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kad ten įrodžiau nebuvimą 
Pietų Amerikoj lietuvių karo 
pabėgėlių.

Grigaitis sako: tai Bendrojo 
Fondo skundimas valdžiai. Bet 
tai nėra joks skundimas. Tai 
yra parodymas tiesos. Tai yra 
apsaugojimas Nacionalio Karo 
Fondo nuo apgavystės.

Kodėl Naujienų redaktorius 
ir Bendrojo Fondo viršininkai 
bijo tiesos?

Kodėl jie reikalavo iš Na
cionalio Karo Fondo tokios 
krūvos pinigų šelpimui nesa
mų pabėgėlių ?

Prašome pasiaiškinti.

JANKIAI PUSIAU PRAKIRTO NACIŲ TVIRTOVIŲ RU02A
-------------------------------------------------------------------------- 7............................ ...... —g ___________________________

Bor Liepė Varšavos Lenkam 
Pasiduot; Dalis Jų Perbėgo 

Pas Raudonąją Armiją

J. PALECKIS APLANKO 
LIETUVIŠKĄJĄ RAUD.

ARMIJOS DIVIZIJĄ

Amerikiečiai Pusiau Įskėlė 
Tvirtovišką 9 Mylių 

Ruožą Siegfriedo Linijoj

Pereitą sekmadienį spaudoje 
pasirodė įdomus pranešimas iš 
Helsinkio. Sako, Suomijon bu
vo atbėgę iš Estijos apie 1,000 
kvislingų ir kriminalistų. Bet 
jie visi tapo sugrąžinti Estijon. 
Tegul stoja prieš žmonių teis
mą ir atsako už savo griekus!

Tai svarbu. Tai parodo, kad 
kvislingams nebėra pasaulyje 
vietos. Italijoje ir Francijoje 
juos žmones teisia ir baudžia. 
Iš Pabaltijo pasprukę liaudies 
priešai ir Hitlerio pakalikai 
grąžinami atgal.'

Švedija juos dar globoja, 
bet, aišku, ne ilgam. Veltui 
kun. Končius siunčia jiems 
tūkstančius dolerių. Jie turės 
sugrįžti Lietuvon ir atlikti iš
pažintį iš viso gyvenimo.

Taip ir reikia, žmonės nega
li nei pamiršti, nei dovanoti 
tiems, kurie padėjo Hitleriui.

Kaip tik švedijon paspruko 
hitleriniai kriminalistai, iš ten 
pasipylė klerikalų, socialistų 
ir tautininkų spaudoje šiurpu
lingi melai. Rugsėjo 29 die
nos Drauge skaitau iŠ Švedijos 
pranešimą, būk Lietuvoje “bol
ševikai” nužudę vyskupą Ma
tulionį 1

O rugsėjo 30 dieną editoria- 
le sako: “Jeigu kada pasitvir
tins šiurpulinga žinia apie če
kistus, kurie žudydami Lietu
vos patriotus, ironiškai kalba 
—Mes amerikoniškais ginklais 
išžudysime visus anti-sovietus 
separatistus pirm, negu Ame
rika galės padėti atsteigti jūsų 
nepriklausomybę.”

Ar bereikia šlykštesnio da
lyko ? Patys sako, kad žinia 
nepatvirtinta, tai yra, nepa
grįsta, bet vis tiek ją talpina 
laikraštyje.

Skaitau pranešimą, kad Gri
gaitis ir šimutis, vardu Ameri
kos Lietuvių Tarybos vėl buvę 
pasiuntę Washingtonan dele
gaciją. Bet ir vėl jie gavo per 
nosį. Valstybės sekretorius 
Hull atsisakė delegaciją priim
ti. Net. sekretoriaus padėjėjas 
Stettinius delegacijos neprisi
leido.

Dėl mandagumo, matyt, tik
tai paprasti valstybės depart
ment© tarnautojai delegacijos 
memorandumą priėmė.

GIRDI, ROOSEVELTAS 
IR CHURCHILL REMIĄ 

MIKOLAIČIKĄ
London. — Associated 

Press teigia, kad, girdi, 
prez. Rooseveltas ir Angli
jos premjeras Churchillas 
pasižadėję, “nežiūrint nie
ko”, remti londoniškę len
kų valdžią su jos premjeru 
Mikolaičiku.

Tebeperkūnuoja artile
rijos dvikova tarp Sovietų 
iš Pragos (Varšavos ryti
nės dalies) ir pačios Var
šavos, skersai Vislos upes.

Vienas Amerikos bomba- 
nešis Catalina nuskandino 
japonų‘transporto laivą 8,- 
500 tonų ties Celebes sala.

Maskvos ir Berlyno pra
nešimai spal. 3 d. teigė, kad 
generolas Bor-Komorovskis 
įsakė kovojusiems Varšu
voj lenkams prieš nacius 
pasiduoti vokiečiams, ir 
hitlerininkai suėmė pasi
duodančius.

Bet žymi tų kovotojų da
lis atsisakė pasiduoti, per-

Popiežius Davė 39 
Divorsus

Roma. —- Popiežiaus tri
bunolas “Šventoji Rota” 
per paskutinius 12 mėnesių 
davė divorsus (perskyras) 
39 porom dėl tokių prieža
sčių, kaip nesutikimas, ly
tiškas negabumas, beproty
stė, perjauni metai, o ypač 
fizinė prievarta ir grūmo
jimai.

simetė per Vislos upę į 
Pragą (Varšavos “Brook- 
lyną”) ir įstojo į eiles len
kų kariuomenės, kovojan
čios drauge su Raudonąja 
Armija.

Londoniškę gi lenkų val
džia skelbė, kad Varšavoje 
esą padaryta tiktai “pertai- 
ka” (paliaubos) — duoti 
laiko civiliams žmonėms pa
sišalint. Tuoj paskui ta pa
ti valdžia pranešė: “Varša
vos jau netekome.”

RAUD. ARMIJA SUSISIE
KĖ SU JUGOSLAVAIS
London, spal. 3. — Ketu

rioliktas jugoslavų parti
zanų korpusas susijungė su 
atvykusia Raudonąja Ar
mija. Partizanai išvien su 
raudonarmiečiais puola vo
kiečius Donji Milanovaco a- 
pylinkėje.

Rašo P. Jurgevičius:

KAD JUGOSLAVAMS NELEIDŽIAMA PATIEM 
SKIRSTYTI UNRRA PAGELBOS, TAI JIE 

VISIŠKAI ATSISAKO NUO JOS
London. — Amerika ir 

Anglija žadėjo atsiust Ju
goslavijai maisto ir kitų 
reikmenų vardu Jungtinių 
Tautų Pagelbos ir Atsteigi- 
mo Administracijos, trum
pai vadinam. UNRRA, bet 
sakė, kad tiktai patys UN 
RRA atstovai skirstys tuos 
reikmenis tarp jugoslavų.

Maršalo Tito vadovauja-

Wyoming, Pa.
Mirė A. Diskauskas

Čia mirė Antanas Dis
kauskas po num. 23 3rd St.; 
bus laidojamas šį trečiadie
nį, spalių 4 d., 2 vai. po
piet, Wyomingo Lietuvių 
Kapinėse.

Draugai ir pažįstami pra
šomi dalyvaut laidotuvėse.

Diskauskienė.

Blogas oras sulaiko ang
lus rytinėj Italijoj.

moji, laikinoji Jugoslavijos 
valdžia, kuri vadinasi Ju
goslavų Komitetu Tautai 
Vaduoti, davė pasiūlymą iš 
savo pusės, kad pati Jugo
slavijos žmonių vyriausybė 
dalintų UNRRA atsiunčia
mus reikmenis, bet jugosla
vų vyriausybė priimtų UN 
RRA delegatus, kad jie ga
lėtų tėmyti, ar teisingai 
skirstoma ta pagelba. ■

Vakariniai UNRRA na
riai (Anglija ir Jungtinės 
Valstijos) atmetė šį Jugos
lavijos vyriausybės pasiūly
mą. Jugoslavų laikinoji val
džia, todėl, atsisakė nuo 
UNRRA žadamos para
mos. Jugoslavijos vyriausy
bė pareiškė, kad jinai yra 
išrinkta pagal demokrati
jos dėsnius ir kad gyvento
jai pilniausiai jąja pasitiki. 
Taigi nėra reikalo, kad UN 
RRA atstovai patys skirs
tytų žadamąją pašalpą.

Justas Paleckis, pirmi
ninkas Tarybinės Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos, ir 
kiti Lietuvos vyriausybės 
nariai neseniai aplankė 
Lietuviškąją Raudonosios 
Armijos pėstininkų diviziją. 
Tarp kitų Lietuvos parei
gūnų sykiu su Paleckiu bu
vo ir J. Vaišnoras, liaudies 
komisarų vice-pirmininkas.

Paleckio Laiškas Lietu
viams Kovūnams

Atsisveikindamas Lietu
viškąją Raudonosios Armi
jos diviziją, Paleckis šito
kiu laišku atsikreipė į lie
tuvius kovūnus:

‘Tarybinės Lietuvos vy
riausybei prašant, aš atvy
kau į jūsų junginį, susipa
žinti su jūsų gyvenimu ar
mijoj ir su jūsų reikalais, 
taip pat pranešti jums apie 
Tarybinės Lietuvos vyriau
sybės darbą. Man linksma 
buvo matant, kad jūs, įsto
ję į Lietuviškus junginius 
garbingosios Raudonosios 
Armijos, tokiu trumpu lai
ku tapote stipria, vieninga 
ir disciplinuota jėga. Jūsų 
junginio vyrai tvirtai laiko 
ginklus, kuriuos jiem įteikė 
Tarybinė liaudis; jie myli 
tuos ginklus ir uoliai lavi
nasi gabiai juos vartoti.

“Kiekvienas mūsų krašto 
patrijotas entuziastiškai 
stebi, kaip sparčiai jūsų ei
lės auga, kaip vis nauji lie

tuviški pulkai susidaro ir 
kaip sėkmingai lietuviai 
kovūnai tampa karinio 
mokslo meistrais. Šie pul
kai liudija faktą, jog visa 
lietuvių tauta pakilo į šven
tąją kovą prieš senovinį sa
vo priešą — prieš vokiečius 
įsiveržėlius.

“Vokiečiai persekiojo lie
tuvius, stengėsi priverst 
juos nulenkt savo galvas 
prieš hitlerininkus ir ruošė 
kapus lietuvių tautai. Bet 
mūsų žmonės nenulenkė 
galvų prieš vokiečius už
puolikus; jie po Tarybų 
Lietuvos vėliava atkakliai 
kovojo prieš vokiečius. Ga
lingosios Tarybų Sąjungos 
broliškieji žmonės atėjo lie
tuviam pagelbon. Vokiečiai 
įsiveržėliai tapo išvyti iš 
daugumos Lietuvos žemių, 
ir jau arti diena, kad visa 
Lietuva bus išlaisvinta.

“Uetuvis atsistojo visu 
savp dydžiu pasakyt galuti
nąjį ir lemiamąjį žodį vo
kiečiams įsiveržėliams; ir 
jis pasakys tą žodį vienin
tele kalba, kurią vokietys 
tesupranta — ginklais. Tai 
jūs, Raudonosios Armijos 
Lietuviškųjų pulkų kovū
nai, pasakysite tą baisųjį 
žodį Lietuvos žmonių var
du. Jūs turite būti verti tos 
didžios pareigos, kurią 
jums lietuvių tauta uždė
jo.”

Francija, spal. 3.— Ame
rikos kariuomenė, koman
duojama generolo Hodges, 
galingai triuškindama vo
kiečius į šiaurius nuo Aa- 
cheno, pusiau prakirto de
vynių mylių pločio nacių 
Siegfriedo Linijos tvirtovių 
ruožą 11-kos mylių ilgio 
frontu. Daugelis vokiečių 
liko sudeginta pačiuose sa
vo fortuose. Naciai despe
ratiškai ginasi. Tebešėlsta 
mūšiai, kurie dažnai baigia
mi durtuvais. Amerikiečiai 
prasiveržė per Wurm upę 
ir Geilenkircheno - Aache- 
no geležinkelį ir užėmė po
zicijas už 20 mylių nuo 
Cologne (penkto didžiausio 
Vokietijos miesto) ir už 22 
mylių nuo Duesseldorfo, ki
to svarbaus nacių pramo
nės centro.

3-j i Amerikos armija pa

DAUGIAU AMERIKOS 
LĖKTUVŲ ŽUVO NA

MIE, NEGU SVE1TJR

LAISVĖS VAJUS
VAJAUS LENTELĖ

1. A. Stripeika, G. Kudirka, Elizabeth ................  335
2. V. J. Stankus, Easton ...............................  330
3. P. Pilėnas, Philadelphia....... .....................   262
4. M. Svinkūnienė, Waterbury .......................  157
5. J. Žilinskas, Lewiston ........................................  110
6. Geo. Shimaitis, Brockton ................................... 100
7. J. Burba, So. Boston.............................................. 78
8. P. žirgulis, Rochester ..................  68
9. ALDLD Moterų Kp., Binghamton .................... 48

10. A. Buivid, Dorchester....................   40

Washington.— Nuo karo 
pradžios tarp Japonijos ir 
Jungtinių Valstijų iki rugs. 
28 d., 'Amerika visuose ko
vos frontuose nustojo 14,- 
600 lėktuvų, o pačiose 
Jungtinėse Valstijose tuo 
tarpu žuvo 17,500 lėktuvų, 
kaip raportavo generolas 
Henry H. Arnold, Ameri
kos oro jėgų komandie- 
rius. Namie daugiausiai 
lėktuvų sudužo besilavi
nau kariniams lakūnams, 
sako gen. Arnold.

Amerikos lakūnai nuo 
karo pradžios sunaikino 
27,000 visų priešų lėktuvų. 
Jie numetė daugiau kaip 
milioną tonų bombų, sprog
dindami fašistų Ašies fab
rikus, geležinkelius ir kitus 
karinius taikinius. Buvo už
mušta, sužeista bei suimta 
72,000 amerikiečių lakūnų.

(Tąsa 2-me pusi.)
Jankiai užėmė Venio, Aa- 

cheno apylinkėje.

ėmė Grevenmacherį ir lai- • 
mėjo ties D riant fortu, ar
ti Metzo tvirtovės, bet vėl 
pasitraukė iš Chateau Sa
lins. 7-ji amerikiečių armija 
pietinėje Francijoje pažy
giavo pirmyn tarpkalnė- 
mis linkui Belforto Spra
gos.

Anglai Ima Graiki
jos Salas

Morokko, spal. 3. — Čio- 
naitinis radijas pranešė, 
kad anglų kariuomenės dali
niai išlipo į šiaurvakarinį 
kampą didžios graikų salos 
Kretos. Pirm to anglai 
smarkuoliai - komandos už
ėmė Graikijos salą Cythe- 
rą. Naciai, esą, apleidę ir 3 
kitas graikų salas.

GEN. M1CHAIL0VI- 
ČIAUS DUKTĖ IR

SŪNUS PAS TITO
Duktė generolo Drajos 

Michailovičiaus, (asistuo
jančių Jugoslavijos četnikų 
vado, pasmerkė savo tėvą, 
kaip jugoslavų pardaviką; 
pabėgo nuo jo ir įstojo į 
maršalo Tito partizanų ei
les. Tatai pranešė Laisvo
sios Jugoslavijos radijas; 
pranešimas užrekorduotas 
Washingtone.

Partizanai neseniai suė
mė gen. Michailovičiaus sū
nų Valjevo mieste. Pada
rius tyrinėjimą, jie atrado, 
kad Michailovičiaus sūnus 
nėra karinis kriminalistas. 
Tuomet jis įstojo į maršalo 
Tito partizanų brigadą.

Gen. Michailovičius ben
dradarbiavo su vokiečiais 
ir išvien su jais puolė par
tizanus, jugoslavų liaudies 
armiją.

Maskvos Pravda sakė, 
kad “Rygos atvadavimo va
landa jau visai arti.”

LENKŲ KOMITETAS TAUTAI VADUOTI ŠAUKIASI TUOJAlĮTINĘS PAGELBOS
Maskva. — Lenkų Ko

mitetas Tautai Vaduoti 
priėmė įvairių tautų spau
dos korespondentus pasi
kalbėti didžiojoje salėje bu
vusiojo carų palociaus. Sa
lė pilna- prisirinko kores
pondentų — amerikiečių, 
anglų, chinų, rusų, kanadie
čių, australų, francūzų, ce
chų ir kitų tautų.

Osubka - Moravskis, pir
mininkas Lenkų Komiteto 
Tautai Vaduoti, sakė:

“Politinė Lenkijos padė
tis dabar blogesnė, negu bet 
kada pirmiau. Generolą Bo
rą (Komorovskį, tariamo
sios pogrindinės lenkų ar
mijos vadą) galima laikyti 
kariniu kriminalistu, nes

jis tragiškai ir kaipo avan
tiūristas įsakė Varšavos 
lenkam pirm laiko sukilti.

“Bet svarbiausias šios 
konferencijos tikslas yra 
pasakyt jums, kaip despera
tiškai reikia lenkam pagel
bos. Lenkijos padėtis neap
sakomai bloga. Vokiečiai 
išžudė 5 milionus gyvento
jų, o dabar Varšavos žmo
nės, badauja, pusnuogiai ir 
be medikalių reikmenų.

“Sovietų vyriausybė pa
skyrė 10,000 tonų miltų ir 
kiekį vaistų Pragai” (at
vaduotai rytinei Varšavos 
daliai).

Osubka-Moravskis, pirmi
ninkas Lenkų Komiteto 
Tautai Vaduoti atsišaukė į

E

Sauvališkai Pašaukęs Varšavos Lenkus Sukilti, Gen. Bor- 
Komarovskis Laikėsi Nuošaliai, 18 Mylių nuo Varšavos

UNRRA (Jungtinių Tautų 
Pagelbos ir Atsteigimo Ad
ministraciją), kad kuo 
greičiau pašelptų lenkus. 
Jis priminė senovinę loty
nų patarlę: “Kas greitai 
duoda, tai dvigubai duoda.”

Bor Nuošaliai Laikosi
Generolas Rola Zimiers- 

kis, komandierius lenkų, 
kovojančių sovietiniame 
fronte prieš vokiečius, pa
reiškė :

“Generolas ' Bor (Komo- 
rovskis) niekada nebuvo 
Varšuvoj, nei tuo laiku, kai 
prasidėjo ten sukilimas

prieš vokiečius, nei po to. 
Mes žinome, kur jis dabar 
yra — apie 18 mylių nuo 
Varšavos. Gen. Bor nieka
dos nesumezgė ryšių su 
Raudonąja Armija nei su 
maršalu Rokossovskiu.

Vokiečiai Pasinaudojo 
Anglų Numetamais 

Daiktais i
“Reikmenų nuleidinėji- 

mas parašiutais (iš anglų 
bombanešių) abelnai buvo 
nesėkmingas ir tie reikme
nys nepasiekė Varšavos 
lenkų.

“Daug tų reikmenų teko

e------------- —-----------------------------
vokiečiams. Kai kurie siun
tiniai nukrito daugiau kaip 
už 15 mylių į vakarus nuo 
Varšavos, jau atvaduota
me nuo vokiečių plote. Tai 
buvo tragiška klaida. Nes 
Raudonoji Armija būtų ga
lėjusi panaudot savo ma
žuosius greituosius lėktu
vus, kaip kad ji ir naudoja 
tokiems tikslams; ir žemai 
skrisdamas toks lėktuviu
kas tikrai būtų matęs, kur 
yra tie Varšavos patrijo
tai.”

(Šimtai lengvųjų sovieti
nių lėktuvų yra nuleidę 
virš 300 tonų maisto ir kul
kų Varšavos lenkams.)

Gen. Rola Zimierskis ap-
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sakė, kaip baisiai nuteriota 
Varšava, kaip sunaikinti 
jos tiltai, bažnyčios, sude
ginti namai ir į trupinius 
subombarduoti įvairūs pa
statai. Jisai pabrėžė, jog 
vokiečiai žūt-būt stengiasi 
išlaikyti tą liniją, nes Vis
los upė yra paskutinė gam
tinė kliūtis, pastojanti 
Raudonajai Armijai kelią į 
vakarus. Kai tik Raudono
ji Armija per šią upę pra
siveržtų, tai jinai visais ga
rais maršuotų pirmyn, sakė 
Zimierskis.

(Varšava stovi ant skar- ■ 
daus vakarinio Vislos 
kranto, turinčio iki 130 pė- | 
dų aukščio.).



’ • ' ' . \
■ " • . .

■ ■

„Antras puslapis Laiovė—Liberty, LithuanianDaily

I

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Every day except Sundays and Holidays 

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

Tel. STagg 2-3878
President Jos. Weiss
Secretary Treasurer D. M. Sholl 
Editor Roy Mizara

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

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

Act of March 3, 1879.

f

■

v ;

M

f

f

■F
£

k»

Laikraštis, Tik Ką Gautas Iš 
Vilniaus.

Pagaliau mus pasiekė pirmutinis “Ta
rybų Lietuvos” numeris, išėjęs tik ką iš 
vokiečių išlaisvintoje Lietuvos sostinėje 
Vilniuje, — 1944 m. liepos 20 d.

Dėl stokos technikinių priemonių 
(bėgdami, vokiečiai okupantai buvo su
naikinę Vilniaus elektros pajėgos gami
nimo stotį ir kitką, ką tik galėjo), šis 
“Tarybų Lietuvos” numeris išėjo tik 
dviejų puslapių. Jį spaudė Spindulio 
spaustuvė Vilniuje, esanti Šv. Onos gat
vėje. Redakcijos ir administracijos ad
resas: Radvilaitės g. 1. Redaktorius tas 
pats — Jonas Šimkus (kadaise buvęs 
Lietuvos Žinių redaktoriumi.)

Vyriausi šiame leidinyj straipsniai: 
redakcinis — “Tarybų Lietuvai Ketveri 
Metai”; “Izviestijos apie Lietuvių tautos 
kovą prieš vokiškuosius okupantus;” 
“Lietuviškieji kariniai daliniai kovoj dėl 
Taryb. Lietuvos laisvės” (Itn. Jono Mar
cinkevičiaus) ; “Pirmieji susitikimai Vil
niuje” (A. Laisvydo). Be to, pirmame 
puslapy j telpa A. Venclovos eilėraštis 
“Plėšikams iš Berlyno.”

Šis “T. L.” numeris — istorinis nume- • 
ris. Turime atsiminti, jog tik prieš kele
tą dienų prieš jo išleidimą tarybinė Lie
tuvos vyriausybė buvo sugrįžusi savo 
sostinėn. Tai, taip sakant, pagreitomis 
suredaguotas ir atspaustas LTSjR, Auk
ščiausios Tarybos Prezidijumo laikraš
čio numeris.

Mes čia paduosime ištisą A. Laisvy
do straipsnį — “Pirmieji Susitikimai 
Vilniuje”, — nes jis vaizdingai nupiešia 
bendrąjį Lietuvos sostinės žmonių išgy
venimą vokiškoje nelaisvėje. Straipsnis 
seka:

Dulkėtais Vilniaus krašto keliais di
džiuliai vokiečių belaisvių pulkai ėjo 
į rytus, kada mes artinomės prie am- 

* žinosios Lietuvos sostinės Viniaus.
Mieste dar rūko griuvėsiai centriniuo
se kvartaluose. Tačiau patrankų svie
dinių apdaužyto Gedimino kalno bok
šte jau plevėsavo raudonoji vėliava — 
laisvos Tarybų Lietuvos ženklas.

Miestas buvo kaip išmiręs. Kur-ne- 
kur matei senutę, iš sugriautų namų 
nešančią išlikusius daiktus, kur-ne-kur 

> matei iš užmiesčio grįžtančią šeimą su 
. turto liekanomis. Žiauraus vokiečių 
. viešpatavimo liekanų buvo matyti 

kiekviename žingsnyje. Sužalotas, ap
griautas Vilnius vis tiek buvo nuosta
biai gražus... Vilniaus mieste jau kū- 

; rėsi centrinės įstaigos — Liaudies Ko
misarų Taryba, atskiri komisariatai, 

. redakcijos ir k. Gyvenimas sparčiu 
tempu tvarkėsi.

Sutinkame pirmuosius draugus ir 
pažįstamus, kurie per visą triejų metų 
neregėto baisumo vokiečių terorą iš
buvo Vilniuje. Su džiaugsmo ašaromis 
pasitinka jie mus.

Daug išgyveno šis miestas vokiečių 
okupacijos laikais.

Vilnius prieš vokiečių įsiveržimą 
buvo pats gyviausias Lietuvos mies
tas. Čia telkėsi pagrindiniai lietuvių 
tautos meno ir mokslo židiniai. Dau
gelį šios rūšies įstaigų vokiečiai užda
rė. Lietuvos jaunuomenei buvo atimta 
teisė į aukštąjį mokslą. Bet dėl to vo
kiečiai j Subačiaus gatvėje atidarė di
delius paleistuvybės namus. Rašytojai, 
žurnalistai, profesoriai daugelis dirbo 
raštininkų, sąskaitininkų, sandėlinin
kų darbą. Kiekvienas Lietuvos inteli
gentas, kuris nenorėjo bendradarbiau
ti su vokiečiais, kiekvieną dieną drebė
jo dėl savo gyvybės. Daug aukštų kva
lifikacijų Lietuvos inteligentijos buvo 
išžudyta.

Mes sėdime Vilniaus Dailės Akade
mijos proseforiaus atelje. Pro sviedi-

nių išdaužytus langus matyti Gedimi
no kalnas. Dailininkas, vienas geriau
siųjų lietuvių grafikų, jau treji metai 
sėdi be darbo. Akademija nebeveikia. 
Kodėl? Vokiečiams ji nebuvo reikalin
ga. Jauno dailininko veidas išvagotas 
raukšlėmis. Sunkūs jam buvo šie treji 
metai.

Kaip gyveno mūsų menininkai, ra
šytojai, mokslininkai, visuomenininkai 
per vokiečių okupaciją?

Daugelio jų mes jau niekad nebesu
tiksime. Vokiečiai sušaudė vieną ta
lentingiausių Lietuvos skulptorių — 
Grybą. Jie sušaudė taip pat talentingą 
poetą Vytautą Montvilą.

Nužudytas taip pat žinomas žurna
listas J. Beleckas, plačiai Lietuvoje 

žinomas ir gerbiamas visuomeninin
kas advokatas A. Bulota su žmona, 
karo pradžioje nesuspėjęs evakuotis 
Komunalinio Ūkio Liaudies komisa
ras V. Knyva. Geriausiąjį Lietuvos chi
rurgą, pasaulinio vardo specialistą 
profesorių akademiką Kuzmą, kaip pa
sakojama, vokiečiai užkankino, tyčia 
versdami jį dirbti po 24 vai. per parą. 
Žymiausias Lietuvos dramaturgas, te
atro kritikas, rusų literatūros profe
sorius Vilniaus Universitete Balys 
Sruoga išvežtas į koncentrac. stovy
klą Vokietijoje. Jo likimas nežinomas.

Daugelis Lietuvos inteligentų buvo 
kankinami gestapo rūsiuose. Kai ku
rie jų nuo baisių kankinimų buvo išė
ję iš proto, kiti tik atsitiktinumo dė
ka vokiškųjų budelių liko nenužudyti. 
Gestapo ilgai laikė kalėjime vieną -ta
lentingiausių Lietuvos poetų T. Til
vytį.

Lietuvos inteligentijai buvo sudary
tos nepakenčiamos gyvenimo sąlygos. 
Įžymesnieji žmonės teroru buvo ver
čiami daryti pareiškimus prieš tarybų 
valdžią specialiai vokiečių leidžiamuo
se leidiniuose. Prieš atsisakančius 
rašyti tokius pareiškimus buvo grie
biamasi net mirties bausmės. Tuo bū
du buvo gauti kai kurių inteligentų 
pareiškimai, kurie, tačiau, jų vis tiek 
neišgelbėjo nuo vokiečių teroro,. 
Žinomiausi mokslo ir meno darbuoto
jai buvo priversti slapstytis nuošaliuo
se kaimuose ir miškuose.

Šlykščiausias vokiškųjų grobikų te
roras ir “kultūra” reiškėsi ir ypatin
goje meno “globoje”. Kada 1942 m. 
Kaune buvo suruošta liet, dailininkų 
paroda, į ją atėję Propagandastaffe- 
lio agentai įsakė išmesti dail. Vizgir
dos ir Gudaičio paveikslus. Vilniaus 
gebietskomisaras — budelis Hingstas 
išgrobstė Vilniaus muziejus, muzieji-( 
niais daiktais apstatydamas savo bu
tą, o žymią dalį daiktų išgabeno į Vo
kietiją.

Masinio žydų žudymo metu, kurį vo
kiečiai vykdė visoje Lietuvoje, šiurpas 
ir pasibaisėjimas ėmė geraširdę lietu- 
tuvių tautą, kuri visada su žydais ge
rai sugyvendavo. Už tą draugiškumą 
ir paramą žinoma Vilniaus visuome
nininke Šimaitė buvo suimta ir užkan
kinta. Daug dar nežinomų Lietuvių 
inteligentų, darbininkų ir valstiečių 
išgelbėjo ne vieno gestapo pasmerkto 
žūti žmogaus gyvybę. Šių taurių žmo
nių pavardės pamažu paaiškės. Čia 
reikia dar paminėti rašytoją A. Vie
nuolį, kuris, radęs mažą mergaitę iš 
Leningrado, kurią vežė vokiečiai, ma
tyt, su šeima, ir pametė pakeliui, pa
ėmė ją auginti. Tokių atsitikimų, ka
da lietuviai priėmė globoti ir auginti 
vokiečių išmėtytus Lietuvoje rusų ir 
kitų tautų vaikus, kaip pasakojama, 
yra labai daug. Tai rodo aukštą gar
bingos lietuvių tautos žmoniškumą.

Nepaisydama niekad anksčiau ne
girdėto Lietuvoje teroro, di
džioji lietuvių inteligentijos dalis įvai
riausiais būdais kovojo prieš vokie
čius. Ne kartą vokiečiai norėjo mobi
lizuoti lietuvius į armiją kovoti dėl 
savo pačių priespaudos. Nė viena šių 
mobilizacijų nedavė vaisių. Tada visas 
vokiečių įsiutimas buvo nukreiptas 
prieš inteligentiją Kaune ir Vilniuje. 
Uždarius universitetus ir kitas aukš
tąsias mokyklas, buvo suareštuota ei
lė mokslininkų, profesorių ir dėstyto
jų, kuriuos vokiečiai ilgai kankino ge
stape arba išvežė į koncentracijos sto
vyklas.

Ypačiai siuto vokiečiai, pajutę, kad 
jų viešpatavimo dienos Vilniuje ir vi
soje Tarybų Lietuvoje baigiasi. Prie 
Vilniaus buvo pradėti statyti sustip
rinimai. Į darbus vokiečiai varė viso
kio amžiaus žmones, net vos paeiti

Padėkime Lietuvos Žmonėms
ELIZABETH, N. J. i — 

“Tėvynėj” /skaitai nacių 
propagandos biuro “žinias” 
ir nenori ■ tikėti, ' kad taip 
rašo SLA organas, drabsto 
Amerikos talkininkę viso
kiais purvais, surinktais iš 
Keleivio, Naujienų, Dirvos, 
Draugo, Darbininko, Gar- 
šo ir Informacijų Biuro.

Ištikro, labai laikas SLA 
Pildomajai Tarybai pagal
voti ir parinkti vietoj pono 
Bajoro nors kiek rimtesnį 
redaktorių. Aš manau, kad 
už tokią algą atsirastų tin
kamas žmogus.

Pirm Bajoro buvo toks 
lyg ir nedaperėtas Tėvynės 
redaktorius, iškepė tam ti
krą istoriją, dabar ir po
nas Bajoras prie to paties 
eina. Jis vietoj nariams aiš
kinti ir informuoti, kas lau
kia SLA 11,000 narių, kaip 
stovi organizacijos reika
lai, kas reikia daryti, kad 
padėtį pataisius, nariai tą 
nori žinoti, tai jis skleidžia 
nacių propagandą, arba 
“vačija” Bimbą, kada tas 
porą kelnių siunčia į Vla
divostoką.

Aš už Bimbą neužstoju, 
nes jis patsai gali savę ap
ginti, bet faktas yra, kad
Bimba dirba pagalbai Lie-įmena, kada jūsų ‘kontinui- 
tuvos žmonių, dirba daug, tetas” (A. Smetona), gruo- 
nutraukia ir miego ir už džio 26 d., 1926 metais, an-

darbą neima nei cento, net 
neima mokesčio nei už va
žinėjimus, o dar, kaip Mr. 
Bajoras rašo, priedo pridė
jo ir savo porą kelnių, bet 
Bajoras tai tik liežuviu ma
la. Dirba Bimba, dirba ir 
visa eilė kitų gerų Brook- 
lyno ir kitų miestų lietuvių 
pagalbai Lietuvos žmonių, 
o ką jūs, ponai iš Tėvynės, 
darote, kad sušelpus išalku
sius ir apiplėštus Lietuvos 
žmones?

Taip, jūs giriatės, kad 
jums ateina gera rugiapjū
tė, nes į tris mėnesius gau
site žmonių suaukotų į Na- 
cionalį Karo Fondą net 
$135,000 pinigų. Reiškia, 
jums bus iš ko pasiimti už 
“laiko sugaištis” ir visokias 
“keliones.”

O vis gi jūs, mušatės ”už 
demokratiją” ir kontinui- 
tetą dūmuose uždususį, 
mat dar jūs turite viltį, 
nes kontinuitetukas Ame
rikoj gyvena ir su Karpium 
ruošia jį į senio Smetonos 
sostą Lietuvoj.

Bet nemanykite, kad jū
sų skaitytojai turi trumpą 
atmintį, kad jie neatmena, 
kada jūs juokus iš demok
ratijos darėte, kad jie neat-

suėmė

trą valandą ryte su razbai- 
ninkų šaika įsiveržė į Lietu
vos prezidento Griniaus 
namus ir pagalba revolve
rių privertė jį rezignuoti. 
Tai tokia jūsų “demokrati
ja”. Gi kelios dienos po to 
Smetona ir jo šaika sušau
dė keturis geriausius Lie
tuvos sūnus - kovotojus: 
Greifenbergerį, K. Požė
lą, Giedrį ir Čiornį ir tada 
jūsų juodvarniai dar kran
kė, kad keturių “permaža” 
kad reikėjo sušaudyt 400 
ar daugiau.

Po to Smetona
virš 500 Lietuvoj geriausių 
žmonių, sumušė, sukimšo į 
kalėjimus ir fortus. Jūs ta
da atgaivinote kelių šimtų 
metų inkvizicijos jran-. 
kius žmonių kankinimui, 
mušėte, plakėte belaisvius, 
paklodes suvilgę apdengda
vote jų žaizdas ir druska a- 
pibarstydavote, kad pri
versti juos prisipažinti e- 
sant komunistais. Tai tokia 
buvo ir tokios jūs norite 
“demokratijos.”

Smetona turėjo 10,000 po
licijos, žvalgybinkų ir kelis 
šimtus lavintų karvelių, ku
rie visi dirbo tam, kad tas 
jūsų “kontinuitetas” galėtų 
išsilaikyti ant Lietuvos 
žmonių sprando.

Ir kada suvalkiečiai val-

ŠIEMET YRA DIENRAŠČIO LAISVES
SIDABRINIS JUBILEJUS

j

Sveikinki m Savo Dienraštį 25 Metų Jubilejaus 
Proga Gavimu Jam Kuouaugiausia

Naujų Skaitytojų.

Laisvės Jubilejinis Vajus Gavimui 
Naujų Skaitytojų

Prasidės October 1 ir Baigsis
December 1, 1944

Laisves Kaina Metams $6.50
Pusei Metų $3.50

Laisvės Bendrovės direktoriai, norėda
mi, kad vajus būtų sėkmingas, paskyrė 
stambias dovanas bonais ir pinigais daly
vaujantiems konteste gavimui Laisvei 
naujų skaitytojų.

PIRMA DOVANA $100 WAR BOND
Pinigais Sekamos Dovanos:
2-ra $50; 3-čia $30; 4-ta $25;
5-ta $20; 6-ta $17.50; 7-ta $15;
8-ta $12; 9-ta $10; 10-ta $5.

stiečiai sustreikavo, tai tuos 
beginklius žmones Smeto
nos gauja iš kulkasvaidžių 
žudė. Ir kaip Veiveriuose 
nušovė, viduryj rinkos, 
Veiverį, o jo sūnus 20-ties 
metų amžiaus pribėgo prie 
mirštančio tėvo ir verkė, 
tai jūsų “demokratiškos” 
tvarkos policijos viršinin
kas sušuko:

— Šaukite ir tą šunį! .
Tai taip “demokratiškai” 

valdė jūsų “kontinuitetas” 
Lietuvą, gi dabar demokra
tinėj Amerikoj susiklijavo
te su socialistais išgamo
mis, su klerikalų vadais ir 
krankiate prieš tikins de
mokratus, prieš Lietuvos 
žmones. Visi jūs esate juod
varniai, visi norite daugiau 
Lietuvos žmonių kraujo ir\- 
mėsos. Ir vien dėl to, kad 
Kruvinasis Antanas Smeto
na padarė jus savo o Mi
nuotais kavalieriais!

Jis Lietuvoj beplėšdamas 
liaudį išvaržė vieną trečda
lį valstiečių, atėmė iš jų že
mes ir viską, ką tik jie tu
rėjo. Lietuvos žmonės bė- 
go nuo to kruvinojo teroro, 
nuo to jūsų “kontinuiteto” 
į Brazilijos plantacijas, į 
Kanadą ir kitas Pietų A- 
merikos respublikas.

* O Smetonos ordenuoti 
kavalieriai katutėmis plo
jo, garbino kruviną Smeto
nos fašizmą ir dabar į des
peraciją įpuolę puolasi į 
pagalbą Smetonos žvalgy
bininkams, siunčia telegra
mas prezidentui Roosevel- 
tui, prašo, kad jis tuos bu
delius užstotų, niekina 
Sovietų Sąjungą. Argi jūs 
ir to nežinote, kad puldami 
Sovietų Sąjungą atliekate 
Hitlerio darbą, kad einate, 
kartu ir prieš Ameriką ir 
Angliją?

Turėtute rausti iš gėdos 
už kruvinuosius Smetonos 
darbus Lietuvoj, bet vietoj 
to jūs jiėškote kelių, kaip 
padėti žvalgybininkams, 
kaip šelpti juos. Kur jūsų 
sąžinė?

Šelpkit nuskriaustus Lie
tuvos žmones, kurie pasili
ko Lietuvoj, kur, kaip ir 
jūs rašote, “vokiečiai atėmė 
visus jų gyvulius ir derlių 
išdegino”, daug galvijų su
šaudė, kuriuos nesuspėjo 
išsivaryti, žmonės liko al
kani, basi ir nuogi ir jiems 
pagalba reikalinga, o ne 
ponams Plechavičiams, Ku
biliūnams ir jų sėbrams.

<»
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Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus tikrus Amerikos patriotus, visus demokratiją ir žmonių 

Laisvės branginančius žmones gauti dienraščiui Laisvei naujų skaitytojų.
Dienraštis Laisvė supažindina savo skaitytojus su mūsų naujos šalies Amerikos 

gyvenimu. Mokina pažinti, įvertinti ir apginti Washingtono - Jeffersono - Lincolno 
iškovotas laisves šios šalies žmonėms. Todėl svarbu, kad kiekvienas Amerikoje gyve
nantis lietuvis skaitytų Laisvę, pažintų ir mylėtų savo naująją tėvynę.

Dienraštis Laisvė teisingai ir plačiai paduoda žinias iš Lietuvos, nes Laisvė ten tu
ri savo korespondentus, kurie savo akimis matydami aprašo Lietuvos žmonių gyve
nimą ir tiesiai iš Lietuvos prisiunčia Laisvei. Tad Laisvę skaitydami žmonės pilnai 
teisingai žinos kas dedasi Lietuvoje.

Prašome Tamstą stoti į šį Laisvės vajų gavimui naujų skaitytojų. Prašome prisi
dėti savo triusu prie platinimo apšvietos. LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

■ 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

galinčius ligonius. Darbų prievaizdų 
elgesys buvo labai žiaurus. Daugelis 
vyrų, kurie buvo atvaryti į darbus, 
atgal nebegrįžo: jie buvo per prievar
tą aprengti vokiečių uniformomis ir 
išvaryti į fronto pusę. Kiti statę su
stiprinimus žmonės išbėgiojo.

Kada Vilniuje prasidėjo mūšiai, da
lis universiteto profesūros liko saugo
ti universiteto turto. Juos vokiečiai 
ištraukė iš slėptuvės ir suvarė į kiną 
“Pan.” Kada tuo būdu buvo sugaudy
ta ir suvaryta apie 500 žmonių, kiną 
vokiečiai padegė. Dalis žmonių žuvo 
liepsnose. Išsigelbėti pavyko Univer
siteto profesoriams: Bieliukui, Bal
džiui, Karsavinui ir Sezemanui.

Vokiečiai degė ( baisia neapykanta 
lietuvių tautai ir lietuvių kultūrai. Dar 
atvykę į Vilnių, mes radome vokiečių 
kareivių pribiaurotas Vilniaus Dailės 
Akademijos studijas. Daug žodyno ir 
tautosakos Lietuv. Mokslo Draugijos 
archyvuose' jie išdraskė ir išmėtė, daug

muziejinių vertybių sunaikinta ir iš
vežta į Vokietijų.

Su amžinu prakeikimu minės lietu
vių tauta triejų metų vokiečių budelių 
priespaudos ir vergovės rėžimą.

Vilnius po mūšių pradeda atgyti. 
Centrinės miesto gatvės jau nušluotos 
ir nuvalytos. Vilnius liko gana tolimos 
užfrontės miestu. Į įmones grįžta dar
bininkai. Gatvėje žmonės godžiai skai
to tapybinius atsišaukimus. Žmonių 
Vilniuje kasdien daugėja. Pilnos inte
resantų įstaigos — kiekvienas nuo vo
kiečių teroro išlikęs gyventojas nori 
kuo greičiausiai įsijungti į Vilniaus 
atstatymo darbą. Gyventojų nuotaiką 
kelia ypačiai žinios apie naujai išva
duotus Lietuvos miestus ir kaimus. 
Raudonoji Armija pergalingai eina 
prie vakarinės Lietuvos sienos — prie 
Valstybinės Tarybų Sąjungos sienos. 
Rodyklės, Raudonosios Armijos pasta
tytos prie kelių, rodo kelią į Kauną ir 
į Karaliaučių.
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(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
A. Matulis, Jersey City .. 
P. Baranauskas, Bridgeport 
J. Kazlauskas, Hartford ... 
J. Matačiunas, Paterson ... 
J. Bakšys, Worcester ........
J. Mockaitis, Bridgeport ..

Šiam raštui einant į spaudą 
gavome laiškų nuo vajininkų, 
bet negalėsime šiame numeryje 
patalpint.

S. Reikauskas, philadelphie- 
tis, prisiuntė naują skaitytoją. 
P. Pilėnas, Philadelphijos vaji
ninkų kapitonas, lankėsi Lais
vės įstaigoje pirmadienį, ta 
proga jis atnaujino keturias 
prenumeratas. Tuomi ir phila- 
delphiečiai nušoko į trečią vie

J. K. Navalinskienė, uoli 
veikėja iš Binghamton prisiun
tė dvi atnaujintas prenumera
tas ir prašė kredituoti ALDLD 
Moterų kuopai.

J. Bakšys, worcesterietis 
taipgi įstojo į vajų, prisiųsda- 
mas atnaujinimą. Laukiame 
daugiau iš Worcesterio.

Sekančiam num. bus daugiau 
rezultatų.

L. Administracija.

Suomijos užsienių reika
lų ministeris Enckell sakė, 
kad dar nenutarta, ar 
skelbt karą prieš Vokietiją.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Trečiadienis, Spalių 4, 1944 Laisvi—-Liberty, Lithuanian baily
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Trečias puslapis

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

Ar Suteiksime Džiaugsmo Ka
re N uken te j usiems Lietuvoj e?

Užsiregistruokite Ir Balsuokite

UZ 
ku-

Tam atsakymą duos mū
sų pravedimas šios kalėdi
nių dovanų kampanijos. O 
atsakymas turėtų būti 
stambus, duosnus. Mūsų šis 
kalėdinis siuntinys turėtų 
būti daugeriopai didesnis, 
negu buvo visi pirmesnieji. 
Turėtų būti daugeriopai di
desnis už buvusį šeštąjį.

Kalėdinis siuntinys turė
tų būti didesnis dėl to, kad 
jis turės apimti visą Lietu
va, ne vien kelis desėtkus 
tūkstančių pabėgėlių. Rei
kės dovanomis aprūpinti 
sužeisti raudonarmiečiai. 
Ne mažiau verti didelės 
mūsų meilės ir priejautos 
per tris žiemas šalusieji po 
miškus ir balas kovingieji 
partizanai, kurie grįš į su
naikintą sodžių ar mieste
lį. Ir labai greitos ir gau
sios pagelbos bus reikalingi 
tūkstančiai karo našlaičių, 
kurių tėvus-mai tinto jus hit
lerininkai nužudė. Mūsų 
dovanos ir su jomis gautas 
džiaugsmas 
vienam

pa-

Pernai Amerikos lietuviai 
pasiuntėme nuo vokiečių 
pabėgusiems į Sovietų Są
jungą lietuviams dovanų. 
Tos mūsų dovanos pasiekė 
juos dar pirm žiemos šven
čių. Tų dovanų, po kiek iš
teko, dalinta raudonarmie
čiams lietuviškuose pulkuo
se. Dalis požeminiais ke
liais pasiųsta ir partiza
nams nacių okupuotoje Lie
tuvoje.

Daug tų dovanų, kurios 
tinkamos vaikams, išdalin
ta karo išvytiems vaiku
čiams iš* Tarybų Lietuvos į 
Tarybų Sąjungos gilumą, 
esantiems keliuose vaikų 
namuose. Kaip daug malo
naus džiaugsmo suteikė 
tiems mažyčiams, išsiilgu- 
siems tėvų ir tėvynės, pa
rodo sekamas mažametės 
laiškutis, rašytas Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komite
tui :
Mielas lietuvi,

Nuoširdžiai dėkoju 
taip brangią dovanėlę, 
rią mums suteikėt.

Jau treti metai mes gyve
name toli nuo mylimos Lie
tuvos, nuo brangių tėvelių. 
Tačiau mumis rūpinasi ge
rai. Žinoma, trūkumų yra, 
bet visus juos reikia pergy
venti, nes ten Lietuvoje 
daug, daug sunkiau. Vasa
rą mes eidavome dirbti į 
laukus, be to rinkti uogas 
ir grybus. Aplink čia miš
kai. Vasarą gražu, šilta, 
netoli teka nedidelė upė, 
kurioje maudėmės. Dabar 
gi visur balta, sniegas pa
puošė kelelius, eglutes. Miš
kas atrodo toks gražus, 
pilkšvas. Šalta, bet nieko 
tokio.

Einame į mokyklą, mo
komės lietuviškai. Aš mo
kausi gerai, kiti vaikai taip 
pat neblogai, žinoma, yra ir 
atsilikusių, bet jie pasi
stengs ir visi gerais moki
niais grįšime į Lietuvą, o 
grįšime greitai.

Mane vadina Maryte, 
esu trylikos (13) metų. 
Mokausi šeštoje- klasėje. 
Apie savo tėvelius neturiu 
žinių. Gal žuvę, o gal ken
čia badą ir šaltį. Nežinau.

Rašykite, kaip jūs gyve
nate, kaip sekasi darbas. 
Būtinai rašykite, lauksiu.

Marytė Rasteikaitė. 
1944 m. I mėn. 7 d.
SSSR
Ud. ASSR celo Debessy 

Litovskij dietdom.
Rasteikaitė M.

Kartu su Maryte Rastei- 
kaite džiaugėsi dovanėlėmis 
šimtai kitų vaikučių. Dau
geliui iš jų išteko nors po 
mažą dovanėlę, kadangi į 
Sovietų Sąjungą pabėgėlių 
vaikų skaičiai siekė tik tūk
stančius. Skaitant suaugu
sius reikalingus pagelbos, 
gal susidarė desėtkas kitas 
tūkstančių.

Šiemet jau kelias atdaras 
ir į pačią Lietuvą (bent di
džiumą Lietuvos, o iki žie
mos gal bus išlaisvinta ir 
likusioji vokiečių okupaci
joj dalis). Tad prieš kiek
vieną stojasi klausimas:

Ar suteiksime ateinančio
mis Kalėdomis džiaugsmo 
visiems kare nukentėju
sioms Lietuvoje t

pagelbės ne 
prikankintam su- 
sveikatą. Suteiks 
iš griuvėsių išsi- 
pradėti naują gy- 
kuomet žinos, kad 

kad broliai 
jiems užjau-

Neužsiregistravę piliečiai 
negalės balsuoti šiuose pre
zidentiniuose ir kongresma- 
nu rinkimuose. L

ValstijiĮ Taisyklės 
Skirtingos.

Kadangi registracija
eina po atskirų valstijų tai
syklėmis, tai akių plotu ne
galima paduoti vieną infor
maciją, kuri tiktų visiems. 
Mūsų pareiga yra įspėti 
skaitytojus, kad apsižiūrė
tų. Kada, kur ir kaip re
gistruotis, geriausia yra su
sižinoti jūsų miesto Rinki
mų Tarybos (Election 
Board) raštinėj. Raštinės 
antrašą ir telefoną galite 
rasti telefonų sąrašų kny
goje.

Pasiklauskite dabar, tuo
jau, kad nepavėluotumėt už
siregistruoti ir neprarastu- 
mėt progos dalyvauti šiuose 
be galo mūsų kraštui ir pa
sauliui svarbiuose rinki
muose.

Yra Valstijų, Kur Regis
tracija Pastovi.

Vienose valstijose reikia 
registruotis prieš kožnus 
rinkimus. Kitose užtenka 
kartą įsiregistruoti ir to 
užtenka visam amžiui.

New 
truotis 
mus.

New
5 apskričių—Kings, Queens, 
New York, Bronx ir Rich
mond) registracija bus pra
dedant 9-ta šio mėnesio, 
baigiant 14-ta. Kituose 
New Yorko valstijos mies
tuose su ne mažiau 5,000 
gyventojų registracija bus 
šio mėnesio (spalių) 13, 
14, 20 ir 21. Mažesniuose 
miesteliuose — 14 ir 21 
spalių.

New Jersey didžiuosiuo
se apskričiupse registracija 
baigėsi gale rugsėjo, maže
sniuose baigsis 10-tą šio 
mėnesio.

Illinois, Indiana ir Ohio 
registracijos baigsis spalių

Yorke reikia 
prieš kožnus

Yorko miesto

regis- 
rinki-

(visų

Jeigu sausio 1, 1921 me
tais gyveno New Yorko 
valstijoj ir buvo 21 metų 
ar senesnis.

Jeigu asmuo, vyras ar 
moteris, pirm sausio 1, 
1922 metų, buvo apsivedęs 
su piliečiu.

Pirmam bandymui atlik
ti raštingumo testą nepa
vykus, gali eiti sekamą 
dieną, pakartojant net ke
lis kartus. Paskutinę regis
tracijų dieną leidžia eiti 
net dvejus kvotimus.

Tie kvotimai yra labai 
paprasti. Kandidatui į bal
suotojus paduoda tam tik
ros (ne sunkios) skaitomo
sios medžiagos. Ją gali per
skaityti, perstudijuoti na
mie. Nuėjus atlikti testą, 
iš jos klausia keletą, kokius 
8 ar 10 klausimų. Klausia 
tik iš to, kas ten parašyta.

Svarbiausia tie 
yra tam, kad pa- 
žmogus nuosakiai

Ar nors savoje

Neturėjusiems progos daug 
lavintis, kaip kad sveturgi- 
mėms darbininkėms ar šei
mininkėms tankiai nusilei
džia net tuose keliuose 
klausimuose. Net iš tų ke
lių leista yra bent poroje 
suklysti, 
kvotimai 
tirti, ar 
protauja.
kalboje žmogus gali supras
ti apie ką eina dalykas, dėl 
ko, ar už ką reikia balsuoti.

Naujoms pilietėms-pilie- 
čiams reikia pasinaudoti 
įgyta pilietybe. Jeigu mūsų 
vaikai nesibijo kariauti už 
mūsų demokratiją, vyres
niam piliečiui nėra ko bijo
tis nueiti pas mandagius 
mūsų demokratiško krašto 
pareigūnus ir atlikti tą 
lengvą pareigą gavimui tos 
brangiausios pasaulyje tei
sės — balsavimo. M.

Šeimininkėms

Devynios Žymiausios Moterys 
Mūsų Krašto Tarnyboje :a

Rašo UŽUŠILIŲ JULIJA
ft

f

pajėgos 
kasti ir 
venimą, 
jie ne vieni 
amerikiečiai 
čia, padeda.

Miela sesuo, atidėk ryto
jui, kitiems metams daug 
mažų reikalų ir smulkme
nų, kad apteikti pagelba ir 
šiltu džiaugsmu savo bro
lius ir seseris šiandieną.

Maisto Gerai Užderėjo
Iš Washingtono pranešama, 

kad civiliniams maisto pros
pektai šiems metams “gana 
geri.” Maisto gamyba, nežiū
rint vietomis, pakenkusios 
sausros, šiemet esanti penkiais 
nuošimčiais didesnė už per- 
nykščią. Ir 38 nuošimčiais di
desnė už 1935-1939 
pio produkciją.

Maisto civiliniams 
sezoną būsią biskelį
pernykščio sezono ir 7 nuošim
čiais daugiau pirmkarinio lai
kotarpio.

laikotar-

ateinantį 
daugiau

Today’s Pattern

9249
4—10

Mergaitei puošnios sukneles 
forma gaunama nuo 4 iki 10 
dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer įir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Massachusetts ir Mich
igan — baigsis spalių 18-

Connecticut valstijoj 
pirm spalių 10-tos reikia 
prašyti blankos, gavus ją 
išpildyti ir su ta blanka 
spalių 21 ar 23 nueiti ir 
priimti priesaiką (Electors 
Oath). Bet tas liečia tik tu
rėsiančius pirmu kart bal
suoti, pirmiau nesiregistra- 
vusius. Valstijoj registraci
ja yra pastovi (perma
nent) . Kartą užsiregistra
vus, nereikia kartoti.

Dar kitose valstijose 
tvarka yra tokia: Užtenka 
kartą užsiregistruoti ir ga
li per visą amžių balsuoti. 
Bet jeigu kuriuose rinki
muose praleidai nebalsavęs, 
turi prieš sekamus iš naujo 
persiregistruoti. 

t

Raštingumo Parodymas.
Daugelyje vietų, tarpe 

tų, New Yorke, pirmu kar
tu einantieji balsuoti turi 
pereiti taip vadinamą raš
tingumo parodymą (litera
cy test).
Raštingumo parodymo ne

reikia sekamiems:
Kas jau kartą balsavo’ 

New Yorko valstijoj.
Jeigu parodys baigimo 

pradinės ar aukštesnės mo
kyklos diplomą. „

ŠTAI, TAS LAUKTASIS 
SKANUS PYRAGAS

Prieš tūlą laiką Laisvėje 
buvo minėta, kad Vera Mi- 
kutaitytė iš Teaneck, New 
Jersey, kur jinai gyvena ir 
dirba, atvyko brooklynie- 
čiams - newyorkieciams pa
dėti išsiųsti 6-jį siuntinį 
Lietuvos žmonėms. Tuomet 
atvažiuodama jinai atvežė 
labai 
šinti 
čius 
kus.
nos - moterys apstojo ją 
prašyti to skanumyno kepi
mui recepto. O kadangi ten 
buvo apie porą desėtkų no
rinčių to recepto, perdaug 
darbo išrašyti vienu vaka
ru, tad buvo sutikta, kad ji
nai parašys receptą dien
raščio Laisvės Moterų Ži
niose.

Tą receptą gavome ir jį 
čia talpiname visų žiniai:

MIELIŲ PYRAGAS 
SU SMETONA

Kadangi; kaip jau žino
me, karo laiku labai sunku 
gauti pakankamai sviesto. 
0 sviestas tai kiekvieną py
ragą arba tortą paskanina. 
Todėl aš vietoj sviesto var
toju rūgščios Smetonos. 
Kuomet kepu iš mielių py
ragą, tai puikiausiai svies
tą pavaduoja rūgščioji Sme
tona.

Į du puoduku rūgščios 
Smetonos vartoju vieną ply
telę mielių. Pirmiausiai iš- 
tarpinu mieles dviejuose 
šaukštuose pieno su trim 
šaukštais cukraus. Mieles 
ir cukrų ištrinu, ištarpinu 
su pienu puodelyje. Kada 
mielės išsileidusios, tuomet 
supilu su rūgščia Smetona, 
įmušu 3-4 kiaušinius, supi
lu 3 puodukus miltų, tru
putėlį druskos ir viską sy
kiu sumaišau. Tuomet pa
dedu šiltoje vietoje, kad iš
kiltų. O kuomet iškyla, tai 
vėl dadedu miltų ir išmin
kau.

Reikia saugoti, kad ne
perdėti perdaug miltų. Rei
kia palikti tokią tešlą, kad 
būtų kaip tik galima iško
čioti. O jeigu minkant teš
la limpa prie rankų, tuomet 
reikia dadėti dar truputėlį 
miltų, bet ne perdaug. Ka
da tešla būna kietax tai

skanų pyragą pavai- 
pasišventusiai dirban- 
liuosnorius darbinin- 
Pasivaišinus, mergi-

mielės neturi jėgų iškelti 
pakankamai. Minkyti ne
reikia labai ilgai, nes jauti, 
kada tešla būna švelni ir 
miltai išminkyti, tai ir už
tenka. Tada įdėti į tam ti
krą išsviestuotą blėtą ir vėl 
padėti šiltoje vietoje iki iš
kils. Kepti 300 karštyje 
vieną valandą.

TOKS PAT PYRAGAS 
SU UOGOMIS.

O jeigu norėtumėt, kad 
toks pyragas pavaduotų 
kokį tortą, štai būdas, kaip 
paskaninti:

Kuomet išminkysite tą 
anksčiau minėtą tešlą, iš
kočiokite apie pusės colio 
storio blyną ir ant viršaus 
to blyno aptepkite sviestu 
arba rūgščią ja Smetona. 
Užbarstykite truputėlį ci
namonų (cinnamon), pas
kiau kokių nors uogų — ra- 
zinkų arba šiaip žemuogių 
(jam) aptepkite ir užbars
tykite porą šaukštų rudojo 
cukraus. Tada tą blyną su
vyniokite ir įdėkite į tam 
tikrą blėtą. Padėti šiltoje 
vietoje iki iškils. Kepti ir
gi tokiame karštyje, kaip 
aukščiau minėjau.

Kuomet kepsite su kokio
mis uogomis, patartina var
toti dvi plyteles mielių, nes 
viena plytelė mielių neturės 
jėgų iškelti.

Vera Mikutaitytė.

Kukurūzai Su Sūriu

Kukurūzai (komai) ant var
pos gali būti priedu prie vaka
rienės. Pridėjus sūrio gali būti 
ir vakarienė. Skanus kepsnys 
ir greit padaromas išeina se
kamai :

Pora puodukų išvirtų ir nuo 
varpos nuskustų kukuruzų.

Po pusę puoduko Smetonos 
ir tarkuoto sūrio. Nesant Sme
tonos, tinka vartoti chili sauce.

Druskos ir pipirų pagal sko
nį.

Kukurūzus
blėtukėn, užberti 
tais prieskoniais, 
užpilti Smetoną, 
užbarstyti sūriu, 
prieš ugnį iki sūris sutirps ir 
viršus aprus.

Pagražinimui, viršų apdulki
na raudonaisiais pipirais.

sudėti lėkšton 
druska ir ki- 
Ant viršaus 

o virš visko 
Paspraginti

pa- 
ge-

Visoki be plutos pajų 
viržiai (filingai) esą labai 
ra dirva veistis tenai pateku
sioms bakterijoms. Tai dėl to 
yra patariama juos laikyti ak
linai uždengtus nuo iškepimo 
iki suvartojimo.

Užpereitą savaitę buvo 
iškilmė, kurioje likosi pa
minėta dviejų metų sukak
tis, kaip baigė karišką mo
kslą 9 moterys, kaipo aukš
tos pareigūnės ir kartu su 
jomis 670 paprastų kariš
kių (WACS).

Šios devynios užbaigė 
mokslą kaipo karininkės, o 
vėliau buvo pakeltos į pul- 
kininkes. Tačiau visų vy
riausia karo tarnyboj yra 
Oveta Culp Hobby. Ji buvo 
pirmoji organizatorė mote
rų armijos.

Visos 
žinti su 
kėmis 
atlieka 
Čia pažymėsiu trumpas jų 
biografijas.

Florence Theresa New- 
some, 33 metų amžiaus, ji 
turi atsakomingiausį darbą, 
yra arčiausiai prie karinio 
centro, eina generolo G. C. 
Marshall sekretorės parei
gas. Reikia pažymėti, kad 
ji tik viena iš devynių, ku
ri neturi universiteto moks
lo. Tačiau jos stropumas ir 
atydurnas jai davė progą

užimti tą atsakomingą vie-

turėtume susipa- 
mūsų šalies kariš- 
moterimis, kurios 
svarbias pareigas.

Hull Įspėjo Bepusiškus 
Kraštus Nepriimti Ašies 

Kriminalistu
Washington. — Ameri

kos valstybės sekretorius 
Cordell Hull įspėjo visus 
bepusiškus (nedalyvaujan
čius kare) kraštus, kad ne
priimtų Hitlerio nei kitų 
karinių Ašies kriminalistų. 
Sako, jeigu kuris bepusiš- 
kas kraštas duotų prieglau
dą tokiem piktadariam, 
“tatai per eilę metų pablo
gintų” Amerikos santykius 
su tuo kraštu.

Anglija ir Sovietų Są
junga taip pat reikalauja, 
kad bepusiški kraštai ne
priimtų karinių kriminalis
tų.

Švedija yra jau pranešus, 
kad jinai nepriglaus tokių 
gaivalų. Šveicarija ir Ispa
nija sakė, kad jos kreipia 
rimtą dėmesį į tą Jungtinių 
Tautų reikalavimą. Dar ne
atsiliepė Argentina ir tūlos 
kitos bepusiškos šalys.

Jessie Pearl Rice, 42 me
tų, iš Georgia valstijos. Ci
viliniame gyvenime jos už
siėmimas buvo mokytoja. 
Dabar ji yra pirmoji ran
ka pulkininkės A. C. Hobby.

Ji draugiškuose pasikal
bėjimuose yra pasakiusi, 
kad ji geriau būtų puskari- 
ninkė o ne pulkininke. 
Kuomet buvo užklausta ko
dėl, ji atsakiusi, kad ji no
rinti visur apvažinėti ir 
matyti šalies padėtį, o kaip 
dabar esti, tai ji niekur iš 
Iowa negalinti išvažiuoti.

Westray Battle Boyce, 43 
metų. Prieš karą ji buvo 
Viduržemio jūros karo te
atro direkcijos narė. O da
bar yra administratorė ge
neraliniame štabe. Ji yra 
atsakominga už WACS la
vinimą.

Elizabeth Strayhorn, 40 
metų. Ji buvo komandai to 
padėjėja, vėliau likosi ko- 
mandante ir vadovauja ka
rių lavinimo centrą.

Betty Bandei, 32 metų. 
Ji buvo laikraštininke civi- 
liame gyvenime, o dabar 
yra direktorė WACS oro 
pajėgose.

Emily Claire Davis, 30 
metų. Ji yra jauniausia iš 
visų dęvynių, apie kurias 
čia skaitote. Ji yra direkto
rė moterų lavinimo centre.

Katherine Ralston Goodr 
win, 44 metų. Ji yra direk
torė WACS raštinių darbi
ninkių.

Mary Agnes Brown, 42 
metų. Prieš įstojant į karo 
tarnybą ėjo advokatės par
eigas. Dabar ji randasi Pa- 
cifike ir eina karo teatro 
direktorės pareigas.

Anna Walker Wilson, 34 
metų. Ji buvo pirmoji, kuri 
nuvyko į Europą, kad daly
vavus kariškose pareigose. 
Ji yra WACS štabo direk
torė ir turi savo globoje 6,- 
500 narių, kurios randasi 
Normandijoj.

Tai tiek šį kartą apie 
mūsų šalies moteris, kurios 
yra kariškose pareigose.

(Iš Vilnies)
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SUOMIAI PRADEDA SUI- 
MINĖT VOKIEČIUS

Stockholm, Šved. — Suo
mija oficialiai pra
nešė, kad jos kariai suėmė 
mažą vokiečių kariuomenės 
grupę arti Pudasjaervi, vi
durinėje to krašto dalyje. 
Tai dar pirmoji hitlerinin
kų grupė suimta Suomijos 
karių. Suimtieji turi būti 
laikomi nelaisvėje, pagal 
Suomijos sutartį su Sovie
tais.

Suomiai taipgi pranešė, 
kad naciai, traukdamiesi iš 
Taivalkoski kaimo, ties Pu
dasjaervi, sunaikino ūkius.

Amerikiečiai Chinijoj tu
rėjo apleist savo lėktuvų 
stovyklą Tanchuke, besiar
tinant japonam. Jie suardė 
tą stovyklą pirm pasitrau
kiant iš įos.

Dabar dar yra geras lai
kas pastiprinti savo kiemo 
pievelę suteikimu jai naujo 
maisto. , Geriausia tinka 
vartoti tam tikslui taiko
mos komercinės trąšos (for 
lawns). Bet galima vartoti 
gerai persiformavusio, 
smulkiai sutrinto galviji
nio mėšlo, į kurį primaišy
ta apie pusantro svaro ko
mercinių trąšų per bušelį. 
Taipgi vieton mėšlo galima 
vartoti sutręšę lapai ir ki
tos augalinės medžiagos.

Dabar taip pat galima 
dėti trąšų aplink krūmokš
nius ir medžius. Ariamasis 
daržovių ir gėlių daržas, 
kur jau viskas nuimta, rei
kia išvarpyti, žemėmis ap
versti nevartojamas daržo
vių ir vaisių liekanas, me
džių lapus, žoles. Apkasti 
žemėse visoki žalumynai 
duoda žemei daugiau nau
dos, negu duotų palikti pa- į 
viršiuje.
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PITTSBURGH, PA.
Konferencijos Protoklas

Lietuvių delegatų ir pavie
nių veikėjų konferencija reika
le pagalbos teikimo Lietuvos 
Žmonėms įvyko sekmadienį, 17 
d. rugsėjo, LMD Svetainėje, 
142 Orr St., Pittsburgh.

Konferenciją atidarė komi
teto pirmininkas J. Urbonas, 
2:30 vai. po pietų. Į mandatų 
komisiją paskirta K. Kairys ir 
G. Urbonas. Kol mandatus ko
misija tvarkė, tai pakviesti J. 
D. Sliekas ir J. Miliauskas pa
kalbėti, kurie kalbėjo dienos 
klausimais.

Sekė delegatų vardošaukis. 
Delegatus prisiuntė sekamos 
draugijos:

LLD 33 kuopa — A. Pipi
ras; LDS 145 kp.—Z. Mekeš- 
kienė; SLA 286 kp.—J. Mi
liauskas ir M. Imbrazienė; 
LLD 87 kp.—J. Kazimieras ir 
J. Daimantas; LDS 160 kp.— 
D. P. Lekavičius ir K. Kairys; 
LDS 59 kp.—G. Urbonas; LLD 
40 kp.—M. Paulauskas; LDS 
37 kp.—A. Černiauskienė ir K. 
Matakas; nuo Liet. Moterų Ap- 
švietos Kliubo—H. Kairienė; 
LDS 146 kp.—J. Urbonas; 
LDS 157 kp.—J. Padubonis ir 
Ig. Mažietis; LDS 142 kp.— 
M. Mažeikienė, J. Kvederas,
J. Kazlauskas ir J. Suodnikas. 
Viso buvo nuo 11 organizacijų 
20 delegatų.

Konferencijos pirmininku iš
rinktas J. Urbonas; į rezoliu
cijų komisiją — J. Miliauskas,
K. Kairys ir D. P. Lekavičius.

Protokolas pereitos konfe
rencijos perskaitytas ir priim
tas. Komiteto raportas priim
tas.

Sekė raportai iš kolonijų.
Iš raportų paaiškėjo, kad 

Pittsburgho priemiesčių ir ko
lonijų draugai ir draugės dir
ba labai nuoširdžiai pagalbai 
Lietuvos žmonių. Tik iš Brad
dock kolonijos pranešė drg. 
Geo. Urbonas, kad iki šiol ma
žai tame reikale nuveikta, bet 
pažadėjo energingai veikti at
eityje. Wilmerdingo draugai 
prisiuntė daug surinktų drabu
žių. McKees Rocks draugai 
daug pasiuntę surinktų drapa
nų į centralinį komitetą Brook- 
lynan. Iš N. S. Pittsburgh drg. 
D. Lekavičius išdavė platų ra
portą, iš kurio matosi, kaip 
daug siuntinių yra pasiųsta. 
Iš mažos kolonijos, Treveskin, 
raportavo, kad apsčiai gavo 
visai naujų drapanų. Drg. Bal
trušaitienė išdavė gerą rapor
tą iš Soho dalies.

Po raportų buvo diskusijos, 
kaip dar geriau pastatyti Lie
tuvos žmonių pagalbos darbą, 
tai yra, kaip ir pasidalinta pa
tyrimais. Nutarta, kad dele
gatai, grįžę į savo kolonijas, 
sudarytų tam reikalui komite
tus. Išrinkta drg. S. Orda, kai
po finansų sekretorius, M. Ma
žeikienė ir F. Rodgers, kaipo 
iždo globėjai, prie bendro ko
miteto, nes iš jo išsitraukė U'. 
Nacajienė, J. Gataveckas ir G. 
D. Lekavičius. Minėti draugai

Sliekas. '
Surinkta $34. Ant pabaigos 

buvo priduota stambi auka, 
$100, nuo draugų Prano ir
Marijonos Imbrazų, tai labai 
didelė auka nuo širdingų drau
gų.

Konferencija užsidarė 6 vai. 
vakare.

Jonas Urbonas,
Konf. pirmininkas,

E. K. Sliekienė, 
sekretor.

San Francisco-Oaldand, 
Calif.

Aukos Sušelpimui Lietuvos 
Žmonių

13 d. rugsėjo, Pabaltijo Ko
mitetas, susidedantis iš latvių, 
estonų ir lietuvių, ir lietuvių 
San Francisco ALDLD 153 kp. 
ir San SanFrancisco-Oaklando 
Mezgėjų Rėm. Kliubas, turėjo 
parengimą proga Pabaltijo iš- 
liuosavimo nuo hitlerizmo ver
gijos. .

Iš lietuvių turėjome dvi dai
nininkes iš Chicagos: K. Abe- 
kienę ir A. Kensta’vičienę. Jos 
puikiai padainavo, kad publi
ka nenorėjo jų paliuosuoti, 
šaukė ir šaukė daugiau dainų. 
Pirm, bandė tęsti programą, 
bet šauksmai daugiau dainų. 
Tada A. Kenstavičienė padai
navo solo. Ji nustebino publi
ką savo maloniu balsu. Ilgai 
paliks pas kaliforniečius myli
mų dainininkių dainos, jų 
draugiškumas. Gal jos norėtų 
atvykę pasilsėti, bet kur tau, 
jau užkviestos dainuoti ant 
KLX radio, vieno iš Oaklando 
didžiųjų radio stočių. Jos dai
navo nedėlioj, 24 d. rugsėjo 
ant Russian Hour. Kitas už- 
kvietimas yra spalių 7 d., ka
da įvyks Russian American 
Institute milžiniškas parengi
mas San Francisco miesto au
ditorium, tai K. Abekienė ir 
A. Kenstavičienė dainuos. 
Kviečia jas ir latviai ant jų 
parengimo. Pasirodo, kad jos 
negaus progos nei pasilsėti, už 
tai mes, lietuviai džiaugiamės, 
kad gavome progą turėti šias 
dainininkes.

Pabaltijo koncertas atnešė 
pelno $900, tai lietuvių dalis 
yra $300 dėl sušelpimo Lietu
vos žmonių.

13d. rugpjūčio drg. Sutkienė 
ant jos gimimo dienos, sykiu 
su jos sesute, Marie Baranaus
kiene, varde Mezgėjų Rėmėjų 
Kliubo, surengė bankietą- 
džiaugsmo vakarą išlaisvinimo 
Lietuvos proga. Tos dvi drau
gės davė šį bankietą dėl sukė
limo pinigų Lietuvos žmonėms. 
Joms daug kainavo šis įvykis, 
bet už tai sukelta graži su
ma pinigų—$168.45.

Rugpjūčio 23 d. surengta 
piknikas Oaklando ALDLD 
198 kp. ir San Francisco LDS 
58 k p., pas drg. Burdus.

Aukavo Burdai $6.50.
Mugianiai ir Karosai po $5.

rezignavo iš priežasties darbo, 
kad negali sėkmingai atlikti 
pareigas. Taipgi išrinkta, nuo
kolonijų atstovai, būtent: nuo 
Wilmerdingo—K. Matakas, ir 
Moterų Laisvės Draugijos, 
Wilmerdingo—A. Černiauskie
nė; nuo Moterų Apšvietos

A. Shultz $3.
J. Kazlauskas, Baltulioniutė 

ir Sutkai po $2.
A. Castinelli $1.70.
Po $1: Bealer, Demikis, Se

nutis, Koblin, Knox, Hoffman, 
Bush ir Dapkis.

Po 50c: Pakuonis ir Elms.
Kliubo, N. S. Pittsburgh—H. Viso $35.70. 
Kairienė; nuo Treveskin — Pelnas nuo Oaklando LLD

Shultz, T. King ir Bitiai po 
$2. , .

E. Vilkaitė ir M. Straus .po 
$1. Viso $40. \

San Francisco ir Oaklandaš 
jau savo paskirtą kvotą per 
Lietuvai Pag. Teik. Kom. Cen
trą sukėlė. Galima tikėtis, kad 
dar nepabaiga, gal pasieksime 
$1,000 šiam taip svarbiam 
tikslui.

Californijos Peoples World 
darbininkų dienraštis uždėjo 
kvotą lietuviams $100. Oak- 
landas jau sukėlė $150, san- 
franciskiečiai $100. Čia irgi 
perviršinome kvotą.

K. M.

Hartford, Conn.
Iš Raud. Kryžiaus Lietuvių 

Skyriaus Veikimo
Rugsėjo 21 d. Raudonojo 

Kryžiaus Lietuvių grupės įvy
ko mitingas, parapijos name. 
Ši grupė nelaikė susirinkimų 
per visą vasarą, turėjome va- 
kacijas. Dabar vėl bus laiko
mi susirinkimai kas mėnesis.

Iš iždininkės raporto paaiš
kėjo, kad grupė turi banke 
$331.01 taupinimo skyriuj ir 
čekiams $139.80.

Gruodžio 10 dieną nutarta 
turėti žaislų vakarą, kad su
kčius pinigų į kareivių fondą, 
tas fondas bus laikomas tol, 
kol kareiviai sugrįš iš karo 
fronto, tai tada jiems bus kas 
nors surengta arba kokios do
vanos suteiktos. Taipgi nuta
rėme suruošti Raudonojo Kry
žiaus naudai bazarą, kuris 
įvyks prieš Velykas.

Nutarta pasiųsti kareiviams 
Kalėdoms po atvirutę ir nosi
nę. Norėjome pasiųsti po pun
delį, bet, kadangi jau turime 
44 0 žmonių karinėje tarnybo
je, tai, kad kiekvienam sutai
syti $2 vertės pundelį, tai rei
kėtų daug pinigų ir darbo.

Pralotas Ambutas paauka
vo $20 atviručių pasiuntimui. 
Buvo įnešta, kad nuo grupės 
pasiųsti atstovą į vietinį Lietu
vių “Bendrą” šalpos Fondą, 
kuris sakosi, kad jau pradės 
veikti. Ii* kad priklausyti prie 
to “fondo,” tai reikia sumokė
ti $5.

Aš kalbėjau prieš tą įneši
mą, nurodžiau, kad tas “fon
das” nėra visų lietuvių ben
dras, ir kad to fondo vadai 
dar nėra pasiuntę Lietuvos 
žmonėms nei piniginės, nei 
drapanų pagalbos. Nurodžiau, 
kad Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas rūpinasi Lietuvos 
žmonių reikalu ir jau daug 
pasiuntė siuntinių. Ir tik rei
kia visiems remti šį komitetą, 
jeigu norime pagelbėti Lietu
vos žmonėms, bet ne su tais 
dėtis, kurie šelpia tuos, kurie 
išsivežė Lietuvos auksą ir daug 
kito turto.

Kiti nariai gynė tą “bendrą 
fondą,” sakė, kad jau už ke
lis tūkstančius dolerių, “vys
kupijos sudėtų,” būk esą pa
siųsta pagalbos į Lietuvą per 
Raudonąjį Kryžių.

Philadelphia, Pa.
Lietuviai Pro-naciai Desperaci
joj—-Kumštis Jų Argumentas

čia gerai veikė visų sriovių 
Raud. Kryžiaus ir Karo Per
galės Komitetas. Parduota 
daug bonų. Sukelta daug Rau
donajam Kryžiui ir Karo Fon
dui aukų. Bet pradžioj metų 
Įsiskverbus valdybon pro-na- 
ciams darbas pradėjo šlubuoti.

Dabar, kuomet Europoj ka
ras eina prie pabaigos, naciz
mui artėja pražūtis, Lietuvoj 
atsisteigiant tarybinei santvar
kai, tai lietuviai pro-naciai, su 
savo bendrakeleiviais klerika
lais, įpuolė desperacijom Vie
toj veikti, planuoti, kaip sėk
mingiau pravesti K. Fondo va
jų, kuris prasidės spalių mė
nesį, jie daro nepamatuotus 
skundus ant demokratinei nu
siteikusių delegatų. Jau trijuo
se susirinkimuose nieko nau
dingo nebuvo nutarta, bet eik
vota veikliųjų lietuvių bran
gus laikas tuštiems ginčams.

Smeton-naciai su kun. S. 
Raila, prisivaro suklaidintų 
moterėlių į delegatų susirinki
mus, sudaro didžiuma balsu, z V C
Na, ir šeimininkauja,- kaip jie 
nori: Vieni kala, kiti zalatija, 
o nauda kam? Aišku ne mū
sų pastangoms greitesniam ka
ro laimėjimui ir šelpimui nuo 
karo nukentėjusių lietuvių.

Rugs. 12 d. delegatų susi
rinkime pirm. J. Kavaliauskas 
paduoda skundą ant P. Pilė
no ir K. žadeika ant P. Za- 
lecko. Skundų nagrinėjimui 
šaukia susirinkimą, rugsėjo 26 
d. Perskaičius praeito susirink. ’ 
protokolą, pirm. J. Kavaliaus
kas pašaukia buvusią praeitais 
metais sekr. J. Šmitienę pri
duoti mandatus dabartiniam 
sekr. P. Pukui. Šmitienė aiški
nasi, kad pas ją jokie man
datai nesiranda. Jį sako: 
“Kuomet vienijomės, jūsų 
grupės sekr. buvo Cheledinienė 
ir ji man jūsų delegatų man
datų nepridavė. Jai bekalbant, 
nei iš šio, nei iš to, pamoko mė
sininkas Wm. Paschall (Poš- 
kevičius), puolė Šmitienę muš
ti, rėkdamas: “Išmesk lauk!” 
Arti jos sėdėję vyrai šoko jį 
sulaikyti. Tuomet jis pradėjo

mušti jos gelbėtojus. Bet greit 
keli stiprūs vyrai jį sugriebė 
ir nuo žiaurių muštynių sulai
kė. Kur buvęs, nebuvęs, Tur
ginės parapij. vargonininkas ir 
lietuvių radio programų vedė
jas Antanas Džikas, kad jau 
žiebs kumščiu P. iZaleckui į 
žandą, bet tuoj ir tas buvo su
laikytas.

Šiaip taip susitvarkius vėl 
tęsiamas susirinkimas. Bet 
Šmitienė reikalauja mušeiką 
Paschall iš susirinkimo praša
linti. Kadangi pro-naciai ir jų 
suklaidintos moterėlės sudarė 
didžiumą — mušeiką atsisakė 
prašalinti. Tuomet vienas de
mokratinių lietuvių delegatų 
atsišaukė į savo grupes dele
gatus apleisti susirinkimą, ką 
ir padarėme.

Vėliau parašysiu daugiau 
apie jų darbelius.

Reporteris.

Laukiama Anglų į Bendrą 
Karinę Komisiją Suomijoj
Helsinki, Suomija. — Čia 

laukiama atvykstant Ang
lijos atstovų į bendrąją So
vietų - anglų karinę; komi
siją Suomijoje. Komisijos 
pirmininkas bus sovietinis 
generolas Andrius Ždano- 
vas, kuris dar neatvyko į 
Helsinkį.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 77-11 has been issued to the undersigned 
to sell beei, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 154 Lawrence Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

15-1 LAWRENCE STREET REST. CORP.
154 Lawrence St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5079 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Patehen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN CORSARO
15G Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 190-1 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
106 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, ta be consumed off the 
premises.

GIUSEPPE SPEZZANO
106 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10281 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
111 Prospect Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANIELLO NAPOLITANO
111 Prospect St., Brooklyn, N. Y.
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Paklausta, kas nuvežė tuos 
dalykus į Lietuvą? Atsakė, 
kad Amerikos Raudonojo Kry-
žiaus laivas, o viena moteris 
sakė, kad reikia skaityti Tė
vynę, tai viską sužinosime 
apie “bendrą fondą.” (Kas dėl 
pasakų, būk Amerikos Rau-
donojo Kryžiaus laivas nuve
žė tuos daiktus Lietuvon, tai

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
Laisvės vajininkų balius jvyks 

spalių 7 d., 8 v. v., 408 Court St. 
Kviečiame elizabethiečius ir iš apy
linkės lietuvius, Laisvės skaitytojus 
ir rėmėjus, dalyvauti šiame svar
biame parengime. Jūs žinot, kad 
Laisvei sukako 25 m. kai leidžia 
dienraščiu. Tad šia proga pasveikin
sime dienraštį Laisvę ir tuo pat 
kartu sutarsime kaip daugiaus gau
ti naujų Laisvei skaitytojų ir prie 
to senų nepamirškime. Draugai, jūs 
gerai žinote, kad vajaus laike yra 
daug išlaidų. Tai mes jus ir kvie
čiame į vajininkų pagelbą. — A. 
Stripeika, G. Kudirka. (233-235)

ROCHESTER, N. Y.
ALDLD 50 kp. rengia Laisvės 

naudai parengimą, paminėti 25 m. 
sukaktį. Įvyks spalių 14 d., Gede- 
mino salėje, 6:30 v. v. Bus gera va-Į 
karienė. Įžanga pagal skanumo va
karienės ir reikalo svarbumą. Už
darbis eis spaudos naudai. Kad ži
noti kiek pagaminti maisto, prašo
me užsisakyti iš anksto per kuopos 
valdybą: J. Ivonaitis, R. Barasukas, 
J. Stančiką ir W. Černiauskas. Ki
tuose miestuose būna rengiama 
stambūs piknikai, koncertai, o mes 
rochesteriečiai atžymėkime nors su 
vakariene. Pasimatysime 14 d. spa- 
liv. — W. C. (233-234)

MONTELLO, MASS.
Lietuvai Teikimo Pagelbos Komi

teto susirinkimas įvyks penktadie
nį, spalių 6 d. LTN Mokyklos kam
bariuose. Kviečiame visus Komiteto 
narius pribūt 7:30 v. v. (233-234)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Merginų Kliubas (Lamb

da Delta Sigma) rengia bazarą, Bus 
parė ir šokiai tą vakarą. Įvyks spa
lių 8 d. Mlynko Hali, E. 79th St. ir 
St. Clair, 5 v. v. Bus duodama vi
sokių laimėjimų, didelių ir mažų. 
Šokiams bus gera muzika. Pelnas 
eis mūsų kariaujančių vyrų fondui. 
Tad kviečiame visus skaitlingai da
lyvauti. (233-235)

NASHUA, N. H.
Spalių 7 d., kviečiame LLD 42 

kp., LDS 128 kp. ir Liet. Pagelbos 
Teik. Komiteto narius dalyvauti su
sirinkime. Įvyks po 168, toj pačioj 
vietoj, 8 v. v. Susirinkime turėsime 
nutarti daug dalykų. Reikės išrink
ti vajininkus darbuotis Laisvės va
juje, gavime naujų skaitytojų. Tad 
prašome nepamiršti dalyvauti susi
rinkime . — V. V. (233-234) 
&— --------------------------- --- — □

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
•Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus ir krajaVus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui . esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191.
0---------------------------------------Q

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

n — n — n — o — . — o —o — . — o»o — 
J. GARŠVA

. GRABOROUS-UNDERTAKER j 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

. Išbalsamuoja ir laidoja ant > 
’ visokių kapinių '
1 VELTUI ŠERMENINE I
• (KOPLYČIA) •

• Parsamdo automobilius ir ka-
I rietas veselijom, krikštynom | 
| ir kitkam. |
I 231 BEDFORD AVENUE 
į BROOKLYN j
I Telephone: E Vergreen 8-9770 I

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planas.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

TELEPHONE
STAGG 2-5043

660 GRAND ST BROOKLYN, N

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

NOTARY
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Ignas Mažietis; Mc Kees 
Rocks—J. Suodnikas.

Priimta rezoliucija Lietuvos 
žmonių pagalbos reikale. Po to 
sekė aukų rinkimas tam reika
lui. Aukavo sekami draugai ir 
draugės:

- Po $5: M. ir P. Paulauskai 
ir G. Parčauskas.

Po $2: Z. Mekeškienė ir 
George Urbonas.

Po $1 aukavo: S. Orda, J. 
Pustikas, J. Miliauskas, H. 
Kairienė, M. Imbrozienė, J. 
padubaris, dr. J. Baltrušaitie
nė, J. Mažeika, J. Suodnikas, 
D. Lekavičius, K. Kairys, J. 
Daimontas, J. Kvederas, J. 
Kazlaūskas, K. Matakas, Ig. 
Mažietis, J. Urbonas, F. Rod
gers, * J. ** Lekavičius £ ir ; J.,; D.

198 kp. pikniko—$55, tai šis 
parengimas atnešė pelno 
$90.70 dėl sušelpimo Lietuvos 
žmonių.

17 d. rugsėjo, jaunavedžiai 
Marytė Baltulioniutė ir jos 
draugas Frank Straus sukvie
tė būrelį draugų bei draugių 
ant pietų pas Karosus, tai bu
vo smagus suėjimas. Drg. 
Strausiai gražiai pavaišino vi
sus. Dalyviai linkėjo jaunave-' 
džiams laimingo gyvenimo. 
Linkėdami jiems laimės, prisi
minė reikalingumą remti Lie
tuvos žmones.

Pirmiausi jaunavedžiai au
kavo $6.

Radiai, Sutkai, Senbernis ir 
Gizymala po $5.t

LM Mugianiai; ir KfirosaLpoy$3.

jos neturi pagrindo. Į Sovietų 
Sąjungą, o kartu ir Tarybų 
Lietuvą joki Raudonojo Kry
žiaus siuntiniai neina. Visa pa
galba į Sovietų Sąjungą ir kar
tu Lietuvą, eina tik per Rus
sian War Relief Komitetą.— 
Red.)

Po diskusijų nutarė prisidė
ti prie minėto “fondo” ir už
simokėti $5.

Paskui nutarta paaukoti $5 
dėl lentos, ant kurios bus už
rašomi lietuvių vardai, kurie 
tarnauja karinėse jėgose. Bet 
kur ta lenta bus pastatyta, tai 
dar neteko sužinoti. Atrodo, 
kad jau labai vėlai ir tas dar
bas daroma.

W. Brazauskas, 
; Kdrespdhdentas

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEm6rRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI Ir MOTERYS

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS |2.

DR. ZINS '<«—
110 East 16th St., N. Y. Arti Union Square
Kasdien ,9 A. ^.— 7 P. M. p Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.
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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

;nr,?r^~ipc>nf^A^r1vr;^nn^fĮvA7.Anvnr..nAunAunp.Ųftftufinvn^?^/-^.n<į,;-s/;;r;rr



Trečiadienis, Spalių 4, 1944
i' ' •"■■■■■— .....................................

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Laisve—Liberty,LithuanianDaily Penktas puslaplf

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINČI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI 

__ a—-----------------------------

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Priėmimų, Išsiuntimų ir Sandelio Darbininkaį
Ar jūs jieškote darbo, kuris turėtų pokarines galimybes? 

Tokio, kuriuom jūs galėtumėte pasitikėti 
po pergalės laimėjimo.

McKesson & Robbins
gali pasiūlinti tokį savo darbą

Išsiuntimų, Priėmimų ir Sandėlio Departmente.

MUM TAIPGI REIKIA VYRŲ 
galinčių būti tinkamais produkcijos darbui mūsų 

VAISTININKYSTĖS DEPARTMENTE 
kur mes išdirbame

VAISTUS, GYDUOLES IR VITAMINUS
Tie yra būtini darbai, kurie tesis po karo. 

JCS GALITE PRADĖTI DIRBTI TUOJAU BI KURĮ
IS AUKŠČIAU NURODYTŲ DARBŲ. 

MINIMUM 48 VALANDŲ DARBO SAVAITĖ.
SU PROGA DIRBIMO PRIDEDAMŲJŲ VIRŠLAIKIO VALANDŲ. 

VIRŠLAIKIAI PRASIDEDA PO 40 VALANDŲ.
Personnel Ofisas yra adaras nuo 8 A. M. iki 4:30 P. M. 

Pradedant Pirmadieniais, baigiant penktadieniais 
ir iki pietų Šeštadieniais.

IŠ ANKSČIAU PATYRIMAS NEREIKALINGAS.* 
Kreipkitės Asmeniškai ar Telefonuokite Fairfield 9-1661

Reikalingas atliekamumo pareiškimas darbininkams 
esantiems prie būtinų pramonių.

McKesson & bobbins, inc. 
GRASMERE AVENUE 

FAIRFIELD, CONNECTICUT 
Brooklawn busas sustoja prie durų.

(234)

REIKALINGI
V T WTD TEf n 1JEi JLi JEi JA & JK JL JtSL JH

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

NEW YORK

SHIPBUILDING

VYRAI 
17 Iki 50 

BENDRAS FABRIKO 
DARBAS 

Patyrimas Nereikalingas 
Laikas ir pusė už viršlaikius. 

Pokarinis Darbas 
Puikiausios Darbo Sąlygos. 

Prisilaikoma WMC Taisyklės. 
Kreipkitės

JUNE DAIRY PRODUCTS CO. 
223 COLES ST., 

JERSEY CITY, N. J,
(237)

SUSTATYTOJAI
PATYRĘ TEKINTOJAI & 

PIELAVOTOJAI 
GERA PROGA 

NUOLATINIS POKARINIS 
DARBAS

J. SKLAR MFG. CO.
38-04 WOODSIDE AVE., L. I. C. 

PHONE HA. 9-1900
8th Ave. subve, Northern Blvd. Stoti*, 

I.R.T. ar B.M.T. iki Lincoln Ave. Stoties.
(233)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS 
ŠEIMININKES 

Pokarinė Proga 
SIUVAMU MAŠINŲ OPERATORĖS 

Reikia turėti šiek-tiek patyrimo.

INSPEKTORES
Reikia turėti šiek-tiek patyrimo.

SUSTATYTOJOS
Reikia turėti sustatymo patyrimo.

PATYRUSIOS RAŠTINES DARBININKES 
Daug Viršlaikio

Švarios šėpukės ir lašų-shower rooms. 
Kateteri j a ir medikalis rūmas ant vietos.

KREIPKITĖS Į PERSONNEL DEPARTMENT 
TARPE 8:30 IR PIETŲ

f .. • =Ss

DIE MAKERS (1-mos & 2-ros Klasės) 
CINCINNA T1 TEKINIMO OPERATORIAI 

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI 
ABELNAI FABRIKO DARBININKAI 

SANDELIU KRAUSTYTOJAI 
Daug Viršlaikio 
Pokarinė Proga

Švarios šėpukės ir lašų-shower rooms. 
Kafeterija ir medikalis rūmas ant vietos.

KREIPKITĖS Į PERSONNEL DEPARTMENT 
TARPE 8:30 IR PIETŲ

WALDES KOH-I-NOOR, Ine.
47-16 Austei Place, 

Long Island City, N. Y. 
(Tarpe Skillman & 27th Sts.)

I.R.T. iki Hunters Point Ave., L. I. *City.
(233)

CORP

CAMDEN, N. J

(234)

MERGINOS
Naujienybių Įstaiga

5 DIENOS — 40 VALANDŲ 
$22

LAURA HAIR NOVELTY CO.
65 MADISON AVE.

(arti 27th St.)

RAŠTININKES
Mokytis Operavimp

RAKTINĖS KIRTIMO MAŠINOS

Puikiausia Ateitis. Postovi Įstaiga.

5 DIENOS— 
$84 J MĖNESI PRADŽIAI 

ALGONQUIN 4-4660

WALDES KOH-I-NOOR, Inc.
47-16 Austei Place, 

Long Island City, N. Y.
(Tarpe Skillman & 27th Sts.)

I.R.T. iki Hunters Point Ave., L. I. City.
(233)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

56 WEST 23RD ST., N. Y.

OPERATORĖS
Patyrusios prie moteriškų apatinių drabužių. 

Gera Alga. Nuolatinis darbas. 
Taipgi merginos abelnam darbui.

TU-ROSE MFG., 42 E. 12TH ST., N.Y.C.
(285)

MOTERIŠKŲ KEPURIŲ DARYTOJOS. 
KOPIJUOTOJOS. SIUVĖJOS.

Išimtinai daugmeniniam ir tiesiai naudotojam 
išdirbama.

NORTHRIDGE, 1 W. 57TH ST.
(239)

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI
DIRBTUVĖS DARBAS. 

NUOLATINIS DARBAS.

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

(234)

APVALYTOJAI
Dienom ir Naktim

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės I

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY

NEW YORK CITY

PROSYTOJAI
PATYRĘ PRIE GERŲ VYRIŠKŲ COATŲ. 

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.
* 8. MARKOWITZ, 17 E. 16TH ST.

(237)

BERNIUKAI, IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENTE 
PRIE MOTERIŠKŲ KALNIERUKŲ. NUO
LAT. 5 DIENŲ SAVAITĖ. VIRŠLAIKIAI. 
ENGEL BAUER, 49 W. 37TH ST., N.Y.C.

(234)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

REIKIA-PATYRUSIŲ MARŠKINIU SIUVĖJU
Prie Visų Dalių

ir
Merginų Mokytis Marškinių Siuvinio

Taipgi
Patyrusių Siuvamy Mašiny Operatorių

Berniukų ir Vyry Lengvam Fabriko Darbui
MANHATTAN SHIRT COMPANY

207 River Street Paterson, New Jersey
WMC REIKALAVIMAI IŠPILDOMA

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom Ir Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

MAŠINISTAI
Pilnam — Daliai Laiko

PRIE DIDELIŲ MILLERS 
LATHES

416 — 88TH ST., BROOKLYN.
BE. 8-0626. MR. PAGE.

(236)

VYRAI
46-55 METŲ
ABELNAS DARBAS 
KAVOS KEPINIMO 

DIRBTUVĖJE
5 DIENŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA
PUIKI POKARINĖ ATEITIS

103 Warren St., 
New York City.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(233)

PARDAVĖJAI
Pilnam ar Daliai Laiko.

Puikiausia pokarinė proga. Alga ir 
išlaidų atsiskaitymas ar nuošimtis 
sulyg susitarimo. Telefonuokite dėl 
pasitarimų.

MONTCLAIR 2-4794
(233)

PUNCH PRESS
OPERATORIAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

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

JOHN J. NESBITT, INC
STATE ROAD & R1IAWN STREET,

HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 
PA.

(287)

NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

REIKIA PARDAVĖJŲ
AMŽIAUS 18 IKI 60 

GERA ALGA 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

F. W. WOOLWORTH 
783 BROADWAY 

(Priešais Wanamakers)

MERGINOS 16 IKI 35 
Dirbti Gyvybiniam Apsigynima 

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

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

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO

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

Matykite Miss Hirsch
Reikia turėti USES paliuosavimą Ir 

būti U.S. Piliete. (233)

MERGINOS
LENGVAS. ŠVARUS FABRIKO DARBAS. 
$26. PENKIOS IR PUSĖ DIENOS. NUOLAT.

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.
LAXSEED CO.. 625 W. 55TH ST.. N.Y.C.

(235)

(238)

P.M.; 
pamatinė 
pusė viri

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.

INDŲ ATĖMĖJOS
Kompanijos Kaf eteri ja

VALANDOS: 12:30 A.M. IKI 3:30 P.M., 
5 DIENOS.

$12.50 | savaitę, prisideda valgis.
Kreipkitės Asmeniškai

AMERICAN THREAD CO., 
260 West B’way, N. Y.

(238)

MERGINOS
I

Arbatos Bolių Pakavimui
LINKSMOS APLINKYBĖS

VALYTOJOS
MOTERYS

BENDRAM VALYMO DARBUI
SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE
Valandos 12:30 P. M. iki 9 P. M.

Šeštadieniais: 8 A. M. — 12 Pietų.
SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(240)t

(237)

VYRAS
PRIE LABARATORIJOS

Už pagelbininką Chemistui
Mazgoti indus ir atlikti smulkius 
darbukus prie labaratorijos ir laip

sniškai įsidirbti aukštyn.
Privalo turėti mažiausia 2 metus 

High School mokslo.
MES TAIPGI NORIM

CHEMICAL OPERATORIŲ 
dirbti chemikalų fabrike.

Pokarines progos.
48 VALANDŲ SAVAITE. LAIKAS 

IR PUSE UŽ VIRŠLAIKIUS.
WYETH, INC.

1106 HARRISON AVE., 
KEARNY, N. J.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
(236)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

IR
TROKŲ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITĖS J ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS,, 

PHILADELPHIA, PA.
(235)

BERNIUKAI
Išsiuntimų; ir medžiagų departmentui. Vidaus 

darbas ofise. Nuolat; $83 ir aukščiau. 
Pastoviai. Proga pakilti.

THE UNITED STATES LIFE INS. CO., 
101 5th Avė., (arti 17th St.) 

ALGONQUIN 4-1210, Extension 6.
  (235)

VYRAI
Lengva^ fabriko darbas; 

Gera alga.
Patyrimas nereikalingas. 

Reikalingas paliuosavimo pareiškimas. 
TWISTED BUTTON NOVELTY CO., 

70 Lister Ave., Newark, N. J.
MARKET 2-3589

(233)

SUPERINTENDENT
LOFT BUD1NKUI. KREIPKITĖS I KOBRO, 
1613 EAST NEW YORK AVE., BROOKLYN.

, (237)

VYRAI IR BERNIUKAI
PRIPILDYMAS. LEIBELIUOTI. PAKUOTI.
GERA AUGA. 5 DIENOS, 40 VADANDŲ.

KREIPKITĖS 609 WASHINGTON ST., 
N.Y.C.

(233)
N.Y.C.

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 

KEPĖJOS 
VIRTUVĖS DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.

5 DIENŲ SAVAITĖ
46 VALANDOS; $26

Puikiausia Pokarinė Ateitis.

103 Warren St
New York City

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.

MOTERYS
ir

MERGINOS

(233)

18 METŲ AR VIRŠAUS

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

GERA ALGA

NUOLATINIS DARBAS

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

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.
(240)

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

(234)

GRINDŲ MAZGOTOJOS
Pastovus Darbas.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkite* I

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

VIRĖJOS
MOWRYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMŲ 

SU NAMŲ AR RĘSTAURANTO PATYRIMU

GERA ĄI/JA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY.

(235)

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 WEST 23RD ST., N. Y.

MERGINOS-MOTERYS
PRIPILDYMAS, LĘIĘEUUOTI, PAKUOTI
GERA ALGA- 5 DIENOS, 40 VALANDŲ

KREIPKITĖS 609 WASHINGTON ST., 
N. Y. c.

(233)

6

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike Greenpointėje
Dienų Darbas 7 A.M. iki 8:80 P.M.;
Naktų darbas 4 P.M. iki 12:80 P.M.

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

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

i Į 544 Morgan Ave., pff Meeker Ave.
•' Matykite MISS CURCIO

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

(233)

» r

OPERATORĖS
VALDŽIOS DARBAS 

GERA ALGA. NUOLAT. 
LINKSMOS APLINKYBĖS.

RIPLEY CLOTHES 
60 BROADWAY, 

BROOKLYN.
(X)

TAIP ISTĖS—RAŠTININKĖS
Taipistčms—$88 up 

Raštininkėms—$83 up.
Linksmos aplinkybės. Geri pakilimai. 

Pokarinis pastovumas.
THE UNITED STATES LIFE INS. CO,, 

101 5th Avė., (arti 17th St.) 
ALGONQUIN 4-1210, Extension 6.

(234)

MERGINOS MOTERYS 
STRANDING OPERATORS 

BŪTINAM KARO DARBUI 
PUIKIAUSIA ALGA 

MOKAMA MOKINANTIS
GENERAL CABLE CORP.

Kompanijos Atstovas ant
6-tų lubų Bank of Manhattan Bldg. 

Queens Plaza, L. I. City, N. Y.
(X)

BRISTOL-MYERS 
COMPANY
Long Avenue 
Hillside, N. J.

MOTERYS MOTERYS

DALIAI LAIKO
PAKAVIMO DARBAS
6:30 P.M. IKI 11 P.M.

šeštadieniais Nedirbama
VAKARIENĖ GAUNAMA 6 IKI 6-:30 UŽ 

PRIEINAMAS KAINAS.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

EMPLOYMENT OFFICE
ATDARAS KASDIEN

šeštadieniais 8 iki 12 Pietų

_____________________________
MERGINOS-MOTERYS 

FABRIKO DARBAS 
BŪTINOJE PRAMONĖJE

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Proga uždirbti iki $30 į savaitę už 

trumpo laiko.
5 DIENŲ SAVAITE 

MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA.

OPPENHEIMER CASING CO.
430 WASHINGTON ST., N. Y. C. 

(Kamp. Vestry St., arti Canal St. Stotie*.
7th ir 8th Ave. Subvės)

IS būtinų darbų reikia turėti paliuoMvimą
O4B)
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Marcantonio Kalbės 
Siuvėjų Mitinge

Kongresmanas Vito Marcan- 
tonio kalbės garmentiečių siu
vėjų ruošiamame mitinge šio 
ketvirtadienio prievakariais, 
Manhattan Center, 34th St. ir 
8th Ave., New Yorke. Pradžia 
6:30, tuojau po darbo. Mat, 
daug moteriškų drabužių siu
vyklų randasi tame distrikte, 
tad mitingas tuojau po darbo 
siuvėjams sutaupo vakarą ki
tai veiklai.

Tai bus garmentiečių rinki
mų kampanijos atidarymo pir
mas šūvis. Kiti kalbėtojai bus 
Michael J. Quill, kongresma
nas Emanuel Celler ir Hyman 
Blumberg, Amerikos Darbo 
Partijos sekretorius New Yor- 
ko valstijoje.

Šeštadienį ir Sekmadie
nį Dar Bus Pamokos 
Naujiems Balsuotojams

Jefferson School of Social 
Science, 575 Sixth Ave., New 
Yorke, pereitą sekmadienį įvy
ko pamokos naujiems balsuo
tojams. Pažymėtina, kad lie
tuviai nauji balsuotojai yra su
sidomėję savo pilietine teise ir 
pareiga. Jie nori balsuoti ir 
balsuoti gerai. Taip galima 
spręsti iš jų skaitlingo atsilan
kymo į šias pamokas.

Kiek patyriau, lietuviai pa
sitenkino malonios mokytojos 
pastangomis juos kuo aiškiau
sia informuoti. Jie taipgi dė
kingi Laisvei, kad apie tą pro
gą jiems pranešė. Daugelis ža
dėjo ateiti ir į sekamas dvi pa
mokas.

■* Likusios dvi pamokos įvyks 
šio-šeštadienio ir sekmadienio, 
spalių 7 ir 8 popiečiais, nuo 
2 iki 6. Gali lankytis, kas tik 
nori. Kiekvienam bus atsako
ma į bile klausimą, kurie lie
čia registraciją balsavimams, 
pačius balsavimus ar prisiruo
šimą atlikti raštiškumo bandy
mą (literacy test).

Be kitko, mokykla infor
muoja, kad kviečiami lankytis 
ir tie, kurie kartą ėję tuos 
bandymus, bet nepraėję. Įsta
tymais yra leista 
bandyti praeiti 
testą.”

Reiškia, nėra
tiems, kuriems kartą 
pavyko. Jūs dar turite 5 ar 
6 progas. Tad nueikite ton 
mokyklon išklausyti tų ketu
rių pamokų, pasiruoškite gau
ti teisę balsuoti.

net 
tą

ko

7 kartus 
“literacy

nusigąsti 
ar du ne-

Per Mėnesį Sumedžiota
468 Vengėjai Drafto
New Yorke ir apylinkėj per 

rugsėjo mėnesį sumedžiota 
468 vengėjai drafto. Tarpe tų 
suimta vienas ką tik praleidęs 
9 dienas oficierių kempėj 
linksmindamas oficierius. Jam 
atrodę geriau tarnaujančius 
linksminti, negu pačiam tar
nauti.4

ANN SHERIDAN 
JACK CARSON 
IRENE MANNING

WARNER BROS, perstato 
ALEXIS SMITH 
JANE WYMAN 
CH. RUGGLES 

EVE ARDEN veikale

“THE DOUGHGIRLS”
Linksmiausia pašaipa apie Karo laiku 
susigrūdusius Žmones Washingtone, kur 
Įvyksta daug keistu ir juokingi^ nuotikių i

HOLLYWOOD
BROADWAY ir 46 STREET

WARNER BROS, perstato 
CARY GRANT

Šauniojoj komedijoj apie pusgalviškai 
smagius vienos Brooklyno 

šeimos prietikius.

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

PETER LORRE. PRISCILLA LANE, 
EDWARD EVERETT HORTON, JAMES 

GLEASON, JOSEPHINE HULL.
♦ ASMENIŠKAI SCENOS VAIDINIME 
ivaigždžluoja CHARLIE BARNET ir JO 

ORK., DAINININKAI, KOMIŠKAS 
DUETAS *

STRAND “Štay I

n ton h

Vietinių Organizacijų Parengimas Spalių 
14 Dienų, Laisvės Svetainėje

To parengimo tikslas sukel
ti finansų lietuvių tarpe į Na- 
cionalį Karo Fondą. Pernai 
mūsų progresyvė sriovė gerai 
pasižymėjo, sudėjo didelę su
mą pinigų. Nereikia abejoti, 
kad tą padarys ir šiemet.

Lietuviški kvislingai pasi
skelbė savo organe Keleivyje, 
gavę $135,000. Bet tai melo 
burbulas. Jie negavo ir jie ne
gaus. Tokiam tikslui, kaip čia, 
Amerikoj, sukti fašizmo liz
dus ar šelpti fašistus-kvislin- 
gus, buvusius budelius Hitle
rio okupuotose šalyse, Ameri
kos įstaigos pinigų neduos. De
mokratiškai nusistačius liaudis 
sudeda pinigus ir ji daboja, 
kad tuos pinigus nenaudotų 
blogiems tikslams. Turi būti 
skiriama sušelpimui hitleriškų 
banditų apiplėštų žmonių Lie
tuvoj ir kituose kraštuose. Nė

cento lietuviškiems kvislin- 
gams čia, Amerikoje.

Mes, Brooklyno ir apylinkes 
lietuviai, dirbkime ir šiemet 
dėl National War Fund. Mūsų 
darbai ir protestai parodys tie
są tiems, kuriuos lietuviški po
nai apgavo. Nepamirškime 
spalių 14 d. parengimo. Bus 
subatos vakaras.

Kaip gali prisidėti biznieriai 
prie parengimo? Galima paau
koti alaus, degtinės ar kitų 
geriamų ar valgomų produktų. 
Jei visi kooperuosime, sukelsi- 
me gerą sumą pinigų.

Dr. A. Petriką pradėjo Na
tional War Fund su $10. Tai 
turėtų pasekti kiti profesiona
lai. Tiek tuo kartu, pasikalbė
sime daugiau vėliau.

^Parengimo komisijos narys,
Jurgis Kuraitis.

New Yorko Valstijos Lietuvių Politiškų 
Kliubų Federacijos Konferencija

Kaip jau visiems žinoma, 
šiemet įvyko visų didžiųjų 
amerikoniškų partijų konven
cijos.

Jos nominavo kandidatus 
šios šalies prezidento vietai ir 
pareiškė savo dėsnius dėl ge
rovės ateities ir Amerikos žmo
nių.

Mums, Amerikos lietuviams, 
labai yra svarbu visą šią poli
tinę eigą sekti, svarstyti ir, 
reikalui esant, pareikšti savo 
pažvalgas ir vieningą balsą 
tarpe mūsų žmonių. Rinkimai 
įvyks lapkričio (November) 7 
d., š, m.

Tžūgi, aukščiau paminėtos

federacijos pildantis komitetas 
šaukia kliubų ir draugijų 
stovų konferenciją; prašo 
išrinkti ir prisiųsti bent po 
delegatu nuo draugijos.

Konferencija įvyks spalių 
(October) 8 d., 1944 m., sek
madienį, 3 vai. po pietų, Lie
tuvių Piliečių Kliubo patalpo
se, 60-39 — 56th Drive, Mas-

at- 
jus 
du

Tikimės, kad jūs mielai da
lyvausite šioje konferencijoje 
ir pagelbėsite suvienyti politi
koj dalyvaujančius kliubus į 
vieną organizaciją.

Valdyba.

Tai Bent Priimtuvės 
Kariškiui

SoldoKada karys Frank 
parvažiuodavęs iš kempės Pic
kett į Bronx pas savo žmoną 
Florence, jo žmona vis ko tai 
turėdavusi “eiti į krautuvę.” 
Jam pasirodę, kad jinai toje 
“krautuvėje” būnanti per il
gai. Jis pradėjo ją nužiūrėti 
neištikimybėje.

Pereitą šeštadienį jis parva
žiavęs be pranešimo iš anksto. 
Bet vietoj nustebinti pačiutę, 
pats labiau nustebęs — apart- 
mente neradęs nei rakandų, ne 
tik žmonos su kūdikiu.

Išėjęs pasivaikščioti po apy
linkę jis, už kelių blokų, prie 
825 East 179th Street, pa
stebėjęs savo kūdikio veži
mėlį. Nuėjęs į tą namą, bet 
savos pavardės neradęs. Visgi 
jis dasiklausęs, kad naman 
neseniai atsikraustė “jauna po
ra su berniuku.” Susiradęs tą 
apartmentą. čia jo nuožiūra 
nemaloniai pasitvirtinus, žmo
ną radęs saugią, perdaug sau
gią — globojo jam nepažįsta
mo vyriškio. Subarti, jiedu pa
bėgę iš apartmento. Soldo ža
da kovoti už pavedimą sūnelio 
jo motinos globai iki jis sugrįš 
iš tarnybos.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
ITALIJOJ AMERIKIE

ČIAI PIRMYN
Roma, spal. 3. — Ameri

kos kariuomenė, verždama
si per vidurį nacių Gotiško
sios linijos, užėmė Monghi- 
doro su geležinkelio ir vieš
kelių mazgu.

JAPONAI VERŽIASI Į 
FOOCHOWĄ

Japonai pranešė, kad jie 
iškėlę savo kariuomenę ties 
Foochowo uostu, prie Ry
tinės Chinų Jūros. Tuom 
jie stengiasi pastot kelią a- 
merikiečiam ten įsiveržti.

Suomiai sakosi perkirtę 
naciam pabėgimą svarbiau
siu geležinkeliu ir vieškeliu 
iš Suomijos į Norvegiją.

DEWEY ŠULAS TRAU
KIAMAS TEISMAN 

Washington. — Teisman 
patrauktas E. A. Rūmely, 
stambus Thomo Dewey pi
niginis rėmėjas į preziden
tus, už tai, kad jis atsisakė 
parodyt kongresinei komi
sijai, iš kur Rūmely ima 
tuos pinigus.

Anglai Stumia Vokiečius 
Atgal

Viešbučiai Dejuoja Dėl 
Stokos Gero Steiko

Sąjungos prezi- 
Martin Sweeney 
kad viešbučiams 
bloga. Priežastis:

Francija, spal. 3. — Ant
roji anglų armija pastūmė 
vokiečius atgal į šiaurių ry
tus nuo Antwerp© ir užė
mė Brechtą, Belgijoj. Ang
lai taipgi išmušė nacius iš 
Overloon, arti Rheino upės 
Holandijoj.

Į Girtavimą Žiūrima, 
Kaipo į Ligą

Pralošęs Darbdavių 
Pinigus

New Yorke sutverta Nacio- 
nalis Komitetas švietimui apie 
Alkoholizmą. Komiteto raštinė 
randasi 2 E. 103rd St., New 
Yorke. Komitetą sudarė vado
vaujantis Yale laboratorijose 
padarytais tyrimais. Jo parei
ga bus parodyti visuomenei, 
kad alkoholizmas yra liga, ku
ri skaitoma Amerikos No. 4 
problema sveikatingumo srity
je.

Kariškiam Dovaną Siun
timo Laikas Baigiasi
Užjūriuose esantiems kariš

kiams kalėdinėms dovanoms 
išsiųsti paskutinė diena buvo 
nustatyta spalių 15-ta. Tačiau 
15-ta yra sekmadienis. Dėl to 
15-tą paštas bus uždarytas. 
Reiškia, jūsų pundelis turi bū
ti pašte ne vėliau 14-tos.

Benedict Fasula, 40 m., nau
jai pasamdytas dirbti Colonial 
Trust Co. banke, 79 Madison 
Ave., New Yorke, išdirbęs tik 
10 dienų. Pereitą ketvirtadienį 
jis mete darbą. Po jo išėjimo 
apsižiūrėta, kad banke trūks
tą $17,500. Raportuotas polici
jai, bet jo niekur nerado. Pa
galiau, pereitą pirmadienį jis 
pats pribuvo policijon vedinas 
advokatu, bet be pinigų.

Sakoma, jis policijai prisi
pažinęs pinigus išsinešęs, bet 
prie jo berado tik $28. Kitus 
jis sakėsi praleidęs arklių lenk
tynėse ir dice žaismėse.

Charles Silverman, pusšeštų 
metų, užmuštas troko bėgant 
skersai East 9th St., netoli na
mų, Brooklyne. Troko vairuo
toją policija paleido, kaipo 
nekaltą.

Jaunimas telkiasi kovai už savo kraštą ir laisvę prieš 
vokiškuosius pavergėjus ir carizmo palikuonis. Scena iš 
Sovietų filmos “Heroes Are Made,” atvaizduojančios 
vokiečių okupaciją laike pereito karo ir žmonių kovas 
prieš okupantus.

Viešbučių 
dentas p. 
skundžiasi, 
dabar labai
sviesto gaunama mažai. Mė
sos, skundžiasi jis, padėtis “vi
sai bloga.” Tačiau mėsos da
bar netrūksta. Ko stokuoja, tai 
minkštų stoikų, prie kokių pri
pratę viešbučių svečiai. Prisi
eina tampyti gysluotą, kietą 
gabalą, kaip ir visiems mintan- 
tiems ant paprastų kampų ka
vinėse.

Dėl Ko Mėsa Sukietėjo?
Paprastose bučernėse per

kantieji namie gamintis ir pa
prastuose restauranuose val
gantieji gatavus pietus to skir
tumo ne daug pajuto, kadangi 
jie ir seniau didžiumoje varto
davo tą taip vadinamąją “uti
lity” rūšį mėsos. Tokios mėsos 
seniau mažiau gamindavo, bet 
dabar, paskubinimųi mėsos 
gamybos, taip gamina didžiu
mą civilinių vartojimui taiko
mos mėsos. Kiek pagamina 
virš frontui reikalingo kiekio, 
tą perviršį sugaudo pirmaei
liai viešbučiai, ligoninės ir t.t. 
Minkšto steiko pagaminama 
permažai aprūpinimui visų iš- 
galinčlų brangiau mokėti.

Ta “utility” mėsa nėra blo
ga nei sugedusi mėsa.'Sanita- 
riškumo, o gal *būt ir maistin
gumo atžvilgiu ji taip pat ge
ra, tik kietesnė. Tai nepenėto, 
paprastoje ganykloje maitinto 
gyvulio mėsa. Gi taikomus 
minkštiems, brangesniems stoi
kams maitina skirtingiau ilgo
ką laiką prieš skerdimą, nupe
ni. Nupenėto galvijo mėsa bū
da minkštesnė, sultingesnė. Bet 
penėjimas ima laiko. Vyriausy
bė žiūrėjo, kad pirm visko, 
mėsos būtų pakankamai, tad 
leido galvijus skersti nepenė
tus.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau EDVARDO LEVANO; 

jis gyveno 1920 metais Camden, 
N. J. Meldžiu jo paties atsišaukti, 
arba kas apie jį žinote, malonėkite 
man pranešti. Pranešusiems būsiu 
dėkingas. IGNAS VAITIEKŪNAS, 
97 Myrtle Ave., Bridgeport, Conn.

(232-233)

LAISVĖS
KONCERTAS

Bus

November 12,1941
B’klyn Labor Lyceum

a

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. ir ALDLD 138 kp. 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
spalių 5 d., Rusų Name, 61st St. ir 
Perry Ave. 8 v. v. Visi nariai malo
nėkite dalyvauti susirinkime; 
veskite ir naujų narių. — V. 
lonas, org. (233-234)

atsi-
Kar-

EAST NEW YORK, N.
LDS 13 kp. susirinkimas 

spalių 5 d., 8 v. v. Buzelio salėje, 
kampas Crescent ir Atlantic Avės. 
Kviečiame narius dalyvauti, bus 
svarbių reikalų aptarti. — Kom.

(233-234)

įvyks

BROOKLYN, N. Y.
Spalių 5 d., Laisvės salėje, įvyks 

LDS 1 kp. susirinkimas, 7:30 v. v. 
Kviečiame visus narius dalyvauti, 
taipgi atsiveskite ir
— Prot. Sekr,

naujų narių 
(233-234)-o

įBl
<**>

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 BARBERIAI

Trečiadienis, Spalių 4, 1944
— i .i ■»■ ■ »..<■!■■ »>■■ I ■■ Į lll» !■■■ !!*■■ Į MIŠtA

BERNIUKAS

(235)

naująjį karišką paštą

PARDAVIMAI

BROOKLYN

SHOP AT LIPTON’S

Jeweler
ADARA VAKARAIS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Nuo gasinio karšto vandens 
šildytuvo kambaryje, 586 9th 
Ave., New Yorke, prisvaigo vi
si trys ten gyvenusieji Filipo- 
vitz šeimos nariai.

Kalėdų Dovanos 
Kareiviams 

Užjūriuose 

Turi Būt 
Išsiųstos 

Nevėliau Kaip 
October 15th

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

pritrūko sviesto.
vartotojai norėjo

pirm pakėlimoLouis La Plante sulaikytas 
po $500 kaltinimu, kad jis rin
kęs pinigus lažybomis ant 
lenktyniuojančių arklių. Jis 
gyvena 1808 Nostrand Avė.

Parsiduoda 1937 m. Plymouth au
tomobilis. Parsiduoda už prieinamą 
kainą. Dėl daugiau informacijų, 
prašome kreiptis nuo 4 vai. dieną 
iki 7 vai. vakaro pas C. M., 58-85 
Maspeth Avė., Maspeth, N. Y.

(233-235)

Per
Long Island City jau perleista 
5,338,604 pundelių užrube- 
žiuose esantiems kariškiams.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

16 iki 17 Metų Amžiaus 

$30.75

5 Dienos — 47 '/į Valandų.

Būtinas Darbas. Brooklyno Fabrike.

GLenmore 5-1943.

PAGELBININKAI
Mėsos Pakavimo Fabrikas. Patyrimas 

Nereikalingas. Gera Alga.
DANGLER, INC.

722 Myrtle Ave., Brooklyn.
_____________________________ (238)

Vyriškas 
Žiedas

Daimonto 
Žiedai nuo

$19.95 
ii aukštyn

$19.95 
ir aukštyn

Naciai Atnešė Lenkam 
Badą, Nuogystę, Ligas
Maskva. — Milary Mine, 

galva Liublino lenkų ūki
nės pasiuntinybės, pranešė, 
kaip vokiečiai apiplėšė 
Lenkijos žmones:

“Jie užgrobė arklius, ve
žimus, automobilius. Jie su
naikino visus pramonės 
centrus. Pragoj visos dirb
tuvės suardytos. Varšuvoje 
milionai žmonių negali 
dirbti todėl, kad nėra na
mų, ir sunaikinti visi fab
rikai ir amatinės dirbtuvė
lės. Siaučia apkrečiamosios 
ligos. Žmonės blaškosi iš 
vietos į vietą be 
mantos, 
viskas 
ges.”

O žiemai 
dar labiau

jokios 
atėjus, 
pablo-l

MECHANIKAI
Turintis supratimą apie anglių pili- 
mą, thermostatą, namų šildymo 

(285) 
įrengimą. Būtinas darbas. Geros al
gos pradžiai; viršlaikiai. Puiki po
karinė proga. Įsigyvendinkite save 
su mumis.

TEL. MONTCLAIR 2-4794
(233)

Apie 90 nuošimčių visų 
krautuvių New Yorke pereitą 
penktadienį 
Priežastis: 
apsirūpinti 
punktų.

0

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.

L=A RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

THOSE 
LOVE!

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

VALANDOS:

PIRKITE 
ANKSTI

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

F. W. Shalins 
(SIIALINSKAS) 

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.

birthstone _
(Žiedai $0.95 

ii aukštyn

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

Si 2

Kfrtnijiidi i^iftįilMis^ Ik




