sykiu Suomijoje, kuri pasi
rašė karo paliaubas, dar vis valdo reak
cininkai.'

Kalbant Apie Jubilėjus
L. Pruseika Vilnyj rašo:

“Laisvė, įsisteigusi 1911 m. Bostone, 
1914 m. pradžioj persikėlė į Brookly- 

. ną. Nuo 16 d. rugsėjo 1919 metų ji pra
dėjo eiti kasdien.

“Taigi, jau 25 metai, kaip dienraštis 
isvė šviečia, mokslina Amerikos

lietuvius.
“Po jos pastoge gimė Literatūros 

Draugija. Jos name LDS centras.
“Su Laisvės vardu tampriausia susi

ję visi lietuvių progresyvės visuome
nės atsiekimai.

“Savo jubilėjų Laisvė praleido ty
liai, be jokių iškilmių. Manau, kad rei
kėjo atžymėti tą istorinę datą.

“Vilniai sekančiais metais irgi sueis 
25 metai nuo įsisteigimo.

“Mes planuojame gerai atžymėti 
Vilnies jubilėjų.”
Laisviečiai savo dienraščio jubilėjų 

atžymės vajuje, kuris prasidės spalių 
1 d., taipgi savo metiniame koncerte 
ir būsimame bendrovės šėrininkų suva
žiavime.

Negerai
Prieš tūlą laiką President’s War Re

lief Control Board (Taryba) įregistravo 
Washingtone Joint Anti-Fascist Refu
gee Committee, besirūpinantį šelpimu 
visokių\nuo fašizmo pabėgusių (ypačiai 
iš Ispanijos) žmonių, kuriems pašalpos 
teikimu nesirūpina joki kiti fondai bei 
komitetai.

Po to, kai šis Bendrasis Anti-fašisti- 
nis Komitetas kreipėsi į National War 
Fundą, prašydamas jam paskirti tani 
tikrą sumą pinigų žmonėms šelpti, tai 
pastarasis atsisakė.

Kuo gi jis motyvuoja savo atsisaky
mą? National War Fundo pirmininkas, 
Mr. Aldrich, motyvuoja tuomi, būk pa
našus komitetas jau esąs National War

Tuščias Vapaliojimas
Sunku surasti kitus tokius naivius ir 

veidmainius žmones, kaip lenkų ponai— 
šlėktos. Visa istorija rodo, kad jų už
sispyrimas, troškimas viešpatauti ant 
kitų žmonių sprando visada baigdavosi 
jų pačių nelaime.

Po pereito karo susidarė sąlygos at- 
steigimui nepriklausomos Lenkijos. Len
kų šlėktos, su pagalba tūlų Franci jos re
akcionierių, pavergė kitas tautas, kaip 
tai lietuvius Vilnijoj ir Lietuvos sostinę 
Vilnių, Vakarinėj Ukrainoj ir Vakari
nėj Baltrusi jo j virš 8,000,000 žmonių, 
dalį Čechoslovakijos ir sapnavo apie 
“didelę Lenkiją”, “nuo marių iki ma
rių.”

Dabar tie ponai vėl galvoja, intriguo
ja, suokalbiauja, kad pasilaikyti ant uk
rainiečių, baltrusių, lietuvių ir net rumu
nų ir serbų sprando. Veltui!

Varšavoj jie pirmlaikiniai sukurstė 
anti-hitleriškus žmones. Žinoma, šlėktų 
spauda ir agitatoriai išpūtė tą sukilimą. 
Iš visko darosi aišku, kad nevaldė jie nei 
tiltų per Vislą, nei ištisų miesto kvarta
lų. Kada Raudonoji Armija paėmė in
dustrinį Varšavos priemiestį — Pragą, 
— ten nerado nei vieno ‘generolo Boro” 
kareivio.

Dabar Raudonoji Armija yra prie 
Varšavos. Sovietų lėktuvai viešpatauja 
virš Varšavos, nuveja nacių lėktuvus ir 
tuo apsaugoja Varšavos gyventojus nuo 
nacių orlaivių atakų. Sovietų artilerija 
daužo nacių pozicijas ir tuo išgelbsti 
Varšavos gyventojus nuo vokiečių arti
lerijos ugnies. Aišku, kad Varšavą iš
laisvins niekas kitas, kaip tik Raudonoji 
Armija ir jos eilėse kovojanti Lenkų 

• Pirmoji Armija, suorganizuota Tarybų 
Sąjungoj ir Tarybų apginkluota.

Bet Amerikoj lenkų šlėktos tauškia 
savo; tokie ponai, kaip Waclaw Bitner, 
Jan Kucharewski, Stanislaw Streszews- 
ki ir kiti, skelbia, būk Varšavos gyven
tojams “gali padėti tik Amerika”. So
vietų Sąjungą jie niekina. Kiekvienas 
mąstąs žmogus supras, kad Amerika jo
kiu būdu negali Varšavą išlaisvinti, kaip 
kad Sovietai negali išlaisvinti miestų 

Francijoj ar Italijoj, nes negali prie jų 
prieiti.

Šiemet, 16 d. rugsėjo su
kako 25 metai kaip Laisvė 
eina dienraščiu. Dėl kari
nių priežasčių nedarėme sa
vo dienraščio Sidūbrin. Ju
bilėjaus paminėjimo. Neiš
leidome specialės laidos, ne
sikreipėme į skaitytojus su 
prašymais p a s v eikinimų 
dienraščiui Jubilėjaus pro
ga. Nes Lietuvos žmonių 
šelpimas, Nacionalio Karo 
Fondo vajus yra labai svar
būs dalykai ir mes nenorė
jom užbėgt jiem už akių.Ta- 
čiau, geri dienraščio Lais
vės patriotai .moka tinka
mai atsižvelgti į visus rei
kalus. Aukoja Nacionąliam 
Karo Fondui, Lietuvos 
žmonių šelpimui ir savo 
dienraščiui.

Prašome pasiskaityti šį 
gražų laiškelį:

“Verta Pagarbos ir Para
mos. — Jau sukako 25 me
tai, kaip Laisvė kasdien ap
lanko lietuvius, išblaškytus 
po visą plačią Ameriką ir 
Kanadą ir taip toliaus. Kiek 
dienraštis Laisvė padarė 
gero dėl .mūsų darbo žmo
nių, tai būtų sunku ir ap
rašyti. Kiek mes gavome 
tikro mokslo, supratimo ir 
tiesos, o labiausiai šiame 
karo laike, kada atsirado 
visokių išnaudotojų, su viso
kiais melais, kad suardyti 
mūsų vienybę. Tie išnaudo
tojai geriaus velytų, kad 
priešas laimėtų. Ne kad vi
si žmonės būtų žmonėmis, 
bet kelių saunaudžių ver
gais.

“Mūsų gerbiama Laisvė 
pribuvo į pagelbą mūsų 
žmonėms, kad nepapultų į 
blogos valios žmonių kil-

pas. Taigi Laisvė išgelbėjo 
tūkstančius mūsų brolių ir 
seserų. ■

Todėl aš raginu visus bro
lius ir sesutes, kurie dar 
neturite Laisvės, kuo vei
kiausiai užsirašyti ir gaut 
teisingas žinias apie Lietu
vos žmonių gyvenimą ir ži
nias iš viso pasaulio.

Aš sakau, kad Laisvė yra 
užsipelnius pagarbos ir pa
ramos.

Su linkėjimais, kad Lais
vė sulauktų 50 metų, atžy- 
mėjimu savo darbų.

Eva žvingilas, 
Jewett City, Conn.”

Taigi Antanas ir Eva 
žvingilai sveikina Laisvę 
su $25.

Šio laiško autoriai yra 
Keleivio įsteigėjai. Kaip 
Žvingilas asmeniniai mums 
apipasakojo, tai Eva Žvin- 
gilienė išrinko savo stei
giamam savaitraščiui var
dą — KELEIVIS. Gražus 
vardas, tik vėlesnieji jo lei
dėjai Keleivį pakeitė į plet- 
kininką.

Mes širdingai dėkojame 
Žvingilams už paminėjimą 
dienraščio Laisvės Sidabri
nio Jubilėjaus, už skambų 
pasveikinimą ir už gražią 
dovaną.

Tegu šis draugų Žvingilų 
pasveikinimas sukelia mūsų 
visų ūpą pasiryžusiai dar
buotis šiemet Laisvės vaju
je gavimui naujų skaityto
jų.

Vajus prasideda su 1 d. 
spalių.

Jau dabar reikia užsire
gistruoti į kontestą.

P. Buknys.

ir JU
Tai

orga- 
vene-

Kaip Surasti Gimines Karo 
Išteriotose Vietose

DRUGINIS ANKSTYVO
JO NEUROSIFILIO 

GYDYMAS
Sifilis yra viso organizmo 

užnuodijimas tam tikrais 
gyvuliniais parazitais 
gaminamais nuodais, 
nėra vien tik lytinu 
nų liga, nėra vien tik
rinė liga. Nuo pat pirmo
sios apsikrėtimo dienos si- 
filiniai kirmėliukai pasklin
da su kraujo sriove po vi
sus kūno užukampius.

’ Begydant visokiais che
miniais nuodais (aršeniko 
preparatais, gyvsidabrio, 
bismuto, iodo preparatais), 
sifiliniai kirmėliukai po 
truputį nyksta ir galų gale 
visai jie išnyksta iš organiz
mo. Periodingi kraujo ty
rimai, Vasermano tyrimai 
(Wassermann test) parodo 
apsikrėtimo laipsnį ir kiek 
sifilinio nuodo tebėra orga
nizme, arba jo jau visai ne
bėr.

Jei gydai sifilį sistema- 
tingai ir atsidėjusiai, tai 
gali tikėtis visiškai ir pilnai 
išsigydyt. Naujo viniai bū
dai — su penicilinu arba 
kad ir su aršeniko nuolati
niu kraujan leidimu, ryšiu 
su kūno kaitinimu iki auk
štos temperatūros — pagy
do paprastą šviežią sifiliti- 
ką per kelias dienas.

Senoviškai gydant, išeina 
apie du metu.

Tačiau, jei sifilį kiek ap- 
gydai, bet nepilnai, tai jo 
nuodai veikia ir toliau, y- 
pač jie veikia centrinę ner
vų sistemą, veikia, kol su
ėda žmogui ir protą ir fi
zines jėgas ir visai jį už
muša.

Tas ’ paskutinis sifilio 
laipsnis pasireiškia negreit: 
gal už kokios 15-20 metų 
nuo ligos pradžios. Neuro- 
sifilis (neurosyphilis) yra 
ketvirtasis tos ligos laips
nis.

Ir tam nervų sifiliui gy
dyt geriausiai tinka netiek 
kokie priešsifiliniai nuodai,

Ir, gydant neurosifilį 
drugio karščiu, esti tam 
tikras mirtingumo nuošim
tis. Gal 2, gal 5 ar net 10 
nuošimčių taip gydomų si- 
filitikų numiršta. To nebū
tų, jei pradėtum neurosifi
lį gydyt iš anksto, kol žmo
gaus dar nepradėjo paraly- 
žiuot, kol jis dar tebėra pil- 
naprotis.

Prieš gydymą bendra li
gonio būklė privalo būt ge
roka. Sakysim, jei ligonis 
turi dar kokią stambią li
gą (inkstų, širdies, arteri
jų, kepenų, pūsles ligą), tai 
jam atlaikyt toksai ener
gingas gydymas yra sunku.

Kartais, podraug su šito- 
kiuo druginiu gydymu, li
goniui duodama dar ir 
priešsifilinių nuodų. Ir ne- 
urosifilis paprastai pereina 
per keletą savaičių, kaip 
tatai parodo kraujo ir sma
gesnių skysčių tyrimas.

Pirmadienis, ftugsejo ŽS, 1944

(

Vengrijos Fronte Amerikos 
Lakūnai Padėjo Sovietam

' London. — Daugiau kaip 
2,000 talkininkų bombane- 
šių ir greitųjų kovos lėk
tuvų puolė vakarinę ir pie
tiniai - vakarinę Vokietiją.

Amerikos lakūnai, tarp 
kitko, bombardavo Debre
ceną, didį Vengrijos gele
žinkelių mazgą, per kurį 
vokiečiai ir vengrai siunčia 
daugius savo kariuomenės, 
ginklų ir amunicijos prieš 
Sovietus ir rumunus Tran- 
sylvanijos - Vengrijos fron
te. Tuomi amerikiečiai iš 
oro tiesioginiai padėjo Rau
don. Armijai prieš hitle
rininkus. Z:

.v.,. IMK

IN WAR 
BONDS

Giminės Jungt. Valstijose 
jau per keletą mėnesių krei
piasi prie visų socialių organi
zacijų, prašydami pagelbos su
rasti gimines Europoje. Padėti 
šiems žmonėms, septynios visą 
tautą apimančios organizacijos 
sudarė kooperatyvį patarnavi
mą, po vardu “Central Loca
tion Index, Inc.” Šios septynios 
organizacijos stengsis surasti 
asmenis, kuriuos karas perkė
lė arba išvarė kur kitur.

Central Location Index ra
sis New Yorkje.

šimtai tūkstančių asmenų, 
kuriuos giminės ir draugai šio
je šalyje bando surasti, bus už
registruoti “Central Location 
Index” ofise, per sekamas sep
tynias organizacijas.

The American Committee 
for Christian Refugees, Inc., 
139 Center St.', New York 13,

Naci y Tankų, Laivų ir Lėktu
vų Naikinimas Rytuose

Maskva. — Sovietų ka
riai rugs. 20 d. visuose 
frontuose sudaužė bei išmu
šė iš veikimo 47 vokiečių 
tankus ir nušovė 11 jų lėk
tuvų.

Raudonieji lakūnai nu
skandino Baltijos Jūroje 
nacių krovinių laivą, 4,000 
tonų, o Suomijos Įlankoj jie 
sunaikino mažesnį, gink
luotą vokiečių laivą.

LAISVES
KONCERTAS

Bus

November 12,1944
B’klyn Labor Lyceum

Vardas

Antrašas

Miestas

žmonės gali kreiptis prie tų 
organizacijų arba jų vietinių 
skyrių. Tie skyriai praneš or
ganizacijai New Yorke. Cen
tral Location Index nepriims 
tiesioginių prašymų, bet pri-

Amerikos marininkai yra 
užmušę 7,000 iš buvusių 
10,000 japonų Peleliu salo- 
je

Ine.,
New

Im-
La-

American Friends Service 
Committee, 20 S. 12th St., Phi
ladelphia 7, Pa.

The American Jewish Joint 
Distribution Committee, 
270 Madison Avenue, 
York .16, N. Y.

Hebrew Sheltering and 
migrant Aid Society, 425 
fayette St., N. Y. C. 3.

International Migration Ser
vice, 122 East 22nd St., New 
York 10, N. Y.

National Council of Jewish 
Women, 1819 Broadway, New 
York 23, N. Y.

National Refugee Service, 
Inc., 139 Center St., New York

JIE BUS JUMS DĖKINGI
Amerikos ir jos talkininkų artėjančios pergalės 

džiaugsmo proga ir Lietuvos išlaisvinimo proga 
užrašykite dienraštį Laisvę kaipo dovaną savo pa
žystamiems ar giminėms, kurie dar nėra jos už-

ims tik skyrių prašymus. Ka- kiek aukšta kūno tempera- 
da vardai bus užregistruoti J 
Central Location Index ofise, 
tik tada Tarptautinis Raudo
nasis Kryžius, kaip ir kitos vie
šos ir privates organizacijos, 
bus prašomos surasti gimines. 
Tarptautinis Raudonojo Kry
žiaus Komitetas yra užregis
travęs daug asmenų, kurie bu
vo ištrenki.

Kada Raudonojo Kryžiaus 
Komitetas gaus informacijų 
apie j ieškomus asmenius, jo 
darbas bus baigtas. Raudona
sis Kryžius negales repatrijuo
ti ašmenių, negalės vėl suves
ti šeimas ir panašius darbus 
atlikti. Atsitikime, kad tol, 
kol priešas okupuos nekurias 
vietas, arba kur vietos po Tal
kininkų militarine kontrole, be 
normalių pašto patogumų, tik 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
gali j ieškoti asmenų.

Central Location Index ne
galės perduoti jokių žinių, in
formacijų arba asmeninių pra
nešimų.

Bet kaip greitai “Location 
Service” skyriai bus įsteigti, ti
kima, kad bus galima kaip 
nors padėti žmonėms.

Tos minėtos septynios orga
nizacijos vartos vienodas blan
kas suradimui giminių. Var
das organizacijos, kuri paduo
da prašymą, bus užrašytas ant 
blankos. Valdininkai Central 
Location Index, Inc., bus Mr. 
Moses A. Leavitt, pirmininkas; 
Miss Ruth Larned, vice-pirmi- 
ninkė; ir Miss Janet Siebold, 
sekretorė.

FLIS—Common Council.

turą, karštis, kepinimas.
Tam tikslui žmogų gydy

tojai tiksliai apkrečia dru
gio liga (malaria) arba ir 
karštlige (typhoid fever). 
Atsiranda karštis, iki 104- 
105 laipsnių Farenheito. Ir 
tas karštis padeda išnai
kint sifilinio nuodo lieka
nas.

British Journal of Vene
real Diseases, London, pa
duoda savo patyrimus. Žur
nalas pataria perilgai ne
laukt su neurosifilio gydy
mu, nelaukt, kol įsigalės 
paralyžiuojanti beprotybė 
(dementia paralytica). Ta
da gydymo pasėkos nebeto- 
kios geros.

Laisvės kaina metams $6.50. Pusei metų $3.50.
Brooklyne, kur reikia lipdyti štampas Laisvės 

kaina $7 ir $3.75 pusei metų.
Išpildykite žemiau tuščias vietas, iškirpkite ir 

kartu su mokesčiu už naują prenumeratą prisiųs- 
kite Laisvei šią formą.

Čia randate $______ už Laisvės prenumeratą
naujam skaitytojui ir prašau siuntinėti dienraštį 
po šiuo vardu ir antrašu:
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ELEKTRINIAI SKAIČIA
VIMO “SMAGENYS”

BIRŽŲ-KYLEČIŲ EŽERAS
IR AGARAS

Jungtinių Valstijų karo 
laivyno mokslinis skyrius 
Harvardo Universitete var
toja didžiausią ir sudėtin
giausią pasaulyj skaičiavi
mo mašiną, vadinamą “e- 
lektriniais smagenimis.” 

Naudojant šią mašiną, pai
niausi skaičiavimai padaro
mi desėtkus kartų grei
čiau, negu mokyčiausias ir 
gabiausias žmogus galėtų 
be tos mašinos padaryti.

Taip antai, ši mašina per 
19 valandų išrišo laivynui 
vieną keblų apskaičiavimo 
uždavinį, dėl kurio keturios 
merginos, skaičiavimo spe
cialistės, būtų turėjusios 
dirbti per tris savaites su 
paprastomis skaičiavimo 
mašinomis, tokiomis, kaip 
kad dabar vartojama įvai
riose raštinėse.

Skaitant darbo savaitę 
44 valandomis, tos mergi
nos būtų dirbusios 528 va
landas per visas, taigi be
veik 28 sykius ilgiau, ne
kaip naujoji mašina.

Kai kurie painieji astro
nominiai, fiziniai ir kiti 
moksliniai apskaičiavimai 
tik todėl iki šiol nepadary
ti, kad jiem perdaug laiko 
reikėjo, kad “žmogaus am
žius pertrumpas.”

Kai reikia išrišti ilgas 
uždavinys, su daug skait
menų sudėjimų, atėmimų, 
padauginimų, padalinimų, 
smulkių trupinių (frac
tions), kvadratinių, kubi
nių šaknų ir t.t., tai tuos 
skaitmenis žmogus įmuša 
vieną po kito į popierinę 
juostelę mašinoje ir pa
spaudžia atitinkamus spau
stukus. Paspaudimai nuro
do, ką mašina turi daryti. 
Tuomet jau ji pati atlieka 
skaičiavimo darbą.

Tai labai sudėtinga elek
trinė mašina. Joje yra 500 
mylių, vielų. Tos vielos vi
saip sujungtos 3 milionus 
kartų. Yra 1,464 daugerio
pi “svičiai”, 38,500 elektros 
srovės susisiekimų, 2,225 
“skaičiuotojai”, 72 sujung
tos sudedamosios mašinė
lės ir tūkstančiai įvairių ki
tų dalių-dalelių.

Visa mašina turi 51 pėdą

Varšavos lenkai tvirtina, 
kad jau gana daug raudon
armiečių pasiekė to miesto 
gatves.

Neoficialiai pranešama, kad 
Raudonoji Armija užėmė 
pozicijas už 20 mylių nuo 
Tallino, Estijos sostamies- 
čio.

| ilgio ir 8 pėdas aukščio. 
Dabar jinai naudojama 
vien kariniai - moksliniams 
skaičiavimams, ir tik po 
karo galės būti pavartota 
civiliams mokslo ir techni
kos reikalams.

Šią mašiną išrado Jung
tinių Valstijų laivyno atsar
ginis oficierius Howard H. 
Aiken. Išradimui jis dvejus 
metus darbavosi. Paskui 
dar šešerių metų laiko rei
kėjo pagamint planus kiek
vienai mašinos daliai ir da
lelei, padirbt visoms da
lims modelius - formas, pa
statyt mašiną ir patikrinti 
jos skaičiavimų teisingu- 
imą. Ją pastatė amerikinė 
International Biznio Maši
nų Korporacija.

N. M.

GYVYBĖS PRADŽIA 
STIKLINĖJE

Neseniai buvo apvaisinti 
moteries kiaušinėliai stikli- 
nėję.

Vienai amerikietei rei
škėjo per operaciją išimt 
nesveikus kiaušiny nūs (o- 
varus). Gydytojai parinko 
iš jų gerus kiaušinėlius ir 
sudėjo į stiklines, kur buvo 
įpilta tos pačios moteries 
kraujo skystimo. Paskui į 
stiklines buvo įleista vyro 
sėklų (spermatozojų), ir 
jos apvaisino kiaušinėlius.

Tik ką apvaisintas kiau
šinėlis buvo kaipo vienas 
narvelis (celė arbą klėtku- 
tė). Narvelis augo ir kiek 
palūkėjus pasidalino į du 
narvelius. Kiti apvaisinti 
kiaušinėliai dasivystė iki 
trijų narvelių, tai yra tiek, 
kaip moteries gimtuvėj per 
kelias valandas po apveisi- 
mo.

Kiekvienas kūdikis pra
sideda iš vieno apvaisinto 
kiaušinėlio ir išsivysto gim
tuvėj e, beaugant narve
liams ir beskylant jiem dau
gybę kartų, iki susidaro iš 
tų narvelių visi organai bei 
kūno dalys.

Pirmąjį žmogiškos gyvy
bės užmazgą ne motinoje, o 
stiklinėje aprašo mokslinia
me žurnale Science dr. John 
Rock ir Miriama F. Menki- 
naitė, nariai Harvardo U- 
niversiteto medicinos sky
riaus ir Moterų Ligoninės 
štabo Brookline, Mass.

Ar bus kada pagamintas 
kūdikis be moteries gimtu
vės? Iš pradinių bandymų 
dar negalima to spręsti.

N. M.

Raudonoji Armija muša vokiečius prie pat Rytinės Prūsijos rubežiaus.

APIE AMERIKIEČIŲ POLITINĮ ŽINOJIMU
27 milionai suaugusių 

amerikiečių dar nežino, 
kad japonai užėmė Filipinų 
salas, kurias Amerika pirm 
karo valdė. — Jungtinėse 
Valstijose yra apie 90 mi- 
lionų suaugusių žmonių.

57 milionai tų amerikie
čių nežino, jog Kanada yra 
viena iš Jungtinių Tautų. 
Bent 54 milionai suaugusių 
Amerikos gyventojų nėra 
girdėję apie Atlanto Čarte- 
rį, pagamintą prez. Roose- 
velto ir Anglijos premjero 
Churchillo. 86 milionai ne
gali pasakyt nei vieno iš 
dalykų, apie kuriuos tas 
Čarteris kalba. 33 milionai 
nesupranta, ką reiškia įve
žamieji muitai (tai yra tam 
tikri mokesčiai, imami už 
įgabenamas iš užsienio pre
kes - tavorus).

Princetono Universitetas 
turi Viešosios Nuomonės Į- 
staigą, kuri per savo atsto
vus statė tūkstančiams a- 
merikiečių klausimus apie 
šiuos ir kitus, rodosi, pa
prastus dalykus. Pagal at
sakymų nuošimčius buvo 
apskaičiuota, kiek ameri
kiečių neturi žinojimo tais 
klausimais. Šiuos subend
rintus skaitmenis paskelbė 
spaudoj Hadley Cantril, mi
nimos Princetono Įstaigos 
direktorius.

Jis rašo, kad apie 70 
procentų amerikiečių neži
no, jog patvirtinti Jungti
nių Valstijų sutartis su sve
timu kraštu ar kraštais už
tenka prezidento užgyrimo 
ir dviejų trečdalių senato
rių balsų.

Dviem trečdaliam ame
rikiečių nežinoma, jog pi
liečių balsavimo sąlygas 
rinkimuose, pagal konstitu
ciją, daugiau nustato pa
skiros valstijos, negu fede- 
ralė Jungtinių Valstijų vy
riausybė.

54 milionai amerikiečių 
nesupranta, ką reiškia in
fliacija.

Gal lietuvis skaitytojas 

pasididžiuos geriau tuos 
klausimus suprantąs už 
vidutinį amerikoną.; Jis ga
li apie tai pasikalbėti su ki
tais lietuviais ir patirti, ar 
jie abelnai daugiau nusima
no šiais klausimais, nekaip 
amerikonai.
Daugiausia Rūpinasi Asme

niniais Reikalais.
Apie 90 nuošimčių ame

rikiečiu beveik niekada ne
sikalba apie užsieninę poli
tiką. Jiem daugiausiai rūpi 
savo darbas, uždarbis ir as
meninis gyvenimas. Viduti
nis amerikietis beveik ne
mąsto apie tai, kaip pra
monė pereis nuo karinių 
darbų į civilius; kokių bus 
keblumų aprūpinti milionus 
paleistų iš tarnybos karių, 
ar užteks esamos valdinės 
apdraudos (social security) 
ir t.t.Jis mąsto mažne išim
tinai tik apie savo- gyveni
mo užtikrinimą, kaip kad 
atrado vedėjas Princetono 
Universiteto Viešosios Nuo
monės Įstaigos.

Kad dauguma amerikie
čių neįdomauja platesniais 
politiniais ir pilietiniais rei
kalais, už tai žymia dalim 
reikia kaltinti mokyklas ir 
bendrąją spaudą, kad nepa
brėžia tokių dalykų ir ne- 
auklėja žmonėse visuomeni
ško jausmo, supratimo ir 
žingeidavimo tais klausi
mais. Tuomi dabar naudo
jasi republikoniški politi
kieriai, agituodami išrinkti 
prezidentu hooverinį Tho- 
mą Dewey.

Supranta Tarptautinio 
Bendradarbiavimo

Reikalą
O vis dėlto daugumos a- 

merikiečių nusiteikimas tū
lais tarptautiniais klausi
mais yra geras. 70 jų iš 
kiekvieno šimto sako, jog 
Amerika turėtų dalyvauti 
tarptautinėje valstybių or
ganizacijoje taikai saugoti 
po šio karo. 80 procentų a- 
merikiečių stoja už gink

luotos tarptautinės jėgos 
palaikymą suvaldyti fašis
tiniams kraštams ir per
auklėti juos į žmonišką, tai
kų gyvenimą su kaimynais. 
64 nuošimčiai Amerikos 
gyventojų sutiktų net auk
štesnius taksus mokėti, kad 
galima būtų duoti pagelbos 
draugiškoms tautoms, nu- 
teriotoms per karą. 86 pro
centai amerikiečių sako, 
kad jie ir po karo sutiktų 
su maisto apribojimais pa
gal štampas, jeigu tatai bū
tų reikalinga pamaitinti ba
daujančius žmones kitose 
šalyse.

Roosevelto priešai per 
eilę metų smerkė jį ir pa
šaipomis niekino, kad jis 
traukia Ameriką bendra
darbiaut su svetimomis val
stybėmis taikai palaikyti ir 
kitas tautas reikale parem
ti. Bet tie savanaudžiai po
litikieriai nepajėgė išrauti 
sveiko tarptautinio suprati
mo ir padorumo iš viduti
nio amerikiečio.

J. C. K.

RAKIETŲ VAMZDŽIAI 
Iš POPIEROS

Į Jungtinių Valstijų ar
mijos Thunderboltų ir kitų 
lėktuvų sparnus yra įdėta 
“popieriniai” vamzdžiai, iš 
kurių laido rakietinius 
sproginius į priešus. Tiem 
vamzdžiam gaminti yra 
naudojama specialė med
žiaga, kurią General Elect
ric ir Byron Weston kom
panijos išdirbo iš paprastos 
popieros.

Gutenbergas
Spaudos išradėjas Jonas 

Gutenbergas, gimė Vokie
tijoj, mažame Maino mies
telyje, virš 500 metų atgal. 
Didysis išradėjas mirė vie
nas, visų pamirštas. Dabar 
niekas nežino nei jo kapo, 
bet jo vardas bus amžinai 
žmonijos gerbiamas.

Žmogus turi arti keturių 
kvortų kraujo.

Rašo poeto J. Janonio 
Motina

Rugp. 14 d., Laisvės No. 
190 buvo rašyta apie įdu
bimą. Tarpe Biržų ir Kylu- 
čių lauko yra mažas eže
riukas, tai man dar visai 
mažai būnant, seni žmones 
pasakojo apie tą įdubimą 
taip: Mergina ganė jau
čius; vienas jų buvo su ky
la. Mergina, vydama tą 
jautį, suriko: “Kyluoti!” ir, 
girdi, nugrimzdo ten. Tai 
ir tas kaimas pavadintas 
Kylučių vardu.

Aš čia ne dėl to įdubimo 
rašau bet kad tame ežere 
auga agaras, kuris niekur 
kitur Lietuvoj neauga. A- 
garo nei lapų, nei žiedų ne
su mačius, bet jų vaisius ar 
sėklas tai mačiau. Jos to-

AR ŽINAI, KAD?
Kas galėtų būti nuosta

besnis už slieką? Jis netu
ri nei galvos, nei proto, bet 
gyvena sau ir supranta, 
kas suprastina. Jo nėra nei 
akių, nei ausų, nei dantų, 
tačiau jis moka susirasti 
sau maisto. O maistas jo 
labai paprastas — pūva gy
vūnėliai ir augaliniai daik
tai, kurių labai daug yra 
mėšle ir juodžemyje.

Metų sezonai Argentinoj 
kaip sykis yra priešgini 
mūsiškiams. Ten vasara 
nuo gruodžio 21 d. iki ko
vo 21; ruduo — nuo kovo 
21 iki birželio 21; žiema — 
birž. 21 iki rugs. 21, ir pa
vasaris nuo rugs. 21 iki 
gruodžio 21.

Amazon upė Brazilijoje 
yra plačiausia pasaulyje; 
vietomis jinai siekia 150 
mylių plotį.

Australijoj trečdalis gy
ventojų turi nuosavybes ir 
keturi penktadaliai turi 
bankuose indėlius.

Brazilija kadaise buvo 
Portugalijos kolonija, nors 
ji yra 93 sykius didesnė už 
Portugaliją.

“Britų Salos” susideda iš 
apie 4,000 salų.

Arizona yra 48-ta valsti
ja, priimta į Jungt. Ame
rikos Valstijas 1912 m. va
sario 14 d.

Maskva. — Rugs. 21 d. 
Sovietai visuose frontuose 
sunaikino bei rimtai apšlu- 
bino 62 vokiečių tankus ir 
nušovė 12 jų lėktuvų.

kios raudonos, aplinkui vi
sos apaugę smailiais spyg
liais. Net ir labai toli nuo 
Biržų agarą mini. Kuomet 
kas sako, kad jis nenori 
valgyti, tai jam sako: “Gal 
nori Kylučių ežero agaro?” 

(Agaras buvo žinomas 
senovės graikam ir jų kal
boj vadinamas agarikan. 
Malajų srityj, pietinėje A- 
zijoje, jis turi vardą agar- 
agar.

Medicinos mokslininkai 
naudoja iš agaro pagamin
tus drebučius kaipo maistą 
tam tikrom tyriamom bak
terijom auginti. Chinijoj iš 
agaro dirba klijus ir varto
ja agarą peršviečiamam 
šilkui ir popierai padirbti. 
— Įvair. Red.)

Džiaugiasi Knyga
Gavau knygą “Lietuva 

Ugnyj.” Tai labai svarbi 
knyga, kuri nušviečia vo
kiečių žiaurumus, kas pa
rodo, ką jie darė Lietuvoj, 
kaip nuo jų baisiai nuken
tėjo Lietuvos žmonės. Šią 
knygą verta kiekvienam 
lietuviui perskaityti, ne tik 
laisviems, bet visiems, ku
rie tik yra lietuviai.

Labai linksma, kad jau 
baigia Lietuvą laisvinti iš 
vokiečių nelaisvės, taip pat 
ir kitas pavergtas tautas. 
Visi žmonės laukia hitleri* 
ninku ir karo galo.

Širdingai dėkoju, kad 
prisiuntė! “Lietuva Ugnyj” 
knygą. Labai smagu, kad 
Lietuvos rašytojai ir poetai 
ją paruošė. Dabar laukiu, 
kada pranešite, kad jau ga- 
galima į Lietuvą laiškus ra
šyti.

M. Janonienė
Pasadena, Md.

VITAMINAS A IR 
REGĖJIMAS

Jeigu žmogaus maiste 
stokavo vitamino A, tai 
gavus jam šio vitamino, 
greitai pasitaiso regėjimas. 
Bet jei žmogus su maistu 
gauna įvalias to vitamino, 
tai regėjimas pasilieka tas 
pats, nežiūrint, kiek dau
giau jis vitamino A imtų. 
Šį faktą atrado Oriai vines 
Medicinos profesoriai San 
Antonio, Texas.

Kanada ir Newfoundlan- 
das turi žemės daugiau, 
negu Jungt. Valstijos ir 
Alaska, sudėjus krūvon; bet 
gyventojų skaičius yra ma
žesnis už New Yorko vals
tijos.

Baisieji* Hitlerininkų Darbai Kaune — Žudynės ir Naikinimas
Kaune vokiečiai sunaiki

no ir suardė labai daug 
žmonių gyvybių, — rašo P. 
Šiltakis, — ir šie žmogiški 
griuvėsiai yra baisesni, ne
gu palaikai trobesių, ku
riuos naciai susprogdino, 
bėgdami nuo Raudonosios 
Armijos iš Kauno.

Kauno priemiestis Vii-

Armija priėjo prie Kauno, 
dar keli šimtai žydų buvo 
išlikę pusgyviai Viljampo- 
lėje, panašūs į šiek tiek ju
dančius lavonus. Juos tad 
naciai suvarė į trobesius ir 
sudegino.

Dar ir po šios dienos per 
ištisus kilometrus aplink 
Kauno oras dvokia pūvan-

jampole buvo paskirta kaiščiais lavonais žmonių, ku- 
išimtina žydams gyventi riuos hitlerininkai nužudė, 
vieta, arba gettas. Čia jie Kasdien išimama daugiau 
buvo kankinami, badu ma- sugruzdintų žmonių kūnų 
rinami ir, pagaliaus, tiesiog iš po namų griuvėsių ir de- 
žudomi. Kada Raudonoji gėsių.

Tik saujelei Viljampolės 
getto žmonių pavyko pasi
slėpti rūsiuose, ir taip jie 
išliko gyvi. Bet gyvieji be
veik taip baisiai atrodo, 
kaip ir lavonai. Jie matė, 
kaip vokiečiai iš
žudė jų šeimas ir visus gi
mines.. Vos pastovėdami, 
svirduliuodami^ jie žiūri ap
mirusiomis akimis ir, rodos, 
jau nesupranta, kas jiem 
sakoma ir kas yra gyvybė. 
BAISENYBĖS ŠEŠTAJA

ME FORTE
Lygiai baisiai atrodo ir

Kauno fortai.
vyzdžiui, kad ir šeštąjį for
tą. Fortas apvestas mūrine 
plytų siena. Jo barakų sto
gas lygus su žeme, o patal
pos žmonėms apačioje. 
Prieš pat fortą yra didelis 
griovis su smirdančiu van
deniu ir spygliuotų vielų 
tvora jame. Išmatos ir bru- 
das griovyje taip dvokia, 
kad beveik negalima kvė
puoti. Toliau, koridoriaus 
gale buvo vokiečių raštinė. 
Paskubomis bėgdami, jie čia 
paliko krūvas savo popie-

Imkime, pa- rių, visokių dokumentų, su
dėtų į vokus ir palaidų.
PAČIŲ NACIŲ DOKU
MENTAI — LIUDYTOJAI

Vienas nacių dokumentas 
pavardintas šitaip: “Planas 
Dar Vienoms Kapinėms.”

Aš nusirašiau kai kurias 
ištraukas iš tų nacių ofi
cialių popierių, štai jos:

“1942 m. birželio 29 d.
Serga 1131; sveiki 43.”

”1943 m. sausio 1 d. Ser
ga 1322; sveiki 43.”

“1943 m. sausio 20. Serga

1294; sveiki 44.”
Taigi oficialiai nacių 

skaitmenys rodo, jog sirgo 
apie 30 kartų daugiau poli
tinių kalinių ir belaisvių, 
negu sveikų buvo.
Ligonių Marinimas Badu
Vien šiame forte kasdien 

mirė po kelis tuzinus žmo
nių. O štai kitas vokiečių 
dokumentas — “Daviniai 
dėlei Maisto Paskirstymo 
Kaliniams.” Jame skaito
me:

“1943 m. birželis. Ligo
niams, sergantiems vidurių

ligomis, jokio maisto nerei
kia.”

Tatai parašyta aišku go
tiškai - vokišku rankraščiu, 
ramia ranka.

Šiuo dokumentu vokie- 
čii pripažino, jog visi tie 
kaliniai, sergantieji vidurių 
ligomis, buvo nusmerkti ba
do mirčiai.

Tūkstančiai Nužudytųjų
Ties šeštuoju fortu atka

sta 69 didžiulės kapų duo
bės, kur mirusieji bei nu-

(Tąsa 4-me pusi.)
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Didėja WAC ir WAVE 
Skaičius

Karo Informacijos Įstaiga 
praneša, kad žymiai yra padi
dėjęs įsirašančiųjų skaičius į 
WACS ir WAVES, o SPARS 
ir Marinų kvota jau beveik vi
sa išpildyta. SPARS duoda pir
menybę įvairioms specialis
tėms, bet Marinės priima mo
teris vyrams pavaduoti.

Karo Departmento praneši
mu, birželio 1 d. Moterų Armi
jos Korpuse buvo 73,435 ak
tyvioje tarnyboje, o liepos 1 
d. jų skaičius padidėjo net 3,- 
500, kas sudarė 77,000 mote
rų pajėgą.

WAVES aktyvioje tarnybo
je yra daugiau, kaip 85,000 
moterų, Laivyno Departmento 
pranešimu.

Kas mėnesį į WACS ir WA
VES įsirašo po 4,000 moterų 
apytikriai.

Moterų Rezervas, U.S. Coast 
Guard (SPARS) praneša, tu
rįs karininkių apie 1,000 ir 
aktyvioje tarnyboje 8,500; pil
na kvota susidedanti iš 10,000 
moterų personalo. Dabartiniu 
metu pabrėžiama reikalas la
vinti specialistes, kaip,phavma- 
cist’s mates, radijo technikes, 
virėjas ir kepėjas. Marinų 
Korpuso Moterų Rezervas pra
neša, kad jo 19,000 narių kvo
ta jau išpildyta ir viena klasė, 
susidedanti iš 320 asmenų, ką 
tik pradėjo mokslą. Netrukus 
bus sudarytos dar dvi pana
šaus dydžio klasės. Po to bus 
sudaromos mažesnės klasės tik 
trūkstamoms vietoms; užpildy
ti.

Šimtai Amerikos krovinių 
laivų (freiterių), kurių 95% 
sudarė Libertys, buvo tarpe 
641 laivo, ant kurių, Laivyno 
pranešimu, plevėsavo Ameri
kos vėliava, kuriais buvo ga
benami invazijos kariai ir jų 
pabūklai į pietinį krantą Hit
lerio Europos. Laivais buvo 
gabenami žmonės, mūšio įran
kiai ir atsarga. Tai tęsis mū
šio laukui platėjant.

Pirmomis Normand, invazi
jos dienomis, apie 150 Ameri
kos prekybos laivų, daugiau
siai Libertys ir sveria apie 10,- 
000 tonų kiekvienas, gabeno 
žmones ir medžiagą. Be jų, 
plaukiojo ir apie 120 Britų 
prekybos laivų, tokio pat sun
kumo; ir didelis skaičius ma
žesnių Britų laivų. Amerikos 
ir Britų prekybos laivynas la
bai daug patarnavo invazijai.

Amerikos prekybos laivyno 
ąivilinė savanorių įgula, iškro- 
vinėjo savo krovinius priešui 
smarkiai apšaudant; ji, nebo
dama pavojaus, dirbo ilgas 
valandas didžiausiame pavo
juje gyvybei, kad galėtų pri
statyti karinėms pajėgoms rei
kalingus pabūklus sėkmingai 
invazijai atlikti.

Trys Produktai Išbraukti iš 
Racijonavimo Knygutes

Kainų a d m inistratorius, 
Chester Bowles, praneša, kad 
nuo rugsėjo 3 d. iki rugsėjo 
30 d. neberacijonuojama džio
vintų pupelių, vaisinių sviestų 
ir slyvų sunkos.

OWL

Moterys Pasilikite Karo 
ramončje 

WASIIINGTONAS. — Paul 
V. McNutt, Karo Darbo Jė
gos Komisijos pirmininkas, 
pastebėdamas, kad dar 
d a šioje šalyje moterų 
ninkių skaičius nebuvo 
kęs tokio aukščio, kaip
tą liepos mėnesį — 19,110,000, 
^pareiškė, kad moterų skaičius 

aro pramonėje vis tebedidė-

Baisieji Hitlerininkų 
Darbai Kaune

kes iš krautuvių ir visus ga
limus daiktus iš raštinių, 
dirbtuvių ir privačių na
mų, nepraleisdami nei vie
no. Paskui specialiai pa
skirti sprogdintojai ir de
gintojai pradėjo , naikinti 
miestą, bet pavėlavo, nes 
Raudonoji Armija jau čia 
pat buvo. Štai kodėl apart- 
mentiniai namai Kaune 
mažiau nukentėjo, negu ki
tuose miestuose. O vis dėl
to vokiečiai padarė Kau
nui didelės žalos. Jie su
sprogdino Kauno geležinke
lių stotį ir suardė jų maz
gą. Vokiečiai taip pat su
sprogdino elektros stotį, 
vandens vamzdžius, centra- 
linius telegrafo ir telefonų 
rūmus, Kauno Universiteto 
Fizikos Institutą, audimų 
fabriką “Drobę”, didžiąją 
“Maisto” įmonę ir eilę kitų 
įstaigų.

Dabar žmonės nuolatinė
mis eilėmis eina keliais ve
dančiais į Kauną — jie 
grįžta namo. Kai kurie stu
mia bei traukia mažus ve
žimėlius su menkais savo 
mantos palaikais.

Pačiame mieste vėl kyla 
dūmai iš fabrikų kaminų. 
Žmonės skubi darban. Da
bar joks darbas neatrodo 
jiem sunkus; bile darbas 
jiem — džiaugsmas. Jie ži
no kad po atgautos laisvės 
džiaugsmo seks gerovės 
džiaugsmas. Bet jokia lai
mė negali išdildyti baisiųjų 
praeities atsiminimų. Nu
marintieji neatsikels iš mi
rusiųjų, ir mintys apie jų 
kančias neduoda ramybės 
gyviesiems; ir jie nenu
rims, iki žudikai ir kankin
tojai bus teisingai nubaus
ti.

monės, kad apskričio komite
tas tuojau pradėtų veikti, kad 
konferencija būtų pasekmin
ga. .

Great Neck, N. Y.
Nors nedidelė mūsų koloni

ja, bet visgi yra keletas lietu
viškų kryžiokų, kurie bando 
smalą virti tarpe lietuvių. Jie 
viešai nedrįsta išstoti su melais 
ir šmeižtu ant Lietuvai Pagel
bos Teikimo Komiteto, kuris 
puikiai darbuojasi, teikdamas 
visokeriopą paramą Lietuvai ir 
jos žmonėms. Jie iš pavydo da
rytų bile ką, kad tik paken
kus tam prakilniam darbui. 
Susišaukė pusiau slaptą susi
rinkimą savo viernų asabų, pa
sikvietė kunigą Balkūną, ku
ris pripasakojo visokių keistų 
ir nebūtų dalykų, daugiausiai, 
tai melavo, šmeižė, niekino ko
munistus ir visas progresyves 
organizacijas. Pabaigus Balkū- 
nui savo malimalienę drg. Be- 
čis pareikalavo balso. Pirmi
ninkas nenori duoti, sako, tu 
nekviestas, gali išeiti. Bet, ka
dangi tų kviestųjų radosi ne
daug, tai sutiko duoti pakal
bėti.

nieka- 
darbi- 
pasie- 
perei-

P.' V, McNutt pareiškė, kad 
Amerikos moterys užkirto* ke
lią Ašies propagandai, esą, 
amerikietės esančios tinginės, 
išlepusios ir nepajėgiančios 
sunkiai dirbti. “Mūsų moterų 
pasiryžimas ' padėti savo vy
rams karinėse pajėgose ir mū
sų sąjungininkams yra įrody
tas veiksmu, čiagimės ir sve- 
timgimės amerikietės darbuo
jasi plieno fabrikuose, lėktu
vų dirbtuvėse, kalvėse, liejyk
lose, šaudmenų gamyklose, 
tekstilės fabrikuose ir nesu
skaitomoje daugybėje kitų ka
ro gamybos dirbtuvių. Gamin
damos įrankius pergalės lai
mėjimui, jos artina išlaisvini
mo dieną. Aš esu visiškai įsiti
kinęs, kad mūsų moterys tol 
pasiliks darbe, kol pergalė 
bus laimėta.”

Tad tęskite darbą, kad už
pildytume gyvybines karo 
spragas. Tai yra mūsų, vie
nintelė viltis visiškai ir kaip 
galima greitesnei pergalei.

Prekybos Laivyno Svarba

WASIIINGTONAS — Karo 
Siuntinių Administracija pa
reiškė, kad Amerikos prekybos 
laivynas su savo civiline įgula 
labai daug prisideda sėkmin
gam Europos kontinento puo
limui, ypač dabartiniu metu, 
kai Alijantų galybė liejama 
per pietinius Franci jos kran
tus.

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

TAIPISTES
Nuolatinis Darbas

Gera Alga. Pripaiintoe Patyrusiomis. Moder
ninis ofisas su sofka pietų laikui. 

Valandos 9 iki 5.
Šeštadieniais Tik Reikalinga Dalis 

Darbininkų Tedirba.
Kreipkitės Pas 

MR. ADAMS, ROOM 302
INSURANCE COMPANY

OF NORTH AMERICA 
99 John Street

NEW YORK CITY, 7.
‘.tu. ... . 1227).

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
galabintieji buvo sykiu lai
dojami. Čia naciai palaido
jo tūkstančius numarintų 
bei užkankintų žmonių — 
karė belaisvių ir civilių 
žmonių iš visų tautybių, iš 
visų visuomenes dalių.

Apie Kauną yra devyni 
fortai, ir kiekvienas iš jų 
buvo naudojamas kaip ka
lėjimas.

LAVONŲ IR GYVŲJŲ 
DEGINIMAS

Apie Šeštąjį fortą vaikš
tinėjo lietuvis valstietis 
Liudas Reznaitis, ko tai 
jieškinėdamas tarp griuvė
sių. ii* štai ką jis man pa
sakė:

“Arti šio forto buvo du 
kaimai. Vokiečiai vertė 
mus valstiečius deginti la
vonus. Paskui vokiečiai su
degino mūsų kaimus su gy
ventojais. Jie suvarė mus į 
namus ir padegė.Jei kas mė
gino pabėgt nuo liepsnų, vi
sus tokius vokiečiai ten pat 
sušaudė. Aš išlikau gyvas 
todėl, kad pasislėpiau rūsy
je ir kvėpavau per skudu
rą, sumirkytą raugintų ko
pūstų skysčiuose.”

Surasti šeštajame forte 
vokiečių dokumentai buvo 
pasiųsti maršuo jaučiam į 
vakarus Raudonosios Armi
jos junginiui.

KAUNO PASTATŲ 
NAIKINIMAS

Hitleris buvo įsakęs savo 
kariams nors ir mirti, bet 
Kauno neapleisti; ir vokie
čiai užkimo bešūkaudami, 
taip sakant, nuo visų stogų, 
kad jie niekados neis iš 
Kauno. Bet patys sau prie
štaraudami, jie tuojau pri
durdavo: “Mes pirma viską 
sudeginsime ir susprogdin
sime, ir tik tada pasitrauk
sime iš Lietuvos.”

Nuo vokiečių teroro dau
guma Kauno žmonių išbė
giojo ir išsislapstė kaimuo
se.

Kai Raudonoji Armija 
artinosi prie Kauno, vokie
čiai pašėlo plėšti visą ran
damą mieste maistą, pre

Hartford, Conn
ALDLD 68 Kp. Mitingas ir 

Demokratų Kliubas
Rugsėjo 11d. įvyko Lietuvių 

Literatūros Draugijos 68 kp. 
susirinkimas. Org. P. Giraitis 
atidarė jį po 8 valandai. Ne- 
atsijankė finansų sekretorius ir 
knygė. Nejaugi tai pamiršo?

Iš spaudos komisijos raporto 
paaiškėjo, kad greitoj ateity
je bus surengta parengimas 
spaudos paramai. Tokis paren
gimas yra labai ] pageidauja
mas. Nariai, kurie yra parengi
mo komisijoj, turėtų rimtai ir 
tuojau jį įvykinti. Hartforde 
šiemet dar neturėjome nei vie
no parengimo darbininkiškos 
spaudos paramai, gi mūsų 
spauda lošia labai svarbią ro
lę. Taigi, mes turime daugiau 
susirūpinti jos parama. Mes 
turime ne vien ją finansiniai 
palaikyti, bet kuo plačiausiai 
platinti, supažindinti tuos, ku
rie iki šiol dar nebuvo supa
žindinti. Bet tai darbas ne vie
no ir ne kelių draugų, bet mū
sų visų reikalas. Kiekvienas 
narys turėtų rimtai apie tai 
pagalvoti ir pasidarbuoti laike 
ateinančių spaudos vajų. Mū
sų spauda apvienija mus per
galėms ir rodo kelią į švieses
nį ir geresnį gyvenimą.

Kuopos atstovas iš LPT Ko
miteto pranešė, kad vėl buvo 
pasiųsta į centrą 8-ni pundai 
drabužių pagalbai Lietuvos 
žmonių.

Kadangi finansų sekretorius 
neatsilankė į susirinkimą, tai 
nebuvo galima sužinoti, kiek 
dar narių yra nepasimokėju- 
sių duokles. Bet man rodosi, 
kad atsilikusių yra tik du ar 
trys.

šių metų knyga “Lietuva 
Ugnyje” jau atėjus, randasi 
pas sekretorių. Visi nariai at
eikite į kuopos susirinkimą 
spalių 9 dieną ir gausite tą 
labai svarbią knygą. Ją pa
ruošė gabiausi Lietuvos rašy
tojai.

Aptarta, nes jau laikas yra 
ruoštis prie Liet. Literatūros 
Draugijos 3-čio apskričio kon
ferencijos, kuri turi įvykti Wa- 
terburyje. Kuopa yra tos nuo-

Sekmadienį, rugsėjo 10 d., 
Piliečių Kliubo Svetainėje, bu
vo sušauktas visų lietuvių, de
mokratų pasitarimas, kas lie
čia suorganizavimą lietuvių de
mokratų kliubo, arba išrinki
mo komisijos, kuri vestų lie
tuvių tarpe kampaniją už iš
rinkimą .Roosevelto ir kitų de
mokratų kandidatų.

Susirinkimas turėjo prasidė
ti 3-čią valandą, bet dėl už
sitęsusio SLA kuopos mitingo, 
net iki šeštai valandai užsivil
ko. Daug žmonių buvo atėję 
pažiūrėti, kas čia įvyks, bet 
del užvilkimo išsigėrė prie ba
ro alaus ir išėjo.

Susirinkime dalyvavo apie 
50 žmonių. Už stalo sėdėjo 
septyni žmonės nuo įvairių 
grupių. M. Evans (Evanaus- 
kas) pirmininkavo ir pakvietė 
tuo klausimu išsireikšti. Kal
bėjo J. Giraitis, B. Vedeikis, 
V. Bringa, W. Brazauskas, La- 
banas ir vienas iš legiono. Vi
si kalbėjo gražiai, patenkinti 
prezidento Roosevelto darbais, 
čia buvo suminėti atsitikimai, 
kaip tai: bedarbių pagalba, 
senatvės pensija, panaikinimas 
“prohibicijos,” suteikimas pro
gų darbininkams organizuotis 
į unijas ir nurodyta, kad jis 
sėkmingai vadovauja karo iš- 
laimčjimui ir išvengimui kitų 
karų, stojo už jo išrinkimą 
ketvirtam terminui.

Po kalbų nutarta suorgani
zuoti Lietuvių Demokratų 
Kliubą. Kortelės jau buvo pa
gaminta, tai tuojau ant vie
tos pradėjo rašytis nariai. Val
dyba išrinkta iš 4-rių žmonių. 
Pirmininkas V. Bringa, vice- 
pirm. M. Evans, raštininkas— 
F. Repšys ir iždininkas — B. 
Vedeikis, gi J. Giraitis ir W. 
Bražauskas pakviesti dalyvau
ti valdybos pasitarimuose.

Greitoj ateityj bus sušauk
tas visų lietuvių mitingas ir su
rengtos prakalbos. Tai bus pri
sirengimas prie ateinančių pre
zidentinių rinkimų. Už kalbė
tojus bus pakviesti ir Demo
kratų Partijos vadai, tėmykite. 
Visi demokratiniai nusistatę 
lietuviai turėtų prisirašyti prie 
šio kliubo. Manau, kad tokis 
politiškas kliubas yra svarbu 
palaikyti. Tūli manė, kad nau
jas kliubas gali pakenkti jau 
gyvuojančiam Piliečių Kliubui, 
bet apdiskusavus, darpsi aiš
ku, kad nebus nieko pąnašaus, 
kad naujas kliubas nepakenks 
jokiai nuo seniau gyvuojančiai 
organizacijai. Dabar naujo 
kliubo svarbiausias darbas, tai 
išrinkimas Roosevelto j ketvir
tam terminui. i ,

Dalyvavęs.
------------------į—.------------

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKAL18 IŠTYRIMAS »2.

paklausė, kur jie siųs 
ir kokius lietuvius jie 
kam reikalingas kitas

War Fondo pinigų $135,000 
apmokėti algas tiems komite
to nariams.

Pinigų, jie mano, neapsimo
kės rinkti, nes, girdi, jei jie 
surinks tūkstantį ar daugiau, 
tai iš valdžios fondo bus at- 
skaitliuota-atmušta lygiai tiek, 
kiek jie surinko. Tai neapsi
mokėsią bereikalingai dirbti... 
Jie nori tiktai jiems skirtus 
pinigus sunaudoti, v tai viskas, 
labiausiai, esą, jiems reikalin
ga, tik komitetų su draugijų 
parama.

Balkūnas sakė, kad jie dės 
visas pastangas atitraukti 
draugijas - organizacijas nuo 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
miteto, nesvarbu, kokias prie
mones jiems reikėsią panau
doti tam piktam darbui. Tai 
tokia kunigiška artimo meilė 
pas lietuviškus kryžiokus, tai 
apkvaišėlių desperatų kerštin
gas darbas. Jie patys nedirba, 
nes nepasitiki Lietuvos žmo
nėms, bet ir dirbantiems nau
dingą labdarybės darbą ken
kia visokiais būdais, tariant jų 
pačių šventraščio žodžiais: 
“katruos Dievas nori nubausti, 
tai tiems protą atima.”

Koresp.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 637 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALBERT SALERNO 
Marcy Tavern

537 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7691 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1019 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK SEUFERE 
Tyroler House

1019 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1326 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
498-500 Carroll Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PASQUALE LIBRETTI
498-500 Carroll St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5012 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1647 East 96th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMELIA YAWORSKY
1647 East 96th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2179 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
708 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID SOKOLOFF
708 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

-- *■?!*........... k»<n***

Beeis 
pašelpą 
šelps ir 
komitetas organizuoti, kad vie
nas yra, kuris atstovauja 6 
lietuviškas draugijas, tegul 
prisideda ir dirba sykiu.

Balkonui labai nepatiko 
klausimai, atsakinėjo netvar- 
kiai, labai nervuodamasis, sa
kė, rinks drabužius, bet nie
kur nesiųs, laikys New Yorke 
sandėlyj. Jei Lietuvos valdžia 
arba Russian War Relief leis 
jiems pasiųsti Lietuvon jųjų at
stovą, kuris prižiūrės pašelpos 
išdalinimą, tai tada tik jie 
siųs, o jei ne, tai jie siųs į 
Švediją, į Ispaniją, Argentiną 
ir kitur. Buvo pastebėta, kad 
jie šelps lietuvius pabėgėlius, 
fašistinius kvislingus, tai Bal- 
kūnas įpuolė į desperaciją, 
pradėjo kunigiškai koliotis, iš
vadino komunistus ir Bečį 
kraugeriais — kruvinoms ran
koms, nuo nekaltų žmonių 
kraujo suterštoms.

(Bečių sūnus 'Zenonas kau- 
jasi su hitleriniais fašistais 
Francijos fronte, o kunigo Bal- 
kūno nei sūnūs, nei dukterys 
niekur nekariauja, o jo vien
minčiai kunigai Lietuvoje gel
bėjo visokiais būdais hitleri
ninkams niokoti šalį ir skan
dinti kraujuose visus tuos, ku
rie kovojo prieš fašistus už 
Lietuvos laisvę, tai kieno kru
vinos rankos?)

Pripasakojo visokių kvai
liausių pliovonių. Sakė, kad jie 
suorganizuos dvyliką šimtų 
(1,200) savojo fondo skyrių 
šioje šalyje, kad įrodyti val
džiai savo įtekmę lietuviuose 
ir gauti iš valdžios National

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

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpinant 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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

DR. ZINS - »-
110 East 16th St., N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg Z-8S42

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermininė. Mūsų pa-: 
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

į t ■■ y.



Pirftladieius, thigsėjo 2S, 1944
’| * ' ■' J -1
I_______________________________ ____________ Eahvi—Liberty,LithUMdta> Daily

u •• ' ■ '* s . %

r PenkUa puallpll

MALE and FEMALE HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE ‘ HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE ’
VYRAI ir MOTERYS REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI REIKALINGI vyrai REIKALINGI VYRAI REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

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.

SALDAINIŲ DARYTOJAI
Patyrę 
VYRAI

Lentils, Dragees, ir t.t.

ROSE-MARIE 
de PARIS

Kreipkitės Į Fabriką

553 W. 54th St., N.Y.C.

(226)

REIKIA VYRŲ

REIKALINGI
ELEKTRIKAI

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

NEW YORK

Su ar be patyrimo

MERGINOS-MOTERYS
Patyrusios ir be patyrimo.
NUOLATINIS DARBAS!!

5*£ Dienų Savaitė—Duodama Uniformos
Geros Darbo Sąlygos.

MORGAN LAUNDRY
476—11TH AVE. (38TH ST.) N.Y.C.

(225)

MERGINOS
Arbatos Bolių Pakavimui
LINKSMOS APLINKYBĖS

RUPUMO PIELUOTOJAI IR TEKINTOJAI
PUIKIAUSIA PROGA

RAŠTININKĖS
5 Dienų Savaitė. 

Linksmos darbo sąlygos. 
Pokarinė Proga.

Nuolat.

5 DIENŲ SAVAITĖ
46 VALANDOS; $26

Puikiausia Pokarinė Ateitis,
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.
(225)

WATKINS 9-1200, EXT. 4.
(225)

MERGINOS
Patyrusios darymui kaspinų kukardų. 

Nuolatinis Darbas. 5 DIENOS.
44 Valandos—$23.

MILLER
1190 FULTON ST.

BROOKLYN.

103 Warren St
New York City

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(225)

(225)

VYRAI// MERGINOS//

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

55c Į valandą laike mokihimosi ir pamatinė 
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 Hirach
Reikia turėti USES paliuosavimą ir 

būti U.S. Piliete. (226)

BUFETO MERGINOS 
ABELNAS APTARNAVIMAS 

VIRTUVĖJE PAGELBININKĖS 
INDŲ MAZGOTOJOS 

SANDĖLIO RAŠTININKĖS 
VYNIOTOJOS 

(Pilnam ar Daliai Laiko) 
DIENOM AR VAKARAIS 4 IKI 8 

ŽYMETOJOS 
PATIKRINTOJOS 

RAŠTININKĖS 
STERN BROS.

42nd St. & 6th Avė., N. Y. City 
Personnel Office. 8-tos Lubos 

(43rd Street Entrance)
(280)

BERNIUKAI// MOTERYS// MERGINOS-MOTERYS

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)

PILNAM AR DALIAI LAIKUI
SHIPBUILDING

CORP

CAMDEN, N. J

(227)

BŪTINAS KARO DARBAS 
NELAVINTIEM DARBININKAM
DĖŽIŲ LANKSTYMO KRAUTUVĖJE 

TAIKOS METU PROGA
PRISILAIKOMA W. M. C. ĮSTATYMAI

Rossotti Lithographing Co.,
8511 TONNELE AVE., NORTH BERGEN, N. J

PROSYTOJAI 
OPERATORIAI

Geros rūšies 5th Avenue koutams, 
siutams, suknelėms.
MISS FRANCES,

TAILORED WOMAN
1 WEST 57TH ST., N. Y. C.

(228)

OPERATORIAI
Vyrai ir Moteryi 

Prie Armijos Orlaivių Uniformų.
Gera alga ; nuolatinis darbas.

BEN GREENHOLTZ,
476 Knickerbocker Ave., Brooklyn.

(225)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų

PAPRASTIEM
DARBININKAM

IR
TROKŲ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITĖS Į ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(226)

RAŠTININKAI
PAŠTO SIUNTINIŲ ROMUI. $20. TRUMPOS 

VALANDOS. ATLANTIC COMMISSION
CO., 102 WARREN ST. (arti Chambers)

:. (231)
MAŠINISTŲ—PAGELBININKAI

IŠSIUNTIMU IR PRIĖMIMŲ PAGELBININ
KAI. PAPRASTI DARBININKAI. Dentisti- 

niai ir Chiropodistiniai aptarnavimai.
Vakacijų išlaidos apmokama.

LEWYT CORP., 
101 WYTHE AVE., BROOKLYN.

. (231)

PAKUOTOJAI 
Dienom ar Naktim 4 iki 8. 

SANDĖLIŲ VYRAI AR BERNIUKAI 
PAT1KRINTOJAI 

PRIĖMIMŲ RAŠTININKAI 
IŠNEŠIOTOJAI

INDŲ MAZGOTOJAI—APVALYTOJAI 
Patyrimas Nereikalingas 

UPHOLSTERERS—SPRINGERS 
STERN BROS.

42nd St. & 6th Ave., N. Y. City. 
Kreipkitės j Personnel Ofisą, 8-tos Lubos 

(43rd Street Entrance)
•; (230)

APVALYTOJAI
Valymas ir lengvos ofiso pareigos.

51/2 DIENOS, 40 VALANDŲ.

BE PATYRIMO
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

KEPĖJOS 
VIRTUVES DARBININKES

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

ARCHYVŲ
ir

ABELNAI RAŠTININKĖS
40 VALANDŲ, 5 DIENŲ 

SAVAITĖ
Puikiausia pokarinė proga. Specia
liai kreipiama dėmesio į pradines. 

Sportiški Aprėdalai

DAVID D. DONIGER 
& CO.

303—5th AVĖ., N. Y. C.
(227)

RAŠTININKES 
PAŠTO SIUNTINIŲ RŪMUI. $20. 

TRUMPOS VALANDOS 
ATLANTIC COMMISSION CO., 

102 WARREN ST. (arti Chambers) 
(230)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

4

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

VYRAI—-40 IKI 60 
SANDĖLIO DARBUI 

PRIE ĮVAIRIŲ DARBŲ 
Pakavimo, Išsiuntimo, Sandėlio 

Departmentuose.
5 DIENOS—40 VALANDŲ SAVAITĖ 

$22 PRADŽIAI
Pastovus Darbas—Šiek-Tiek Viršlaikių

NEWBERRY BUILDING 6, 
68—34th St., Bush Terminal, Brooklyn, 

(231)

Amžiaus iki 50 
$120.00 Į MĖNESĮ

Pasisakykite apie paliudijimus 
ir patyrimų.
BOX 302,

20 W. 43RD ST., N. Y. CITY.
(229)

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

MERGINOS-MOTERYS
Ištiesimu! švarių audimų, napkinų ir rank

šluosčių. Pilnam ar daliai laiko. 
PILNO LAIKO DARBININKĖS 

UŽDIRBA $28.45
'TERMINAL STEAM 

LAUNDRY
81-30 Cooper Avenue 

Glendale, L. I.
(228)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI—VYRAI
IŠSIUNTIMŲ 

DEPARTMENTUI
GERA PROGA; 5 DIENŲ SAVAITĖ. 

LAIKAS IR PUSĖ UŽ ŠEŠTADIENIUS.
NACIONALĖ VAISTŲ ĮSTAIGA

CANAL 6-7461, MR. TILKEN.
(225)

APVALYTOJAI
Pokariniai Darbai 
$26 I SAVAITĘ. 

Nuolat.
COLUMBIA UNIVERSITY

Kreipkitės į Personnel Ofisą, Room 308.
ALUMNI HOUSE,

116th St., tarpe Amsterdam & Broadway.
(225)

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.

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.

(230)

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.

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI 
DIRBTUVĖS DARBAS. 

NUOLATINIS DARBAS.

VYRAI

ABELNAS DARBAS 
KAVOS KEPINIMO 

DIRBTUVĖJE
5 DIENŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA
PUIKI POKARINĖ ATEITIS

(228)

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

(227)

103 Warren St., 
New York City.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(225)

Krislai NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Prašykite visų. Su žmonėmis 

nesiginčykite. P a a i š k inkite, 
kokiam tikslui renkama ir už
tenka. Kurie turi širdį, kurie 
užjaučia Lietuvos žmonėms, 
taip baisiai karo išvargintiems, 
duos ir džiaugsis, kad atėjo
te jų dovanas paimti.

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

ANTRAS SIETAS OPERUOJA 
4:80 P. M. IKI 12:30 A. M.

SUSTATYTOJAI 
IR PAKUOTOJAI 

Patyrimas Nereikalingas 
KARINIS FABRIKAS 

$56 Į SAVAITĘ
MOTT BROTHERS

In Care of ' '
AXINN & SON LUMBER CO. 
99th Avenue & 222nd Street

Queens Village, L. I. 
MISSOURI 7-3000.

(226)

Maskva. — Parubežyje 
tarp pietinės Lenkijos ir 

' Čechoslovakijos sovietinė 
kariuomenė praeitos savai
tės pabaigoj užėmė dar 30 
gyvenamųjų vietų.

wtiw

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

PA.
(230)

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

VYRAI 45 & VIRŠAUS
Nuolatini Darbai Prie Knygų Apdarymo 

Patyrimo Nereikalaujama
GERAS TAIKOS METU AMATAS 

Turi Suprasti Angliškai
5 Dienų, 40 Valandų Savaitė 

$25.40 DIENOM - $27.40 NAKTIM 
DAUGIAU SU VIRŠLAIKIU

J. J. LITTLE & IVES
435 EAST 24TH ST., NEW YORK. 
_________________________ (230)

Fabriko Darbininkai. 40 Valandų Savaitė. 
Gera Alga. Nuolatinis Darbas.

A. W. BECKER & CO.
153 EAST 24th STREET.

(226)

VYRAI-BERNIUKAI
Patyrimas Nereikalingas 

Pilno Laiko Darbas
GERA ALGA

Pastovūs Darbai
Linksmos, švarios

Aplinkybes 
Apmokamos Vakacijos 

Puikiausia Proga 
Galimybės

30-30 Northern Blvd., L.I.C.
(230)

VYRAI! VYRAI! VYRAI!
GATVEKARIŲ OPERATORIAI 

Tuojaus Duodamas Darbas 
Mokinantis Mokama 60c Į Valandą

BŪTINAS DARBAS
Patyrimas Nereikalingas

KREIPKITĖS PRADEDANT PIRMADIENĮ, 
BAIGIANTIS ŠEŠTADIENĮ, 9 A.M. 

Į EMPLOYMENT BUREAU
3RD AVE. TRANSIT CORP.
129TH ST. & 3RD AVE., MANHATTAN

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo
Pareiškimo. (230)

KLEJANKŲ TIESĖJAI
Nuolatinis Darbas 

$1.50 į valandą, pridedant 
viršlaikius.

Turi būt ekspertai ant 
rezidencijų darbo. Reikia automobilio.

O. F. ELLIOTT
163-03 NORTHERN BLVD., FLUSHING, L.I.

 (227)

SANDELIO VYRAI
Pakavimui—Išsiuntimui.
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

NUOLAT
Pokarinė Proga.

Ill — 8TH AVE., ROOM 511
(226)

TRYNĖJAI 
IR 

ŠVEITĖJAI
Prie varnišio ir lekerio. 

Nuolatinis darbas, viršlaikiai. 
Gera alga. Būtina pramonė.

NATIONAL CASKET
. 29-76 Northern Blvd.,

Long Island City.
Visom subvėm iki Queens Plaza

CO

stoties.
(225)

KRAUSTYMUI VYRAI 
PAGELBININKAI 

PATYRĘ 
KREIPKITĖS

RABE BROS.,
75-30 166th ST.r FLUSHING, L. L 

JAMAICA 6-4516
(226)

BERNIUKAI
Dėti knygas j lentynas, kiti knygyno darbai. 

39 VALANDŲ SAVAITĖ 
Linksmos Sąlygos 

$22 PRADŽIAI 
Pokarinė Proga

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

 (226)

GRINDŲ MAZGOTOJOS
Pastovus Darbas.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

MOTERYS, AUKŠTOS KLASĖS
20 iki 35 metų, mokytis galvos odos masa- 
džiavimo; vyrų {staiga. Auk Stos, 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

■u 4674 Broadway, Room 915 (prie 52nd St.)
(226)

Kreipkitės I

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

APVALYTOJAI John Wanamaker

MERGINOS
Dėti knygas j lentynas, kiti knygyno darbai. 

39 VALANDŲ SAVAITĖ 
Linksmos Sąlygos

$22 PRADŽIAI
Pokarinė Proga

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

(226)

Dienom ir Naktim

40 VALANDŲ 
NUOLATINIS

SAVAITĖ
DARBAS

Kreipkitės I

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY

(228)

PASIUNTINIAI
Su lengvais nešiniais. 5 dienos, 40 valandų, 

pradžiai $20.
STEIDINGER PRESS, 31 HUBERT ST.

WALKER 5-9750.
(225)

APVALYTOJAI 
NAKTINIS DARBAS 

$38.73 Į SAVAITĘ 
6 P. M. IKI 2 A. M.

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 
KREIPKITĖS 6 P. M. 

ROOM 503, 850’— 5TH AVE.
(229)

MAŠINŲ 
Operuoto] ai 

GRĘŽIMAM PRESŲ 
RANKINIŲ SRIUBŲ 

ENGINE LATHE 
MAŠINISTAI

Toolmakers
Patraukianti 

Pradžiai Mokestis
DARBAI BELLEVILLE, N. J.

Pasitarimai 8—5 ; fiefitad. 8—12:30
Kreipkitės { Employment Ofisą

WALTER KIDDE 
& COMPANY, INC.

60 WEST ST., BLOOMFIELD, N. J.

Reikalingai USES Paliuosavimas.
(226)

. • laUb/jUtlĮdlį' S ■i*.

& O

9TH ST. & BROADWAY 
NEW YORK CITY.

(228)

6

MERGINOS 16 IKI 35 
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

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

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

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

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

(225)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

SALDAINES PAKUOTI 
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

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

MERGINOS
Prie Sveikinimų Kortelių Darbas.
40 VALANDŲ SAVAITĖ. 

ŠEŠTADIENIAIS NEDIRBAMA.
NUOLAT

Linksmos darbo sąlygos.
Pageidaujama patyrusių 

bet nebūtinai.
POLYGRAPHIC CO.
810 EAST 45TH ST.

Mr. Sykes. (225)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IB
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(x)

VALYTOJOS
MOTERYS

VALYTI OFISUS 
$22 Į SAVAITĘ

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

(229)

MAŠINŲ OPERATORĖS
Patyrusios siuvimui grabų vidaus {rengimų. 

Nuolatinis darbas ; viršlaikiai.
Gera alga. Būtina industrija.

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

, Long Island City.
Visom subvėm iki Queens Plaza stoties.

(225)

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA
(226)

MERGINOS & MOTERYS
DALIAI LAIKO & PILNAM 

LAIKUI DARBAS.
Mes turime įvairių darbų savo fa

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

atsinešti įrodymus savo amžiaus.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(226)

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)
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Times Aikštėj Verbuo

ja Mechanikus
Armijai mechanikų mobili- 

zatoriai pereitą penktadienį 
susikraustė į Times Square, 
New Yorke. Ten per vakarą 
praeina desėtkai tūkstančių 
žmonių. Mobilizatoriai atsive
žė į aikštę tankus, džypsus ir 
kitus pataisų reikalingas veži
mus, kad parodyti žmonėms, 
jog ir geriausia armija negali 
važiuoti pirmyn be mechani
kų.

Parodėlės žiūrėjo šimtai 
žmonių ir daugelis pasirašė su
tikimą eiti armijai dirbti. Iš 
pirmųjų 25 sutikusių priimta 
9-ni. Jie priskirti dirbti armi
jos šapose šioje apylinkėje.

Zakarauskas Namieje
Čia turiu tikslo kalbėti ne 

apie Juozą Zakarauską, Am. 
Liet. Piliečių Kliubo gaspado- 
rių, kuris, aišku, pabaigęs sa
vo pareigas kliube, būna na
mie. čia noriu pasakyti, kad 
penktadienį, rugsėjo 15, sugrį
žo 15-kai dienų pasimatyti su 
savo motute Ona ir tėvų Juo
zu Zakarauskais Cpl. Edward 
Zakarauskas.

Edu k as tarnauja Mitchell 
Field, L. I. Jis gerai atrodo ir 
pasitenkinęs tarnyba.

Kiek kartų pirmiau šiam 
reporteriui tekdavo pasimatyti 
su Ona Zakarauskiene, tai tan
kiai apsiverkdavo, prisiminus 
savo sūnus tarnyboje. šiuo 
kartu, tačiau, ji linksma. Taip 
pat Juozas, Pil. Kliubo gas- 
padorius yra linksmas. Jis, iš
reiškimui savo džiaugsmo, sū
naus sugrįžimo svečiuosna pro
ga, savo draugams pafundijo 
Kliube.

FILMOS

Smagiai Paminėkite Lietuvos į Nubaudė Drabužių
Kainą KūlikąŽmonėms Pagelbos Teikimo 

Trijų Metų Sukaktį

tarpusavyje at- 
mažose grupelėse kal- 
Bet kad tada dar te- 
neaišku, kada ir kaip 
pagelbą būtų galima

Lietuvos žmonėms pagelbos 
teikimo darbas šiandien išsi
vystė į platų, visą šalį apiman
tį darbą. Bet prieš tris biskelį 
su virš metus jis tebebuvo dar 
nepradėtas. Daugelis apie tai 
jau galvojo, 
skirose 
bejosi, 
bebuvo 
tokią
siųsti, žmonės nedrįso pradėti.

Tomis drąsuolėmis pirmiau
sia išstojo moterys, Lietuvių 
Moterų Apšvietos Kliubo na
rės. Jos buvo tikros, kad jei
gu ne ką kitą, tai raudonar
miečius tikrai bus galima pa
siekti, tad jos pradėjo su mez
gimu raudonarmiečiams. Tuo 
pačiu sykiu pradėjo teirautis, 
kaip būtų galima teikti dau
giau pagelbos drabužiais ir 
kitkuo pabėgusiems nuo hitle- 
rizmo į Sovietų Sąjungą civi
liams Lietuvos žmonėms.

Vėliau moterims talkon at
ėjo medikališkai pagelbai teik
ti komitetas, paskiau punde
lių vajaus komitetas, o dabar 
Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetas.

Moterys iš karto tik mezgė. 
Paskiau atsidarė ir drabužių

priėmimo taisymo centrą Dep- 
sų name. Galop persikėlė į 
dabartinį centrą, Laisvės na
me. Neužilgo po to šis centras 
patapo Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komiteto centru. Nuo to 
laiko šiame centre apie šim
tas vyrų ir moterų yra dirbę 
taisyme drabužių ir kituose 
drabužių paruošimo išsiunti
mui ir išsiuntimo darbuose. 
Kai kurie iš tų žmonių yra įdė
ję desetkus vakarų tam dar
bui. Mezgėjos per tuos trejus 
motus kai kurios yra numez- 
gusios šimtais megstinių.

Ne stebėtina, kad toks pa
sisekimas duoda ypatingo 
džiaugsmo tą darbą pradėjus 
šiai organizacijai. Dėl to Mo
terų Apšvietos Kliubas rengia 
smagų pažmonį šio šeštadie
nio vakarą, rugsėjo 20-tą, Lais
vės salėje. Į tą pažmonį kvie
čiami visi Lietuvos žmonių 
draugai, visi to darbo dirbėjai 
ir rėmėjai, taipgi visi, kurie 
domisi Lietuva.

Šis draugiškas vakaras yra 
ruošiamas artimesniam Lietu
vos draugų susipažinimui ir 
pasilinksminimui. Ateikite. Pa
kvieskite savo draugus.

Komisija.

vice- 
dvie- 
par-

Visi Kviečiami Dalyvauti 
Didžios Sukakties Sueigoje“Wing and A Prayer”

Šios filmos žvaigždės Don 
Ameche, Dana Andrews, Wil
liam Eythe, Charles Bickford 
sako, kad nėra reikalo būti 
užimančiu kokią nepaprastą 
poziciją tapimui judžių žvaig
ždėmis.

Apklausinėjus suminė tus 
žvaigždes aktorius apie jų 
pirmesnįus darbus, jie davė to
kių informacijų :

Don Ameche turėjęs minkš- 
čiausį darbą iš visų. Jis buvęs 
matrasų išbandytojų. Jam tik 
reikėdavę atsigulti ant naujo 
matraso, o specialistai užre- 
korduodavę viso kūno veikmę.

Dana Andrews dirbęs gaso- 
linos stotyje automobilių alie- 
juotoju, kad užsidirbti muzi
kos ir vaidinimo pamokoms lė
šų.

Charles Bickford pradėjęs 
vaidinti dėl to, kad neturėjęs 
darbo po pereito karo, bet 
pradėdamas nei nesvajojęs 
tapti profesionalu aktorių.

Jaunesnysis iš jų William 
Eythe pradėjęs išdirbti balsą 
Radio Cityx Teatre aiškindamas 
publikai teatro sienose išpieš
tus paveikslus ir architektūrą.

Mes, sako Don Ameche, esa
me turėję įvairiausių darbų. 
Pavyzdin: Monty Wooley bu
vo profesoriumi. John Payne 
parsisamdydavo vaikų prižiū
rėti. Gregory Peck buvo šau
kėju publikos (barker) į blu
sų cirką Pasaulio Parodoj, 
New Yorke. William Bendix 
buvo dainuojančiu į stalus pa
davėju (veiteriu).

Atsižvelgiant į tuos čia su
minėtus, sako Don, geriausis 
būdas patapti aktorių yra pra
dėti nebūnant aktorių.

Grupė tų aktorių dabar ma
toma filmoje “Wing and A 
Prayer,” ketvirta ir paskutinė 
savaitė rodomoj dviejuose te
atruose, Globe ir Gotham, 
Broadway ir 46th ir 47th Sts., 
New Yorke.

Komunistinis judėjimas A- 
merikoje šiemet sulaukė 25 
metų amžiaus. Nieko sau jau
nuolis. Tai sukakčiai atžymėti 
rengiama milžiniškas masinis 
mitingas didžiojoj Madison 
Square Garden šio ketvirta
dienio vakarą, rugsėjo 28-tą. 
Į jį kviečiami visi to judėjimo 
nariai ir rėmėjai. O tokių yra 
daug ir tarp lietuvių.

Komunistinis judėjimas A- 
merikoje savo narius jau skai
to šimtais tūkstančių, o rėmė
jų skaičiai šakojasi ir į sep
tintą skaitlinę. Svarbiausia tas, 
kad nuolat auga. O auga dėl 
to, kad savo gyvavimui neturi 
kito tikslo, kaip tik tarnauti 
pagerinimui liaudies gyvenimo, 
kėlimui progreso, kultūros, 
gerbūvio visai žmonijai.

Kad virš paminėta nėra tuš
ti žodžiai žino kiekvienas, ku
ris matė komunistus pirmosio
se eilėse kovotojų už teisę 
darbininkams stoti į darbo 
unijas, už teisę kolektyviai 
tartis, už teisę rinkti ir būti iš
rinktais.

Buvusieji bedarbiais Hoove- 
rio republikonų (hoovervilių) 
laikais atsimena komunistus 
pirmaisiais maršavimuose ir 
demonstracijose už duoną ir 
pašalpą nedarbo laiku, delega
cijose reikalauti socialės ap-

draudos. Jie mato juos šiandie
ninėse kovose prieš fašizmą, už 
pastovią taiką. Tai iš tų darbų 
išplaukia komunistinio judėji
mo nuolatinis augimas. Tai dėl 
to tikimasi pilno Gardeno pub
likos ir šios sukakties minėji
me.

Stampos ir Punktai

Joseph M. Safie, 28 m., 
prezidentas ir iždininkas 
jų audinius gaminančių - 
duodančių firmų nuteistas pa-
simokėti $110,000 pinig. bau
dos ir keturis mėnesius kalėti. 
Kainų Administracija jį įkaiti
no buvus priežastimi pakėlimo 
kainų marškonių pigiųjų, dra
bužių moterims ir vaikams.

Ši esanti pirmoji tokia aštri 
bausmė. Safie buvo teistas fe- 
deraliame teisme. Nuosprendį 
išnešė federalis teisėjas James 
P. Leamy.

Safie Brothers Co. turi vie
ną įstaigą 1170 Broadway, 
New Yorke. Kita, Prattville 
Cotton Mills, Inc., randasi 
Prattville, Alabamoj.

Teisėjas dar patvarkė, kad 
Safie turės būti kalėjime ir 
ilgiau skirto laiko, jeigu pinigi
nė bausmė nebūtų sumokėta jo 
terminui išsibaigus.

TRAUKIA' ATSAKOMYBĖN 
KITUS

Vyriausybės pastatyta Kainų 
Administracija taipgi traukia 
atsakomybėn tris suknelių siu
vėjų ir vieną audeklų firmą už 
kėlimą kainų, virš lubinės nor
mos. O ir lubinės kainos, kaip 
žinome,i yra daug aukštesnės 
už buvusias. Rodos, turėtų už
tekti. Nesunku matyti, kas da
rytųsi, jeigu Roosevelto admi
nistracija nebūtų užvedusi kai
nų kontrolės, jeigu kainos bū
tų buvusios paliktos visiškai 
fabrikantų sauvaliai.

Traukiamosios teisman yra: 
Smart Set Frocks,’ 1370 Broad
way; Winston Frocks, Inc., 101 
W. 37th St.; Red Junior Inc., 
467 Seventh Ave.; ir J. Lu- 
nitz & Son, 235 Fourth Ave., 
visos New Yorke. Iš jų visų 
bendrai reikalauja $384,500.

Raudonos stampos: A8 iki 
Z8 (kas dar turi neišleidęs) ir 
A5 iki G5 geros neribotam lai
kui. Kožna vertės 10 punktų. 
Raudonų štampų reikia pirki
mui avienos, jautienos steikų 
ir roasts, pork chops, loins ir 
hamės, sviesto, sūrio, kenuoto 
pieno ir žuvies.

Mėlynos stampos;
Z8 ir A5 iki 
tam laikui, 
vertės po 10 

Cukraus;
32, 33 ir 40.

Batams: Lėktuvinės stam
pos, 1, 2 ir 3 trečioj knygelėj.

A8 iki 
L5 geros neribo- 
Tos taipgi kožna 
punktų.
stampos 30, 31,

Brooklyn© viešbučiuose sto- 
kuoją kambarių, šimtai darbi
ninkų, pirmiau turėjusių kam
barius ant vietos, esą išsikraus- 
tę gyventi pas draugus, kad 
užleisti viešbučiuose kamba
rius ir lovas svečiams.
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MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA
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pavienių, 
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krajavus 
su ame.
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stogo 
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Nicholas Kaiser, 66 metų, 
Jackson Heights gyventojas, 
krito subvės traukinyje ir mi
rė vos spėjus nugabenti ligo
ninėn. <’

Amerikos Legijbno postai, 
Brooklyne, pasižadėjo daly
vauti popieros rinkimo kampa
nijoje. Popiera dar labai rei
kalinga karui laimėti.

Ernest Weber, 71 m., užsi- 
nukritęs ar nušokęs nuo 
4 aukštų bildingo, 494 
Avė. Jis ten gyveno.

Koncer- 
d., šeš-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stogie Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191.

| AI I

Penktadienį, rugs. 22, Liet. 
Am. I*il. Kliubo darbininkas 
Alekas Deikus vis neramiai 
kaž ko lūkuriavo. Jo užklau
sus, jis atsakė, kad gavęs ži
nią, jog sūnus antrasis leite
nantas Al. Deikus, pakeliui, 
važiuojant tarnybos reikalais, 
sustosiąs su juo pasimatyti.

Deikus neapsivylė, pasimatė 
su sūnum. Gaila, kad leitenan
tas neturėjo daug laiko ir jūsų 
reporteriui neteko progos su 
juomi pasikalbėti.

Trejukių Mergaičių 
Tėvas Žuvęs Kare

Mrs. Muriel Bachant, gyve
nanti Bronxe, pereito kovo mė
nesį pagimdžius trejukes mer
gaites, gavo žinią, jog jos vy
ras Herbert Bachant, negrįš 
pamatyti savo dukrelių. Jisai 
—užmuštas fronte rugpjūčio 
1-mą. Bachant jau buvo užjū
ryje, kada dukrelės gimė. Iš
siilgusiai jis laukęs progos jas 
pamatyti.

Pavargus su trimis mažiu
kėmis, taipgi prisidėjus širdgė
lai, Mrs. Bachant atsišaukus į 
žmones pagelbėti jai pasilsėti, 
ateiti talkon mažiukių prie
žiūroj. Jai talkon pribuvus 
New Yorko Universiteto stu
dentė Ruth Bile ir Mrs. Ed
ward Simpson, buvusi šeimi
ninkė Vaikų Globos Draugijoj. 

Sumažins Gamybą Pie
no Produktą

Pieno pristatytojai New Yor- 
ko miestui pasitarime su mies
to viršininkais sutiko pristaty
ti daugiau pieno. Tą jie galės 
padaryti tik nutraukimu tarp 
80 iki 100 tankų pieno nuo sū
rių, sviesto ir šaltainės išdir- 
bystės.

Kas Mums Priešas, Kas 
Mums Kliūtys?

Aido Choras pradėjo mokin
tis dainuot naują dainą, para
šytą K. Braduno; muzika S. 
Šimkaus, čia, tarp kitko, yra 
sakinys: “Kas mums priešas, 
kas mums kliūtys?“

Taigi, kuomet vieni iš mūsų 
jaunuolių choristų kovoja prie
šą karo frontuose, tai mes, pa
silikę namie, jiems padedam: 
palaikome ryšius su jais laiš
kais, pasiunčiame jiems dova
nėlių ir, kas svarbiausia, pa
laikome jų numylėtas organi
zacijas. Aido Choras yra vie
na iš tokių organizacijų.

Praeitos choro pamokos bu
vo jau apygerės, atsižvelgiant 
į choristų skaičių; buvo 18 mo
teriškų balsų ir 10 vyriškų. Iš 
vyriškų, buvo 7 basai ir 3 te
norai. Tai tenorų permažai. 
Reikėtų daug daugiau.

Jūsų korespondentui labai 
smagu buvo matyti sugrįžtant 
J. Miliauską, buvusį seniau ge
rą aidietį, kuris ilgą laiką vis 
sirginėjo, bet dabar jau jau
čiasi geriau, kita, ligą nugalė
jusi choristė, tai A. Zablackie- 
nė. Ji irgi po ligos pirmu kar
tu lankėsi pamokose. Draugė 
Bovinienė pati atėjo ir kartu 
atsivedė savo jaunametę duk
relę.

Beje, Adelė Namikaitė, irgi, 
po ilgo nesilankymo, penkta
dienį vėl buvo pamokose.

Tai gražu!
Bet tai tik pradžia mūsų, pa

stangų. Reikia, kad visi esan
tieji choristai pasiliktų su cho
ru ir sykiu reikia mums gauti 
vis daugiau naujų ar seniau 
buvusių choristų. Tegul skam
ba mūsų dainos. . .

Aido Choras jau pasamdė 
Liet. Am. Piliečių salę savo 
rudeniniam koncertui, 
tas įvyks lapkričio 25 
tadienį.

Apie Aido koncertą
šoma daugiau. O dabar svar
bu, kad choras augtų, gerai 
susimokintų dainuoti ir savo 
koncerte galėtų pasirodyti 
taip, kaip Brooklynui, kaipo 
didmiesčiui, pritinka.

Choro Koresp.

. Sumažėjo susirgimai vaikų 
paralyžium. Pereitą ketvirta
dienį mieste susirgo ta liga tik 
9 asmenys.

Drąsūs Apiplėšimai 
Dienos Metu

Ant dienos šviesos negalima 
atsidėti apsaugai nuo blogda- 
rių, kaip parodė paskiausieji 
apiplėšimai pereitą penktadie
nį. Juose per pustrečios valan
dos grupė ar gal atskiros gru
pės plėšikų susižėrė $43,000. 
Du iš tų apiplėšimų įvyko 
Brooklyne, o du New Yorke.

Plėšimai atlikti ant pinigų 
nešėjų iš bankų. Penktadienis 
—algų diena. Matomai, plė
šimai buvo iš anksto susipla
nuoti, viskas iki smulkmenų 
plėšikams žinoma.

Dvidešimt tūkstančių • išplėš
ta apie 10 vai. ryto. Robert 
Lansinger,čekių iškeitimo 
įstaigos vedėjas, grįžo auto- 
mobiliumi su pinigais savo 
raštinėn, 1 New Chambers St., 
Brooklyne. Jį du vyrai su au- 
tomobiliumi privertė sustoti ir 
pasigrobę pinigus pabėgo. 
Lansinger gyvena 544 Bedford 
Ave.

Dešimtį tūkstančių atėmė iš 
Mrs. Goldberg. Jinai taipgi bu
vus pasiėmus $10,000 iš netoli
mo banko ir grįžo savo rašti
nėn, 155 58th St. Trys vyrai 
mašinoj prispyrė jos automo
bilių prie šaligatvio ir susistab- 
dę atėmė pinigus. Mrs. Gold
berg taipgi turi čekių keitimo 
įstaigą. Gyvena 6623 Ridge 
Boulevard. Šis apiplėšimas 
įvyko apie 9 vai. ryto.

Equitable . Bildinge, 120 
Broadway, New Yorke, trys 
ginkluoti plėšikai susitiko pa
siuntinį išlipant iš keltuvo bil
dingo septintame aukšte ir aU 
ėmė 12 tūkstančių dolerių. 
Apiplėštasis, Henry Leipfried, 
61 m., yra buvęs policistu. Bet 
ką gi veiks vienas prieš tris 
ginkluotus, šis apiplėšimas 
įvyko kiek po 11 vai. ryto.

Apie 11:30 tapo apiplėštas 
Max Hendler, 67 m., aukso- 
rius. Jį plėšikai pasitikę ei
nantį ant Harway Ave., Brook
lyne. Keturi vyrai sustoję prie 
jo, jį įsitraukę mašinon ir iš
ėmę iš sermėgos kišeniaus $1,- 
000. Bet užmiršę apžiūrėti kel
nių kišenius, kur jis turėjęs 
dar $1,800.

Valstybinės darbų su j ieško
jimo agentūros New Yorke per 
rugpjūtį pasįuntusios į darbus 
170,519 asmenų.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINft)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines'

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
j GRABOROUS-UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

H-

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 BARBERIA]

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
■teičius *u naujausiai* įtaisymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

VALANDOS:

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.

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.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

ZZCA RESTAURANT
STANLEY RUTKONAS 

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

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto 
Žiedai nuo

$19.95 
ir aukštyn

Kalėdų Dovanos
Kareiviams

Užjūriuose

Turi Būt
Išsiųstos

Nevėliau Kaip
October 15th £ m

M
Vyriškas
Žiedas

b
$19.95 
aukštyn

PIRKITE
ANKSTI

BIRTHSTONE 

(Žiedai $0.95 
ii ’aukštyn

ROBERT LIPTON,
TUI GRAND ST., B'KLVN. ST. i-ii!!

Mes Turime Įvairių 
RūSių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

Jeweler
ADARA VAKARAIS




