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KRISLAI
Lietuviai Francijoje.
Neužilgo Jie Bus Lietuvoje.
Mūšiai Mūsų Tėvų Žemėje.
Kaip Žmonės Šelpia

Lietuvą.

Rašo R. MIZARA

Pradėjus mūsų armijoms 
laisvinti Franciją, atsiranda 
ten lietuvių, kuriuos hitlerinin
kai okupantai buvo iš Lietuvos 
išgabenę verstiniems darbams. 
Galimas daiktas, kad Fra ne i- 
jon buvo suvežta desėtkai 
tūkstančiu lietuvių tvirtumoms 
statyti. Ir dabar, kai talkinin
kų kariuomenės išlaisvina 
Francijos sritis, sykiu daug ir 
tų lietuvių tampa išlaisvinti.

Štai korporalas Mykolas 
Stirna (Laisvė rugpj. 16 d.) 
rašo savo tėvams, kad jis susi
tikęs Francijoje vieną tokį lie
tuvį, iš Vilniaus srities, — Do
natą Jonavičių.

O karys Juozas Karalevičius 
(Vien, rugpj. 11 d.) rašo, kad 
“vienoje vietoje užfrontėje 
mūsų kariai užtiko arti 3,000 
tokių lietuvių belaisvių, kurie 
dirbo įvairius darbus”. . .

Nereikia nei sakyti, kad ši
tie lietuviai labai džiaugiasi 
patekę šitoje fronto pusėje. .

Neužilgo, tenka manyti, jie 
bus pergabenti į laisvąją Lie
tuvą.

Visoje Francijoje, Belgijoje 
ir Ilollandijoje gal būt yra 
šimtai tūkstančiu lietuviu. To
dėl juo tolyn talkininkų armi
jos žygiuos, juo daugiau tų 
kraštų žemių išlaisvins, tuo 
daugiau lietuvių atsiras.

Pasiutę hitlerininkai siuntė 
į Franciją tvirtumoms statyti 
ne tik lietuvius, bet ir latvius, 
estus, bielorusus, ukrainiečius 
ir rusus. Dabar tie žmonės, 
sakoma, prie pirmos progos 
gelbsti Francijos patri jotams 
—maquis — mušti vokiškuo
sius okupantus.

Visoje Francijoje reiškiasi 
žmonių sukilimai prieš vokie
čius. Taigi ir mūsų tautiečiai 
ne vienam naciui dar galą pa
darys.

Rytų Prūsijos pasienyje vo
kiečiai pradėjo kontr-atakas 
prieš Raudonąją Armiją. Va-i 
dinasi, Hitleris metė ten dau
giau rezervų, kad apsaugoti 
Rytų Prūsiją.

Pasėka to yra tokia, kad 
Lietuvoje vyksta aštrūs, dide-l 
Ii mūšiai — tie mūšiai šiuo sy
kiu eina aplink Marijampolę, 
Šakius ir Raseinius. Lietuva, 
taigi, kaip ir kiti karo palies
ti kraštai, sunkiai nukentės.

Bet reikia manyti, kad neuž-i 
ilgo Raudonoji Armija vėl pra-! 
dės savo ofensyvą ir pereis į | 
Prūsijos žemę, visiškai išvaly- ' 
dama Lietuvą.

Atsimename, prieš tris me
tus Tėvynė, Vienybė, Sandara ; 
ir kiti tos veislės laikraščiai ! 
džiaugėsi hitleriškų plėšikų už-1 
puolimu ant Lietuvos.

Kai Lietuvos žmonės, nu
kentėję nuo šio karo, tatai su
žinos,, jie prakeiks tuos laik-| 
raščius ir tuos, kurie taip rašė!

M. ir E. Baltrušaičiai, iš Se
attle, Wash., prisiunčia mano 
vardu $114.50 ir prašo per
duoti Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetui.

Tai dovana nuo duosniųjų 
Seatties lietuvių. Nedaug ten 
jų yra, labai jie toli nuo Lie-! 
tuvos, betgi savo tėvų krašto, 
patekusio nelaimėn, nepamirš-į 
ta ir tiek!

Garbė jiems už tai!

Vienas Conn, lietuvis patri-! 
jotas (d. L.) įteikė man $15 
ir prašė, kad LPTK nupirktų 
už tuos pinigus pundelį ir pa
siųstų nuo jo Lietuvon. Kalbė
jausi su Komiteto pirmininku 
A. Bimba, kuris pasakė, jog 
už tuos pinigus bus nupirkta 
apatinių drabužių ir pasiųsta 
su aukotojo laiškeliu.

Waterburietis Vincas Jaku
bonis įteikė LPTK penkinę.

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Raud. Armija Įsi
veržė j Sandomirą;

Laimi Estijoje
London, rugp. 17. — So

vietu kariuomene įsiveržė į 
lenkų gubernijos miestą 
Sandomirą (Sandomierz), 
vokiečių tvirtumą 115 mylių 
į pietų rytus nuo Vai savos. 
Verda mūšiai Sandomiro 
gatvėse. Kartu Sovietai pa- 
platino savo pozicijas vaka
riniame Vislos upės šone 
toje srityje ir įvarė gana 
gilų kylį tarp Krakovo did
miesčio ir Varšavos. Grum
damiesi į šiaurvakarius nuo 
pusiau apsupto Sandomiro, 
raudonarmiečiai gręsia vi
sam nacių šonui į pietus 
nuo Varšavos.

Raudonoji Armija buvo 
užėmus Ossow kaimą, 7 my
lios nuo Pragos, Varšavos 
lytinės dalies. Vokiečiai iš
tisą dieną įnirtusiai puolė 
Ossowa. Raudonarmiečiai 
sudaužė bei išdegino 30 iš 
60 didžiųjų priešo tankų, 
kelias motorines kanuoles ir 
nukovė šimtus vokiečių, bet 
galop apleido Ossową, nes 
čia hitlerininkų buvo kur 
kas daugiau, negu Sovietų 
karių.

Naciai su tankais puolė 
sovietines linijas į vakarus 
ir šiaurvakarius nuo Šiau
lių. Raudonoji Armija nu
bloškė juos atgal iki pir
miau buvusių jų pozicijų. 
Gal vokiečiai bando nuo 
Šiaulių srities prasiveržt iki 
Latvijos šiaurvakarines da
lies ir atliuosuot apsuptus 
ten hitlerininkus.

Estijoj Sovietų kariuome
nė, žygiuodama į šiaurių 
vakarus, atvadavo geležin
kelio stotį Veriora ir 70 ki
tų gyvenamųjų vietų.

Nacių komanda pranešė, 
kad Sovietai “šiek tiek” lai
mėjo Vilkaviškio apylinkėj.

Raudonarmiečiai Atakuoja 
Nacius Pačioj Paprūsėj
Berlyno radijas ketvirta

dienį pranešė, jog Sovietų 
kariuomenė iš dviejų šonų 
puola Virbalio miestą Lie
tuvoj, apie 3 mylios nuo Ry
tų Prūsų sienos.

Vokietija ir Japonija Bus Už
imtos, Nors ir Pasiduotų
Washington, rugp. 17. — 

Prez. Rooseveltas, sugrįžęs 
iš 15,000 mylių kelionės po 
Pacifiko Vandenyną, užrei- 
škė, kad jeigu Vokietija ir 
Japonija net besąlyginiai 
pasiduotų, vis tiek talkinin
kai užims jąsias. Nes reikia 
taip pažabot priešus, kad 
jie nieko daugiau negalėtų 
užpulti numatomoje ateity
je, sakė prezidentas.

Savo kelionėje jis apžvel
gė amerikiečių pozicijas į- 
vairiuose Pacifiko Vandeny
no frontuose.

$

JANKIŲ TANKAI NETOLI PARYŽIAUS
MASINIAI NAIKINA NACIŲ 

TANKUS RYTUOSE
Maskva. — Sovietų kovū- 

nai rugp. 15 d. visuose fron
tuose sudaužė bei išmušė iš 
veikimo 118 vokiečių tankų 
ir nušovė 66 jų lėktuvus.

Ties Varsa va Sovietai su
pliekė nacių SS gvardijos

Naciai iš Norvegijos, 
Rumunijos, Italijos 

Permesti j Rytus

Francija, rugp. 17.— Vo-| 
kiečių komanda sakė, kad 
tankai amerikiečių, vado
vaujamų generolo G. S. Pa
ttono, pasiekė punktus 35 

i mylios į pietų vakarus 
; Paryžiaus.

Talkininkai pranešė, 
generolo Pattono
prasiveržė pro Chartres ir 
Dreux miestus iki 44 mylių 
nuo Paryžiaus. Jie stengia
si užbėgt už akių vokie
čiams, skubiai besitraukian
tiems iš “kišeniaus” tarp 
Argentan ir Falaise.

Kanadiečiai užėmė Fa- 
sustiprint Rytinės Prūsijos 'laise. Amerikos kariuomenė 
gynimą nuo Sovietų. Tuo dar pažygiavo pirmyn į

Maskva. — Vokiečių feld
maršalas Walther von Mo
del desperatiškai stengiasi j

tikslu jis parsitraukė daug šiaurius nuo Argentano, ir'mų hitlerininkų, 
nacių kariuomenės iš Nor
vegijos,. Rumunijos ir Ita
lijos, kad sudarytų, girdi, 
“nepralaužiamą sieną.”

“Jokia panaši siena iki 
šiol nesulaikė Raudonosios 
Armijos ir neapsaugojo vo
kiečių nuo sunaikinimo,” 
rašo sovietinės kariuome
nės laikraštis Raudonoji

72 PROC. PILIEČIŲ Už 
ROOSEVELTĄ

Amerikiečių Fortune žur
nalas apklausinėj o tūkstan
čius piliečių, už ką jie bal
suos rinkimuose. 72 procen
tai jų atsakė, už Roosevel-

Amerika Užšaldė Ar
gentinos Auksų

Washington. — Jungti
nės Valstijos užšaldė visą 
šiame krašte esamą Argen
tinos bei jos prekė jų auk
są. Tai todėl, kad Argentina 
atsisako bendradarbiaut su 
Jungtinėmis Tautomis prieš 
fašistų Ašį.

Kai kuriuos perkamus 
Jungtinėse Valstijose reik
menis Argentina stengdavo
si aplinkiniais keliais per
leist vokiečiams.

1,200 Anglijos bombane- 
šių bombardavo vokiečius 
Tilžėj, Stettine ir Kielyje.

Amerikos lakūnai puolė 
japonus Filipinuose.

Alytuje Vokiečiai Sušaudė Kunigus, Sudegino Bažnyčią
' Vilųiaus lietuvių laikraš

tis Tarybų Lietuva rašo, 
kaip praneša Šarmaitis:

Kada 1941 m. vokiečiai 
pasiekė Alytaus miestą, jie 
nužudė katalikų bažnyčios 
kleboną ir vikarą kun. Ma- 
zurkėvičių. Naciai sušaudė 
juodu pačioje bažnyčioje.

Riešės kaiman atėję, vo

i

Talkininkai Suėmė dar 6,000 
Iš Apsupamų Nacių; Kanadie

čiai Užėmė Falaise

nuo

kad 
tankai

Francija. Francuzų

FRANCUOS PARTIZANAI 
ATĖMĖ IŠ NACIU DAUG 
MIESTU IR MIESTELIŲ

nėje ir rytinėje Francijoje 
per dieną atėmė iš vokiečių 
St. Julien, Gruseilles, Cre- 
vin ir du kitus miestelius 
bei kaimus. Nacių artilerija 
ir lėktuvai pradėjo daugine- 
niškai veikti prieš partiza
nus.

(Šiuos žodžius berašant, 
gauta žinia, jog francūzų 
patrijotai įsiveržė ir į Tu- 
luzos didmiestį.)

Talkininkų komanda pra
nešė, jog per kelias pasku
tines savaites francūzų par
tizanai šturmu užėmė ketu
ris Brittany pussalio mies
tus bei miestelius ir išvien su 
amerikiečiais išmušė prie
šus iš šešių kitų miestelių. 
Jie taip pat sunaikino vo
kiečių įgulas Moutiers ir 
Paimpol miesteliuose ir su
ėmė nacius Tarantaise. 

Vien šiaurinėje Francijoje 
partizanai sunaikino 400,- 
000 galonų vokiečių gazoli
no.

Naminio Francijos fronto 
komandierius, gen. J. P. 
Koenig pranešė, jog parti
zanai dar atėmė iš nacių 
Quimerle, Brasparts, ir aš
tuonis kitus miestus bei 
miestelius.

kiečiai liepė visiems gyven
tojams per dvi minutes iš
eit iš namų. Daugelis nepa
spėjo išeiti. Naciai vis tiek 
apipylė namus gazolinu, pa
degė juos ir gyvus sudegi
no likusius viduj žmones. 
Tarp sudegusių buvo mote
rų ir vaikų.

Daugelis kitų tik su apa

t

0

sprunkantiems naciams te
liko tik penketo mylių spra
ga tarp amerikiečių ir ka
nadiečių.

Anglai vakariniame “ki- 
šeniaus” gale užėmė Vassy 
ir užnugarėn pliekia su
veržtus, bandančius ištrūkt 
hitlerininkus.

Amerikiečiai atėmė iš na
cių Tinchebray, Yvrands ir 
Putanges, į pietus nuo siau
ro apsupamo sklypo.

Anglai skaičiuoja, kad ta
me sklype dar esą apie 40,- 
000 nacių.

Naktį iš 
ketvirtadienį talkininkai 
suėmė dar 6,000 iš apsupa-

Maskva.
žvaigždė, Sovietų kariuo- 

trečiadienio į I menės laikraštis, lemia, kad

Skaičiuojama, jog dabar 
kokie 900,000 civilių Fran
cijos patri j otų veikia prieš 
hitlerininkus.

Berlyno radijas pranešė, 
kad naciai mūšiuose nukovė 
dar 164 francūzus “teroris
tus” (partizanus). Be to, 
vokiečiai trečiadienį sušau
dė 52 francūzus įkaitus už 
tai, kad Francijos patrijo
tai kovoja prieš nacius.

Naciai skelbia, kad jie 
vis dar stipriai ginasi vidu
ryje St. Malo uostamiesčio, 
šiauriniai - rytiniame Brit
tany pussalio pajūryje.

HITLERININKAI ŽUDO 
SUŽEISTUS LENKUS

London. — Vokiečiai pa
ėmė iš Varšavos ligoninių ir 
sušaudė visus tuos lenkus, 
kurie buvo sužeisti susikir
timuose su naciais.

Užmušamus saviškius 
lenkai laidoja parkuose ir 
aikštėse, nes lenkai atkirsti 
nuo kapinių.

Maskva. — Čionaitinis 
laikraštis Trud (Darbas) 
giria talkininkų įsiveržimą 
pietinėn Franci j on, kaip la
bai sėkmingą.

tinėmis drapanomis tepa- 
spėjo išbėgt iš namų.
* Visa jų manta liko sude
ginta, nes vokiečiai uždrau
dė bet ką išsinešt iš nainų.

Alytaus kooperatyve Rū
toje buvo keli tonai drus
kos, pusantro tono cukraus 
ir kiekiai kitų vartojamųjų 
dalykų. Visa tai voldečiai

ANGLAI NUMETĖ VARŠA
VOS LENKAM GINKLU 

v-

London. — Būrelis ang
lų lėktuvų numetė kiekius 
šaunamųjų ginklų ir kulkų 
kovojantiems Varšavos len
kams. Naciai nukirto vieną 
anglų lėktuvą.

Varšaviečiams trūksta 
maisto ir geriamojo van
dens.

Francija, rugp. 17.—Tre
čioji Amerikos armija šiau
rinėje Francijoje, koman

duojama generolo Pattono, 
viesuliškai šluodama vokie
čius atgal, atėmė iš jų did
miesčius Orleans ir Char
tres, ir Dreux ir Chateau- 
don miestus, kaip kad pra-

Maskva Įžiūri Greitas!““,™k,eelų
£ 1 Vokiečiai niekur nepaje-

; gė tame ruože rimtai pasi
priešinti motorizuotoms a- 
merikiečių jėgoms.

Orleans miestas, geležin- 
Raudonoji I kelių, vieškelių ir pramonės 

centras, stovi už 65 mylių į 
pietus nuo Paryžiaus. Tie
sia linija nuo Dreux miesto 
tėra 37 mylios iki Pary
žiaus.

Tuo žygiu jankiai atvada- 
kad naciai iš ten buvo iš- ;vo ir Nogent-le-Ratrou ir. 
traukę daugumą savo at- tuziną kitų vietovių, 
sarginės kariuomenės ir, 
permetę ją frontan prieš į 

Sovietus.
Dabar hitlerininkai visoj 

Francijoj neturi daugiau

Talkininkų Pergales 
Pietinėj Francijoj

amerikiečiai, anglai ir fran- 
cūzai turės greitų pasiseki
mų prieš vokiečius pietinėje 
Francijoje. Tai ypač todėl,,

Roma, rugp. 17. — Nau-

franeuzų partizanai čiai, anglai ir francūzai už-

kaip 30 divizijų karinome- jojo įsiveržimo fronte, pie
nės, arba iki 450,000 vyrų.jtinėje Francijoje, amerikie- 
Bet francuzų partizanai čiai, anglai ir francūzai už- 
taip ardo geležinkelius ir ^mė pajūrio ruožą iki 11 
sprogdina vokiečių trauki- mylių pločio, o priekinės jų 
nius, trokus ir tiltus, kad eilės kai kur pasiekė 20 my- 
naciai negalės trumpu laiku lių nuo jūros krantų.
permesti savo kariuomenės | Talkininkai išmušė nacius 
prieš. talkininkus, įsiveržu- pozicijų už 6 mylių nuo 
sius į pietinę Franciją, . —; didžio karinio uostamiesčio 
sako karinis^ Raudonosios Toulono, prie Viduržemio 
žvaigždės rašytojas. j Jūros; atėmė iš vokiečių St.

 , Tropez uostą, užėmė St. Ra- 
iit p , m Ifael, Lourdes ir šešis kitusWill. ufCen 3111 1 voros stambius miestus. Berlynas V i • v n* į • i pranešė, kad naciai pasi- Kas Liečia Rinkimus traukė (išmušti) ir iš šau

naus Cannes miesto, gar
sios vasarojimo vietovės.

Talkininkai per 48 valan
das nuo įsiveržimo į pietų 
Franciją išlaisvino daugiau 
kaip 500 ketvirtainių mylių 
plotą ir ypač įsitvirtino 72- 
jų mylių ilgio ruože tarpe 
Cannes ir Toulon miestų.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas William Green atsi
šaukė į visus jos narius už
siregistruoti ir balsuoti at
einančiuose prezidento rin
kimuose. Bet jis nesako, už 
ką balsuot, ar už Roosevel- 
tą, ar už Dewey. Green pa
kartojo, kad Darbo Federa
cija nesivels į jokios 
partijos politiką.

vienos

(Šimtai tūkstančių 
racijos narių savo 
susirinkimuose yra priėmę 
rezoliucijas, v,
remt prez. Roosevelto kan- įnešimą kongreso atstovų 
didatūrą ketvirtajam ter
minui.)

sudegino.
Vietinis klebonas prašė kų bei kitų užlaikomų šei- 

vokiečius bent bažnyčios mos narių.
pasigailėti. Jis tapo bažny-i Tvirtinama, kad atžaga- 
čioje sušaudytas. reivių vyriaujamoji kong-

Naciai sudegino bažnyčią,, reso lėšų komisija atmes 
kaip ir kitus pastatus. Die-! Kilgore-Murray - Trumano 
vuoti žmonės puolėsi baž- bilių dėlei paramos karo ve- 
nyčios gelbėti. Naciai iriteranams ir kitiems bedar- 
juos sušaudė. [biams. <

Talkininkai Laimi
Svarbias Pergales

Franc. Frontuose

Pietų Francijoj Atvaduota , 
Jau Virš 500 Ketv. Mylių

KONGR. CELLER SIŪLYS 
TAISYT GEORGE BILIŲ

Fede- 
lokalų' Washington.— Demokra

tas kongresmanas Emanuel 
pasižadėdami teller, newyorkietis, ruošia

rūmui taip pataisyt netiku
sį, senato priimtą George 
bilių, kad bedarbiams po 
karo būtų mokama vienoda 
visame krašte pašalpa iki 
vienų metų laiko ir iki $22 
per savaitę turintiems vai-
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“Radžcie!...”
Amerikos lenkuose prasideda šiokis 

tokis persiorijentavimas Lenkijos atei
ties klausiniu. Tas persiorientavimas 
iš karto, .aišku, nėra labai ryškus, bet il
gainiui jis turės ryškėti, plėstis, — grū
dai pradės atsiskirti nuo pelų.

Ilgoką laiką redagavus reakcinį-pilsud- 
skinį “Nowy Swiat” dienraštį (išeidinėja 
New Yorke), p. P. Yolles, iš ten pasi
traukė (o gal iš ten jį pavarė). Dabar 
jis yra redaktorium vieno lenkų savait
raščio — “Jednosc - Polonia” — išeidinė- 
jančio Baltimorės mieste.

Netikėtai pateko į mūsų rankas šito 
laikraščio egz. iš rugpj. 11 d., kur ran
dame p. Yolles’o ilgoką straipsnį, pava
dintą: “Radžcie!” (Patarkite). Redakto- 
rus kreipiasi į skaitytojus, prašydamas 
iš jų patarimo, nuomonių, kaip jie žiūri 
į būsimąją Lenkiją.

Girdi, “Rusija reikalauja., pusės Len
kijos... (?! — L. Red.). Talkininkai, t. 
y., Amerika ir Anglija (gal nesavano- 
riai), verčiami aplinkybių, kurios susi
darė, linkę pripažinti Rusijos reikalavi
mą. Tad Lenkija pralošė ne tik iš Rusi
jos pusės, bet ir iš talkininkų...”

P-nas Yolles pripažįsta, anot jo, kad 
Rusija siūlo Lenkijai Rytų Prūsiją, dalį 
Šlezvigo ir Pajūrį, su kuo talkininkai su
tinką. Tik nežinia, kaip tas išeitų svei- 
katon Lenkijai — gali būti ateityje kon
fliktų su vokiečiais. Bet ir čia, p. Yolles 
pripažįsta, kad lenkai būsią ne vieni. 
Taigi pavojaus didelio nebūsią.

Dabar, pasak Yolles, liekasi du keliai, 
kuriuos lenkai renkasi:

“Vieni lenkai laikosi griežtai kovos, 
užuot eiti į kompromisus...” — tai pil- 
sudskininkai, fašistai.

“Kiti, kad priimti siūlomąsias sąly
gas... ir iškovoti kiek galima daugiau 
koncesijų.”

Koncesijų keliu, šie lenkai mano iško
vosią daugiau laimėjimų, negu storžie
viškumu.

P-nas Yolles gina londoniškę lenkų 
valdžią ir kaltina talkininkus.

Dėl šių klausimų lenkų tautoj, sako p. 
Yolles, įvyksiąs skylimas, o gal net ir 
kraujo praliejimas.

Todėl redakcija prašo skaitytojų, kad 
jie objektyviai pareikštų savo nuomo
nes, ką jie mano tais svarbiais klausi
mais.

Netenka aiškinti, kad klausimai labai 
svarbūs ir mes linkime “Jednosc-Polo- 
nia” skaitytojams pasekmingai juos iš
siaiškinti.

Mes nenorime kištis į lenkų reikalus, 
neigi siūlyti, kaip jie savo nuomones tu
rėtų pasakyt. Tačiau, manome, ne pro ša
lį bus ir mums su savo dvylekiu prisidė
ti tik vienu vieninteliu klausimu: Tegu 
ponai lenkai pamiršta Vilnių. Tegu jie 
nebando sukti galvas, eikvoti rašalą ir 
laiką skelbimui, būk Vilnius ir Vilnija 
priklauso Lenkijai ir turėtų būti prie 
busimosios pokarinės Lenkijos prijung
tas. Vilnius yra Lietuvos — tarybinės 
Lietuvos respublikos — sostinė ir tokiu 
jis bus!

Ponai, pamirškit Vilnių!

lavintis, ginkluotis ir sugrįžti atgal į sa
vo tėvynę, padėti jai išsilaisvinti.

Su tais francūzais vyko gen. Charles 
de Gaulle, garsiai paskelbdamas pasau
liui, kad Franci ja kovos, kad ji su priešu 
taikos nepadarė, kad ji bus laisva.

Tuo pačiu sykiu pradėta Francijos ka
riuomenė ruošti didžiuliams žygiams — 
tėvynei laisvinti. Josios pulkai buvo la
vinami Anglijos salose ir Afrikoje. O kai 
pastaroji buvo visiškai talkininkų išlais
vinta, ten buvusioji (francūziškų kvis- 
lingų kontrolėje) francūzų kariuomenė 
patapo laisva ir buvo pradėta ruošti tam 
pačiam žygiui: tėvynei laisvinti.

Amerika pažadėjo francūzus apgink
luoti — kas ir buvo padaryta. Šiandien 
francūzų kariuomenė puikiai ginkluota 
ir gerai ištreiniruota, žodžiu, gražiai pa
ruošta didžiuliams žygiams.

Ir toji francūzų kariuomenė šiandien 
jau kariauja su priešu savo žemėje, 
Francijoje. Viena francūzų divizija ka
riauja Normandijos fronte, o kitos divi
zijos šiomis dienomis tapo iškeltos pie
tinėje Francijoje.

Kiekvienas pripažįsta, kad francūzai 
puikūs kovūnai — jie toki buvo ir 1940 
metais, bet tuomet jie kariauti negalėjo, 
nes kvislingai jiems kliudė.

Ar jūs galite įsivaizduoti, kaip jaučia
si francūzas karys, kariaudamas savo že
mėje, mušdamas iš josios ilgaamžį savo 
priešą?!

Sunku įsivaizduoti, pačiam nebuvus 
tokioj padėtyj.

Vieną dalyką, kurį galime įsivaizduo
ti gerai: francūzas karys visomis pajė
gomis muš priešą, vokietį. Francūzo ka
rio buvimas savo tėvynėje nepaprastai 
aukštai pakels francūzų tautos viltis, 
kad jų tėvynė bus neužilgo laisva.

Buvimas francūzų kariuomenės Fran
cijoje maišys protus, svaigins galvas, 
degins padus Vichy pardavikams — Be
tainams, Lavalams, Doriotams ir kitiems 
niekšams.

Sakoma, maršalas Petain labai dažnai 
eina į bažnyčią ir ten meldžiasi. Jis, ma
tyt, laukia stebuklų, jis mano, kad jam 
poteriais pavyks nusiplauti savo krimi- 
nalysčių, ar gal maldomis jis mano iš
gelbės Hitlerio budelius ir savo kailį.

Mums neatrodo, kad jam tatai pasiek
ti pavyks. Mums atrodo, kad francūzų 
tauta neužilgo pareikalaus iš to seno iš
daviko sąskaitų, kurios nebus smagu jam 
padaryti.

1

Naciu kanuoles šoviniui sprogstant, amerikietis karys 
tapo gyvas užverstas žemėmis. Jo lavoną atkasa medi- 
kalio korpuso žmones.

• * ■ i

Lenkų Šlėktos Man- 
dravoja

Jau virš dvi savaitės lai- manome, jog daugiau negu 
ko, kaip lenkų “valdžios” 
propagandos aparatas, iš iššaukdami ne laiku Varša- 
Londono, garsina sukilimą vos žmonių išstojimą, 
Varšavoj. Aišku, kad len- pakenkė gyventojams, 
kų šlėktų valdonai išprovo
kavo Varšavoj pirmlaikinį anti - hitleriškų jėgų, ku- 
ir nesąmoningą išstojimą.

Jie pagalba to žmonių iš- donoji Armija ir Lenkų Ar- 
stojimo norėjo nušauti ke- mija pasieks Varšavą ir 
lis zuikius. (1) Jeigu Rau- pradės kovą už jos išlaisvi- 
donoji Armija būtų galėjus nimą, būtų labai daug galė- 
tuojau išlaisvinti Varšavą, 
tai tuč tuojau lenkų ponai 
būtų paskelbę, kad “jų po
grindinio veikimo armija 
tą padarė.” (2) Sukilimo 
pagalba norėjo paveikti į 
derybas Maskvoj. (3) Jeigu 
būtų Raudonoji Armija iš- 

j laisvinus Varšąvą, tai 
i planavo Varšavoj 
londonišk. “

aišku, kad ne. Lenkai ponai,

tik 
tik 

prisidėjo prie nusilpninimo

rios savo laiku, kada Rau-

Francūzai Grįžta Savo Tėvynėn
Svarstydami, diskusuodami didžiuo

sius šių dienų įvykius Franci jos žemėje, 
nepamirškime vieno svarbaus dalyko: 
francūzai kariai kariauja savo tevyneje, 
Franci j oje!

Prieš keturis metus, kai francūzų tau
tos išdavikai, Petainai, Lavalai, Doriotai 
ir kiti, pardavė vokiečiams Franciją, pa
darydami su jais taiką, Francijai užtemo 
saulė, prasidėjo tamsioji naktis.

Francijos kariuomenė liovėsi egzista
vus Francijos žemėje, visa francūzų tau
tos, francūzų patrijotų kova perėjo į 
palėpį. Tūkstančiai francūzų, karių ir 
civilių, bėgo į užjūrį, kad ten jie galėtų

Gen. Patton
Amerikos žmonės staigiai išgirdo, kad 

gen. George S. Patton, J r. vadovauja 3- 
čiajai Amerikos armijai Francijoje ir 
kad jo vadovaujamoji armija gražiai 
psižymėjo mūšiuose.

Dėl gen. Patton Amerikoje buvo daug 
kalbėta ir rašyta. Jis kadaise fiziškai už
gavo vieną mūsų krašto karį Sicilijoj — 
sergantį karį. Nors paskui gen. dėl to 
viešai atsiprašė, tačiau tūla spauda A- 
merikoj visvien nemažai skandalų sukė
lė.

Nemažai komentarų šis generolas su
kėlė spaudoje dėl savo trumpos kalbos, 
sakytos neperseniai Anglijoj, kur jis pa
reiškė, jog po karo pasaulį turinčios val
dyti Amerika, Anglija ir, gal būt, Ta
rybų Sąjunga.

Kaip vienas, taip ir antras generolo 
išsišokimas buvo apgailėtinas ir dėl to 
jam pastabų reikėjo padaryti.

Tačiau nieko mes nebūtume laimėję, 
jei gen. Eisenhower, pav., būtų gen. Pa- 
ttoną pašalinęs iš vadovybės. Gen. Pat
ton yra puikus, sumanus generolas, ag
resyvus karys ir dėl to karo metu jis 
labai vertingas fronte. Ir gen. Eisenho
wer nepaklausė kritikų, generolą Pat
ton vėl pasiuntė frontan vadovauti 3- 
čiajai armijai. Dėl to nukentės, aišku, 
niekas kitas, kaip tik mūsų priešas.

Gerai senatas padarė paaukštindamas 
Pattoną, padarydamas jį majoru gene
rolu.

Nėra žmogaus be klaidų, — jų padarė 
ir gen. Patton. Bet karo metu visuomet 
reikia atsižvelgti į tam tikrus žmogaus 
gabumus, tam tikras jo specijalybes, ku
rios gali greičiau priartinti priešo su
mušimo valandą.

Ir generolas Patton’as, mums atrodo, 
teisingai buvo įvertintas.

EVERYBODY 
EVERYPAYDAY

SAVINGIN 
WAR BONDS

ję padėti. Ir jeigu kitų mie
stų lenkai paklausys “gene
rolo Bor” ir generolo Sosn- 
kowskio ir kitų Londono 
ponų, maršuos linkui Var
šavos, tai dar bus naujas 
veltui žmonių žudymas.

Kokis pasipūtimas ar be- 
p ro t i šku ma s v i ešpa tau j a
lenkų ponų galvose, galima 
spręsti, kad ir iš londoniš- 
kės “valdžios” New Yorke 
esamo pono konsulo Sylwin 
Strakacz pareiškimo, kurį 
jis padarė sekmadienį, rug
pjūčio 13, prie Jogailos pa
minklo, perkelto iš buvusios 

! Pasaulinės Parodos. Tas po
nas kalbėdamas apie Varša-

jie 
iškišti 

valdžios” sekci- 
Lenkijos “val

džios” dalį ir bandyti pa
stoti kelią Tautinio Išlais
vinimo Komiteto adminis

tracijai, pastoti įvedimą 
1921 metu demokratinės 
Lenkijos konstitucijos.

Bet Raudonoji Armija 1 - -- - - -- ~
negalėjo tučtuojau pribėgti v • gmonju išstojimą sakė: 
siauru ruožtu ir išlaisvinti: 
Varšavą. Tas suardė šlėktų 
Lenkijos ‘valdžios” planus. 
Ponai Londone atsidūrė 
keblioj padėtyj. Jie pasiju
to, kad į juos pirštais ro
do, kaipo atlikusius provo
kaciją.

Varšavoj miršta lenkai, 
kurie paklausė ponų iš 
Londono. Varšavos žmonės 
nuoširdžiai ir ištikimai sto
jo kovon, nes jie manė, kad 
U 7 U /
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Konf. met daug duonos iš Pabal- jsstojimas išsaukiamas 
‘..........- ’ - ■ , ; susitarus su Raudonosios

— ...............  L tos duonos nebegaus. Vo-'^ymijos komanda. Uz jų
. Ta patvirtina šis fak- kiečiams duonos porcija, j, uz pasišventimą, 
- - -- - - • 'kiekvienas laisvę mylis

’žmogus pagerbs juos, bet 
jiems lenkiškų šlėktų val
donai davė tokį uždavinį, 
kurio jie negalėjo atlikti.

Atsidūrus šlėktų “val
džia” keblioj padėtyj, tai 
dabar savo kaičią bando

Kas Ką Rašo ir Sako
JOKIOS DEMOKRATIJOS i pranešimus iš Vokietijos.; 

i Jis rašo pereito sekmadie- | 
nio Timeso laidoje ir pa
duoda sekamus argumen- ' 

Itus, kodėl iš visų pusių Vo-i 
ikietijai grūmoja pražūtis. 
I i

Apie Vokietijos armijos į 
; nepasisekimus įvairiuose ; 
; frontuose nereikia nė kal
bėti. Pažvelgkime į vidujinę i 

ipadėtį. Dabar tik Silezijoje: 
•skaitė gamyb°s centras nėra ap- j 

griautas talkininkų lėktų- ! 
vų. Bet Raudonoji Armija'! 
veržiasi linkui Krakovos ir 
grūmoja tam gamybos cen- 

kau"todėl, nes susirinkime ne- trui. Vokietija tikėjosi šie- 
buvo niekas renkamas. ' _
prezidijumas ir visos komi-'čio kraštų ir Lenkijos 
sijos buvo išrinkta net iš va- j 
karo, 
tas: kai kurie asmenys visai įuo būdu, bus dar daugiau j 
nė nežinojo apie jų paskyri-; sumažinta, nors ir dabar ji 
mą į komisijas, dar kiti visaiĮyra }abai maža.
tą dieną ir konf. nedalyvavo. Amerikos ir Anglijos lėk- 
Kaip prezidijumas perskaity-,įuvaį, bombarduodami Vo- 
ta, taip ir užtvirtinta, nez;lu", kietijos miestus, padarė nuo 
i-int, kad ir nebuvo kai ku- 000 000 iki 10,000,000 žmo- 

. • • . mų benamiais. Apie milijo-ihtikieriams jų ir nereikejo, d
nes jie buvo pa~....... ,
žmonių akių. Kiti asmenys ir Į 
prezidijume buvo, bet taip 
buvo sudaryta, kad jie : 
rėjo ką veikti.

Koks ten Lietuvių Jauni- 
mo Ratelis atvežęs konfe- ka‘d'v“ūečrai'ko-Uom. Arciszewski,
rencijai sumanymus, bet . . . . . na-^Uis darbo zmomu
juos nukniaukus rezoliucijų lonistal maslmal S‘lzta na ..................
komisija ir konferencijai 
neparodžius. “Delegatas” I 
šaukia.

žiūrėkit, mieli skaitytojai,

NEPRIPAŽĮSTA
Brooklyno Vienybėje 

(rugpj. 11 d.) vienas žmo
gus skundžiasi, kad Ameri
kos Lietuvių Tarybos su- 
šauktoj Naujosios Anglijos 
konferencijoj su delegatais 
buvo visai nesiskaityta. Sa
ko:

Konf. atidaręs kom. pirm, j 
adv. J. Grigalius, per 
nominacijų komisiją ir pa-j 
kvietė jos pirm. p. St. Mockų 
perskaityti konferencijos pre-i 
zidijumą. “Perskaityti” sa-

askirti tik dėlinas iš žmonhI buvo versti, ant didvyriškos Rau- 
' vežta ir apgyvendinta tose donosios Armijos, ant So-
teritorijose, kurias jau at- vietų Sąjungos, Anglijos ir

“Lenkas nenori, kad jis 
būtų kitų išlaisvintas, jis 
nori patsai išsilaisvinti!”

Kitais žodžiais, jis sako: 
“Mums nereikia Raudon. 
Armijos, Amerikos ir Ang
lijos armijų pagalbos, mes 
patys išsilaisvinsime!” Taip 
gali kalbėti tik amžinas at
silikėlis, kuris nieko nesu
prato ir nieko nepasimoki
no. Kaip gali pati Lenkija 
išsilaisvinti, kuomet ji savo 
laiku, turėdama armiją, or- 
laivyną ir laivyną negalėjo 
nei per dvi savaites atsilai
kyti?

Šis ponas sako kaip tik 
tą, ką sakė buvę lenkų val
donai 1939 metais. Tada vi
sas pasaulis matė, kad Hit
leris puls Lenkiją. Kai So
vietų Sąjunga siūlėsi jai į 
talką, į pagalbą, tai lenkų 
valdonai atsakė: “Nereikia 
mums jūsų pagalbos... Jei
gu Hitleris puls Lenkiją, 
tai mes užimsime Rytų 
Prūsiją ir net Berlyną!”

: “Nei vienas rau-

netu- sieme iš vokiečių Raudono- Amerikos valdžių.
ji Armija. ■ Paškudniausiai

Vidujinę padėtį apsunki-1 Ameriką, Angliją ir Sovietų t Kiti sakė:
na, teigia Axelsson, dar ir' Sąjungą kaltindamas, ponas donarmietis neįkels kojos j 

b r. i tas faktas, kad vokiečiai ko-1 / onL atkak- Lenkijos teritoriją, jos ap- 
priešas, I gynimui.” 1

Buvo pasipūtę, išdidūs, o 
susmuko, kaip pradurta pū
slė! Tokiu pasipūtimu ser
ga ir dabar ponai Straka- 
czai.

Mums gaila Varšavoj žū
vančių žmonių. Mums gaila 
tų lenkų, kurie dar vis seka 

_ _____ , „„  paskui Kukelius, Strakacz 
Jie suprato* kas juos lau- | Už Varšavos žmonių ne- ir panašius elementus, bet 
kia, jeigu jie nepaliks sveti-!laimę kaltė pilniausiai puo- mes esame tikri, kad Lenki
mų žemių ir neišnešdins sa- la ant londoniškės lenkų jos liaudis su pagalba Rau- 
vo kudašiaus. “valdžios.” Tai ji iššaukė donosios Armijos ir Lenkų

Pavyzdžiui, pradžioje šios tą išstojimą, kada jis dar Armijos, sudarytos^ Sovietų 
'vasaros 100,000 tokių vokie-jbuvo ne vietoj. Tai jos^vi- 

kolonistų pribuvo iš ■ ce-prezidentas ponas c —

i mo. O tokių kolonistų buvę grigaitmio tipo socialistas, 
į labai daug — Ukrainoje, i kuris nesenai atvyko is 
i Pabalčio kraštuose, Lenki-! yal^av?? i Londoną ir uz- 
joj., Lenkijoje jų jau buvę ėmė fašisto^ generolo Sosn- 

’ arti milijonas, __ 1
kokia pas mus vienybė ir de-; 900,000! Raudonajai Armi 

U '• Delegatai, susi-jaj prisiartinant prie 1mokratija!
rinkę su įgaliojimais, siūly
mais, tik paklausė kalbų, re
zoliucijų, aukavo, sėdėdami, 
paaimanavo ir, nė žodžio ne
ištarę, į namus išvažiavo. Ne
buvo jokio skirtumo tarp de
legato ir svečio — visi buvo 
beteisiai.

Vyrai! Kiek daug jūs ra-| _ 
šotc ir kalbate apie demokra-Tių 
tiją, bet jūs jos nepraktikuo
jate ir kitiems nepripažįsta
te. . .
Veltui to “Delegato” des

peracija. Jis seniai turėjo 
žinoti, kad šimučio ir Gri
gaičio klika niekur su jo
kia demokratija nesiskaito.

NACIAMS PRAŽŪTIS Iš 
VISŲ PUSIŲ

Mums, gyvenantiems A- 
merikoje, gana sunku su
prasti dabartinę hitlerinės 
Vokietijos padėtį. Daug ge
riau ją matyti ir suprasti 
gali žmonės, kurie gyvena 
Švedijoje. Su Švedija Vo
kietijos susisiekimas kol 
kas gana normalus. The 
New York Times korespon- 

’dentas George Axlesson gy- 
jvena Stockholme ir tėmija

arti milijonas, mažiausia1 kowskio vietą, kaipo prezi- 
_ dento pavaduotojas. Jis 

tauškia, kad būk Anglija, 
kraštų, vokiečiai kolonistai; Amerika ir Sovietų Sąjun- 
nešdinos atgal Vokietijon.! £a “išduoda Lenkiją.

valdžios.” Tai ji iššaukė donosios Armijos ir Lenkų

Sąjungoj, vadovystėj ištiki- 
_____ w mų savo tautos vadų, išsi- 

Juodosios Jūros pakraščių į Kwapinski per radiją kūr-i laisvins iš po nacių jungo.
: Varšavos gyventojus, Ji kurs laimingą ateities

Jan

Lenkiją. Dabar jie turi neš- ; ste Varšavos gyventojus, Ji kurs laimingą 
tiesiai kad jau jiems “pagalba at- savo gyvenimą, santaikoje 

eina.” Tai generolai Sosn- sugyvendama su savo kai
mynais, atmetus imperialis- 
tinius Pilsudskio kitų tautų 
pavergimo planus, kurių 
realizavimo manija vis dar 
serga šlėktų valdžia ir jos 

pasekėjai.

dintis iš Lenkijos 
Vokietijon.

Tiesa, tie plėšikai kolo-; kowski i 
nistai negrįžta Vokietijon 
tuščiomis rankomis. Jie api
plėšia vietos žmones ir neš
dinasi atgal Vokietijon. Pa- 
vydžiui, viena grupė iš 70,- 
000 kolonistų maršavo 1,200 
mylių per Karpatų kalnus, 
Rumuniją ir Vengriją. Jie dono šaukiasi į kitų miestų 
varėsi 38,000 arkliu ir 6,- lenkus, kad jie 
400 galvijų. Kita grupė is \ arsavą sukilėliams į pa- esančių lietuviškuose pul- 
38,000 maršavo Dunojaus gelbą.” Tokį atsišaukimą iš- kuose Raudonojoj Armijoj?

ir Kukelis davė 
pirmlaikinį • įsakymą len
kams išstoti.

Ir dabar, kada Varšavoj 
eina žiaurus nacių teroras, 
kada jie gaudo žmones, žu
do, atima iš sukilėlių gat
ves, tai lenkų ponai iš Lon-

D. M. š.

u .- Kuomi jūs prisidejot prie 
marsuotų į parėmimo lietuvių kovūnų,

38,000 maršavo .
kloniu per Bulgariją ir va- leido ir jų “generolas Bor 
rėsi 119,000 arklių ir. 5,500 kaip praneša United Press 
galvijų. Tačiau, pasak ko- ------ -
respondento, jų likimas Vo
kietijoj apgailėtinas. Jiems 
Vokietijoje vietos nebėra. 
Jie tiktai padidina Vokieti
joje vidujinę suirutę.

žinių agentūra.
Ar gali lenkai partizanai, 

žmonės, be tankų ir artile
rijos, įveikti Hitlerio armi
ją, prasimušti iš kitų mies
tų linkui Varšavos? Mes

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATERI

BUY WAR BONDS
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LAIVAS ANT UOLOS
(FELJETONAS)

Nėra liūdnesnio reginio, 
kaip matyt protingus žmo
nes, dirbančius neprotingą 
darba. Veltui lauktum iš 
tokio darbo džiuginančių 
pasekmių. Tas supratimas, 
kad protingi žmonės nie
kuomet neatliks kvailų dar
bų, pasirodo nemaža ap
gavystė.

Niekas nenorėtų sutikti 
su tokiu tvirtinimu, kad 
pusėtinai kvašterėjęs as
muo galėtų išeiti tokius 
mokslus, kaip advokato, ku
nigo, daktaro, laikraščio re
daktoriaus, arba kad ir to
kio dantisto, kuriam tik 
retkarčiais pasitaiko iš
traukti sveiką dantį paci- 
jentui. Iš to turi būt aišku, 
kad būtų bereikalingas lai
ko eikvojimas, bejieškant 
pronacinėje vadovybėj pro
tinio silpnumo. Betgi pro- 
nacinis laivas, vairuotas to
kių smegeningų vyrų, kaip 
dr. Grigaitis, Šimutis, kuni
gas Prunskis ir kitų nedur
nu žmonių, atsirado ant v v z

milžiniškos uolos, kur jam 
gręsia visiškas sudaužymas 
nuo bolševikiškos pajėgos 
sukeltų gyvenimo bangų. 
Už tai nėra ko stebėtis, jei
gu tokiu baisiu momentu, 
kuomet gyvybei gręsia su
naikinimas, užmirštama 
taktika ir gelbėjimuisi iš 
pavojaus apgalvotos prie
monės. Išgąsties įkarštyje, 
dr. Grigaitis,sužymėjęs pro- 
nacių sopulius, kurie sudarė 
net šešiolikos puslapių me
morandumą, strimagalviais 
dui į Washingtona šauktis 
ratunko.

Bet čia kita nelaimė: Wa- 
shingtono klinika, kur pro- 
nacių sopulius gydo, tuščia- 
tukė, kaip iššluota, nei dak
tarų, nei gyduolių. Atsidū
ręs nepasisekimų painiavoj, 
dr. Grigaitis paliko pro-na- 
cių sopuliais pričinavotis p. 
Dubrow’ui, o pats šiek tiek 
atgaivinęs prislėgtą sielą 
Washingtono medžių pavė
syje, grįžo Chicagon, iš kur 
jam bus patogiausia tėmyti, 
kaip jo vairuotą pro-nacinį 
laivą bolševikiškos bangos 
daužo, lamdo, viską versda
mos šipuliais.

Matote, kokios pasekmės 
būna, kai protingi, mokyti 
žmonės visu įtūžimu grie
biasi už durno darbo.Tai ką 
reiškia nesuprasti, kokios 
pasekmės gali ateiti iš ka
rinių veiksmų.

Visi lietuviški pronaciai 
trokšte troško, kad Ameri
kos kariuomenė užimtų Lie
tuvą. Bet kai bolševikai a- 
gitavo už atidarymą antro 
fronto, tai visi pro-naciai 
tam priešinosi visa savo pa
jėga.

Matote, ponai generolai,

kur jus nuvedė jūsų žiop
lumas. Jū manėte, kad jūs 
bolševizmą naikinate, o čia 
patys save sunaikinote, už- 
vairavote savo laivą ant uo
los ir dabar bėgiojate, kaip 
pirštą į ugnį įkišę.

Jūsų Paulius, tėmydamas 
šį procesą, pradeda abejoti 
jūsų kytrumu. Dabar jau 
kitos išeities neturim, bro
liai pronaciai, kaip sekti 
Hitlerio iškeltą obalsį, ku
riuo jis reikalauja visos vo
kiečių tautos jam aklo pa
sitikėjimo. Tai labai genija- 
lus sumanymas ir labai ati
tinka dabartinei pronacių 
padėčiai. Darau įnešimą, 
kaip galima greičiau šaukti 
visų pro-nacinių grupių 
bendrą suvažiavimą. Po žo
džiu “bendrą” suprantu, 
kad suvažiavime turi daly
vauti grigaitiniai su pruns- 
kiniais ir karpiniai su sme
toniniais lygiomis teisėmis. 
Suvažiavimo užduotis bus 
ta, kad visą pro-nacinį ju
dėjimą pervesti vienos ypa- 
tos vadovybei, kaip reika
lauja ponas Hitleris. Tegu 
suvažiavimas nuodugniai 
išanalizuoja kiekvieno ge
nerolo protinį sandėlį ir ku
rį pripažinsime durniausiu 
ir didžiausiu užsispyrėliu, 
tam visi prisieksim aklą pa
sitikėjimą ir tegul jis mus 
veda į pažadėtąją žemę.

Reikią pripažinti, kad su
važiavimui teks atlikti la
bai sunki užduotis, kad tik
rai nusverti, kuris iš gene
rolų yra durniausias. Rei
kėtų labai jautrios moksli
nės svarstyklės, kuria būtų 
galima be klaidos pasverti 
generolų protus. Rodosi, ne
reikėtų nei aiškinti, kad 
jūsų Paulius šiame rei
kale turi akį ant d r. Grigai
čio, kaipo neišsemiamo šal
tinio energijos ir geriausiai 
žinančio visus kelius, ve
dančius į antisovietinius 
patvorius. Bet šiuom pasi
sakymu, jūsų Paulius visai 
neturi tikslo užkarti pro
nacių suvažiavimui savo 
nuomonės. Čia, taip sakant, 
tik prieteliškas išsireiški
mas. Žinote, kad jūsų Pau
lius nėra užsispyrėlis. Su
važiavimo dalyviams bus 
leista laisvai naudotis gri- 
gaitinio demokratizmo tei
sėmis, taip, kad niekeno ne
varžomi išsirinksim tokį 
vadą, kuris mus visus nu
ves tiesiai į peklą.

Paulius.

kvota jau išpildyta su dideliu 
perviršiu.

Vietinis LPTK skyrius labai 
širdingai ačiuoja Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugystei už 
gražų labdaringumą Lietuvos 
žmonių gelbėjime.

Ši draugystė virš metai at
gal aukojo penkias dešimtis 
dolerių nupirkimui trijų am- 
bulansų, o dabar $50 Lietuvos 
žmonėms pagelbėti prisikelti 
iš baisiausio karo griuvėsių. 
Tai bent sūnūs ir dukterys! 
Garbė jums! Gerieji sūnūs ir 
dukterys niekad nepamiršta 
savo tėvų krašto. Ypač, kada 
barbariškas hitlerizmas taip 
kruvinai sumindžiojo ir apiplė
šė ta k rasta.

Rugpjūčio 13 d. buvo ne
pakenčiamai karšta diena. Į 
susirinkimą susirinko 16 narių, 
tai, žinoma, geras trečdalis 
ant vietos gyvenančių narių 
(kiti gyvena už miesto ribų), 
bet vistiek negerai, kad kiti 
nariai dėlei karščių ar ko ki
to nesilanko į susirinkimus.

Buvo vienbalsiškas nutari
mas, kad sveikinti Lietuvą su 
auka. Buvo du įnešimai: vie
nas, kad aukoti $25, kitas, kad 
$50. Pirmas gavo 3 balsus, o 
antrasis visų likusių balsus.

Aš manau, kad jeigu šis su
sirinkimas būtų buvęs daug
skaitlingesnis, o tai natūralu, 
būtų buvęs dar geresnis ūpas 
nariuose, būtų karščiau svei
kinta Lietuva ir sveikinta, 
veikiausiai, su pilna šimtine. 
Bet graži draugystės dovana 
Lietuvos žmonėms, už kurią 
žmonės labai bus dėkingi. Be 
abejo, Liet. Sūnų ir Dukterų 
Draugystė gaus nuo Lietuvos 
žmonių širdingą padėką.

J. M. Karsonas.

Tą Niekšystę Reikia Rauti iš 
Šaknų

čia buvo šitokis įvykis: Tai, 
rodos, buvo liepos pradžioje, 
vienas juodveidis vyrukas už
ėjo į “Morren’s” saliūną, ant 
Gorham St., tarpe Summer ir 
Winter gatvių ir paprašė stik
lo alaus. Bet savininkas, be jo-

Lowell, Mass.

klos gėdos ir su fašistiniu drą
sumu, pareiškė: “Aš netarnau
ju negrams!”

Tuo laiku užpakalyje vyru
ko stovėjo tik ką įėjęs policis- 
tas, matyt, geras demokrati
nis žmogus, užgirdęs tokį niek
šišką savininko pareiškimą, 
tuoj .jam pareiškė: “Ryt, penk
tadienį, tu būsi pašauktas į 
kortą pasiaiškinimui už žmo
gaus pažeminimą ir už atsi
sakymą patarnauti.”

Taip, penktadienį tas grai
kų tautybės saliunčikas, poli- 
cistui liudijant, Lowellio dis- 
trikto korte pasimokėjo $100 
pabaudos už pademonstravimą 
baltųjų šovinizmo. Tai labai 
gerai pasielgta protingo poli- 
cisto ir teisėjo. Tokius daly
kus reikia slopinti ir neleisti 
jiems įsigalėti.

Per Radijo Girdėjęs.

Drąsus kovotojas Kostas 
Guzdauskas, kuris savo 
“tommy gun” išžudė daug 
vokiečių hitlerininkų. Už 
tai jis buvo apdovanotas
Raudonosios Žvaigždės Or
deriu. Regimento laikraštis, 
išspausdindamas šį Guz- 
dausko paveikslą sako: 
“Kovokite taip, kaip kovo
ja sovietiniai čampijonai 
Guzdauskas, K a v oliunas, 
Zolotas ir Colius.”

Easton, Pa.
Serga Laisviečiai

Nuo pavasario serga Char
les Yudickas ir Martin Urba. 
Tai kojų ir rankų reumatiz
mas, ar gal kitokios kvarabos.' 
Urba turėjo pagulėti ir ligoni
nėj dėl kojos.

Pastarosiomis dienomis, štai-, 
giai susirgo .Laisvės korespon-; 
dentas V. J. Stankus. Gydyto-j 
jas nusiuntė į ligoninę ištyri-i 
mui penkiom dienom. Jam la-1 
bai skauda ir gelia kairę ran
ką nuo peties iki riešeliui. Da-1 
bar leidžiama vaistai per ada
tą j petį. Gydytojas per X-Ray 
nuotrauką nustatė, kad į pe
tį, tarpe sąnarinių kaulų*, susi
metė daug kalkių-druskos ir 
kitokių medžiagų, esą, tai “In- 
sekt Bersitis.” Dabar Stankui 
kiek geriau. Dirbti negali, turi 
daugiausiai ilsėtis lovoj namie 
ir imti tuos indžekšinus kas 
antra diena.

Ex-Reporteris.

Livingston, N. J.

iš seniausių Laisvės skaitytojų’ 
Elizabethe.

Skaudi Nelaimė
Lietuvis, Usius, turi, rodos, 

du brolius Newarke. Bekasda- 
mas ant savo ūkės šulinį, pra
kasė smarkią versmę natūra
li© gaso po žeme ir tuoj mirė 
nuo jo. žmona, nesulaukdama 
pareinant pietų, nuėjo į vietą 
gelbėti jo ir pati ūmai nusi
nuodijo. Gal teks vėliau pla
čiau šiuo klausimu parašyti.

Sietyno-Rusų Piknikas
Bendras metinis piknikas 

įvyks rugsėjo (September) 10 
dieną, Lenkų Parke, 16th Avė. 
ir Myrtle Ave., Irvington, N. 
J. Pradžia 12 vai. dieną. Bus 
nepaprastai puikus koncertas, 
šokiai ir kiti įvairumai. 0

Kviečiama visos, visi daly
vauti.

G. Albinas.

Lawrence, Mass.
Aukos Lietuvos Žmonėms

Mūsų lietuviai nuoširdžiai 
remia Lietuvos žmones. Štai 
vardai aukavusių :

Po $2 aukavo: J. Kibildis, 
V. Mizara, J. Karpavičienė ir 
J. J. šleiviai.

Po $1 : D. Sukackas, W. J. 
Chulada, M. Davidonis, J. 
Menkauskienė, A. Matutis, A. 
Gross. S. Mlecka, S. Penkaus- 
kas, P. Lipsevičius, J. Jacevi
čius, J. Egeris, J. Wilkauskas, 
M. Lukienė, J. M. Lukas, B. 
Chulada, M. Andreliunienė, B. 
Kvietkaitė, S. Pilsudskis, J. 
Acevičius, J. Sleivis, M. Arba- 
čauskienė, J. Rudis.

Po 50 centų : M. Vilkauskie- 
nė, E; Radzevičius, S. Benkus, 
F. Kalpokas, R. Chuladienė, 
Laid Carry, M. Rumsavičienė, 
J. Blažionis, A. Peruson, Mil
da Gray, B. Šiokis, J. Milvi- 
das, E. Kajutis, J. Daugirdas, 
A. Kindaras, A. Kačinskienė, 
J. Gudaitis.

F. Spakauskienė aukavo 75c.
Bendrai su smulkiomis au

komis surinkta $58. Visiems 
aukavusiems tariame širdin
gai ačiū.

S. Penkauskas.

Baltimore, Md.

Naminis Frontas , 1
f

Gydymo Centram Padalinta I 
Penicillin’os

Penicillin’os padalinta cen
tram dėl gydymo sifilio iš 
anksto ir plačiai.

Daugumai pirmųjų ligoniui 
yra duodama naujai išvystyta! 
gyduolė. Bet manoma, kad ku
ris laikas praeis pirm tikra 
pasekmė bus nustatyta gydy
me sifilio, sako Public Health 
Service.

Penicillin’a vartota su gero
mis pasekmėmis gydyme go
norrhea, nors sulfa nepagelbė
jo, sako Public Health Service.

Kainos Nustatytos Maudynės 
Išrengimams

Dolerių ir centų lubos nusta-j 
tytos dėl 65 vartotų ir pertai
sytų maudynės ir šildymo iš
teklių, ir kainos maksimumas 
dėl kitų per nustatyto procen
to atitraukimą nuo kainų są
raše išdirbėjo, kuomet naujas 
dalykas.

Naujas reguliavimas (veiks 
nuo rugpjūčio 9 d., 1944 m.) 
padengia pardavimo urmą ir 
smulkesnę prekybą, ir kainos 
bendras lygis kovo 1942 m.

Padengti dalykai apima var
totus išteklius maudynės ir šil
dymo, taipgi pertaisytus šil
dymui išteklius, automatiškus 
šildytuvus vandens.

Kainos Kontrolė Šviežių 
Persikų

Švieži persikai, paimti Of
fice of Price Administracijos 
po kainos kontrole pirmu kar
tu.

Kainos maksimumas veikia 
nuo liepos 15 d. ir reiškia su
mažinimą apie 25 procentų že
miau 1943 m. kainų.

Vaikų Darželių Skaičius Auga
Vaikų dienos darželių pu

blikos lėšomis skaičius šią va
sarą šalyje auga ir kovoja 
j a u n u o m enės nusikaltimus, 
taipgi palaiko moteris svar
biuose karo darbuose, rapor
tuoja Office of Community 
War Service.

Hartford, Conn.

PIKNIKAS
RENGIA LAISVES CHORAS f

Amen Raudonojo Kryžiaus Naudai.

Sekmadienį

Rugp. 20 August
LIETUVIŲ PARKE 
LIGHTHOUSE GROVE 

Station 23 
Glastonbury Bus 

EAST HARTFORDE
I -----

Bus Gera Orkestrą Šokiams 
Skanių Valgių ir Gėrimų

\ Komisija kviečia vietinius ir 
iš apylinkes dalyvauti.

Kaip Mes Išpildėme Savo 
Kvotą su Kaupu

Kuomet Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas paskyrė 
mumsvkvotą tik $200 supirki
mui šiltb apatinių drabužių, 
muilo ir čeverykų Lietuvps 
žmonėms, tai jau mes tada pa
matėme, kad komitetas ne tik 
mums, bet ir visoms koloni
joms skirstė po labai mažas 
sumas tam neapsakomai svar
biam reikalui.

Mūsų LPTK vietinis skyrius 
kvotos sukėlimui nusitarė, tu
rėti pikniką, kuris jau ir įvy
ko, liepos 30 dieną, Free ma
no miške. Tame piknike do
vanomis ir sveikinimais Lie
tuvos išlaisvinimą sukelta 
$185, kiti aukojo vėliau (au
kotojų vardus paskelbsime už
baigę rinkliavą kvotos reikale) 
ir taip susidaro jau gerokai 
virš dviejų šimtų. Pats pikni
kas davė pelno $45. Na, o Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gystė, laikytame savo susirin
kime, rugpjūčio 13 dieną, svei
kino Lietuvos išlaisvinimą, pa
aukodama $50 supirkimui šil
tų drabužių. Tokiu būdu, mūsų

Berlynas skelbė, kad vo
kiečiai, girdi, susprogdinę 
uostų įrengimus Nicoj, 
Cannes ir St. Tropez, pieti
nėj Franci j o j.

Binghamton, N. Y.
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 6 kuopos parengimas 
įvyks nedėlioj, 3 d. rugsėjo, 
Lietuvių Svetainėje. Pradžia 1 
vai. po pietų. Jis ruošiamas su
kėlimui pinigų į karių fondą, 
kad apmokėjus jų duokles, ku
rie tarnauja karinėse jėgose, o 
mūsų jaunuolių karinėje tar
nyboje yra nemažai.

Už visus sumokėjimas duok
lių per metus laiko atsieina 
apie $300, todėl esame padė
tyje, kad parengimais sukėlus 
tą sumą ir apmokėjus duokles 
už tuos, kurie kovoja už visų 
mūsų laisvę.

Lietuvos Išlaisvinimo Jubilėjus

čia rengiama pažmonys Lie
tuvos gerų rėmėjų: suvalkiečių 
ir kauniškių, kuris įvyks rug
pjūčio (Aug.) 27 dieną, t.y., 
nedėkiienį, po pietų, pas drau
gus Jamesonus ant ūkės. 134 
West Northfield Ave., Living
stone.

Rengia LDS 8 kuopa iš 
Newark© ir 47 kp., Livingsto
ne, bendrai.

Kviečiami visi žmonės, ku
rie nori gražiai laiką praleisti, 
prie šalto alučio ir gerų už
kandžių. Tuo tarpu paremsime 
nuvargintus per tris ilgus me
tus brolius ir sesutes.

Rengimo Komitetas.

Serganti Ligoniai
Vera Druseika susveiko, sir

go per apie 5 savaites, narė 
47 kuopos.

Draugė Yurevičienė, šios 
kuopos sena narė, po sunkios 
operacijos sveiksta.

Draugė Kairienė iš Newar- • f
ko, 8 kp. narė irgi po operaci
jos sveiksta.

Eugene Druseika, jaunasis, 
išsilaužė ranką per riešelį. 
Kaulas suskilęs į dvi vietas. 
Negali dirbti jau 3 savaitės. 
Jis yra narys 47 kuopos.

Draugas Stasiulis iš Eliza
beth, N. J., irgi apie trys sa
vaitės kaip randasi miesto Ge
neral Hospital, išsisuko koją 
apie kelį. Kaulas sutrukęs į

Lietuvai Pagalbos Reikalai

Rugpjūčio 5 d. vėl pasiųsta 
200 svarų drabužių į Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetą 
Brooklynan, o greitai bus pa
siųsta ir daugiau. Taigi, kas 
tik turite gerų atliekamų dra
bužių, tai prašome tuojaus pri
duoti vietiniam Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto sky
riui, 855 Lombard St.

Pastaruoju laiku drabužių 
aukavo: O. Strauss, Mrs. Bra- 
zienė, J. ir O. Deltuvai, S. Ba- 
rašienė, K. V. Lopatai, R. ir 
K. Paserskiutės, Mrs. Drigie- 
nė, K. Vitkienė, F. ir J. Deltu
vai, Kalinauskų šeimyna, Mr. 
ir Mrs. Kičas, K. Mikolaitis, J. 
Ančiukaitis, V. ir N. Pečiuliai, 
J. ir U. Staniai. Prašome dau
giau aukoti, nes Lietuvos žmo
nėms pagalba labai reikalinga.

Prie drabužių taisymo labai 
daug dirbo S. Bartašienė. Ka
dangi drabužių stotis randasi 
jos namuose, tai jai reikia pri
imti drabužiai ir visiems pa
dėti dirbti. Taipgi dirbo S. 
Mack, J. Deltuva, Edmont 
Bartašius ir P. Pascrskis. Dar 
yra daug drabužių, kurie rei
kia taisyti, prašome visus ir 
visas padėti šiame darbe.

LPTK Skyriaus Narys.

Kainų Sumanymas Dėl 
Mašinų Įrankių

William L. Clayton, Surplus 
War Property , administrato
rius, pranešė kainų sumanymą 
dėl valdžios perteklių vartotų 
mašinų įrankių.

Tikslas yra nustatyti vertę 
ir tą perteklių skubiai grąžint 
išdirbystei.

Daugiau Mėsos Dėl Viešbučių
Office of Price Administra

tion praneša, kad prie ypatin
gų aplinkybių mėsos pardavė
jai galės parduoti už naujai 
nustatytą žemesnę kainą 20 
procentų daugiau mėsos vieš
bučiams ir valgykloms.

Tikslas šio patvarkymo, ku
ris veikia nuo liepos 26 d., 
1944 m., yra suteikti mėsos 
išteklių viešbučiams ir valgy
kloms, kurie randasi menkai 
apgyventose vietose ir vietose, 
kur urmo mėsos pardavimas 
negali sutikti pareikalavimų 
tų komercinių įstaigų.

■ Procedūra Nevartotų Kuponų 
Gazolinui Suvaržyta

Procedūra sugrąžinimo ne
vartotų kuponų gazolinui vie
tos War Price and Rationing 
Board, kuomet laikytojas par
duoda automobilių, buvo su
varžyta Office of Price Admi
nistration, tuomi sumažinta 
proga nelegališko pirkimo ga
zolino su tais kuponais.

Liepos 30 Pradėta Naudoti 
Dar Trys Raudoni Štampai
Kainų Reguliavimo įstaigos 

pranešimu nuo liepos 30-tos 
galima naudoti dar tris naujus 
raudonus štampus, po 10 taš
kų kiekvienas, perkant racio- 
nuojamą mėsą, riebalus ir pie
no produktus. Tie štampai yra 
šie: A-5, B-5 ir C-5, ketvirto
joj knygutėj ir sudaro šeimi
ninkės kvotą keturių savaičių 
laikotarpiui, būtent, nuo lie
pos 30 iki rugpjūčio 27 die
nos. Nesunaudoti štampai ga
lioja neribotą laiką.

Kainų Reguliavimo Įstaiga 
(OPA) taip pat praneša, kad 
racijonuojamos mėsos, rieba
lų ir konservų vertė iki rug
pjūčio 13 dienos pasiliks ta 
pati, kokia buvo per liepos 
mėnesį. Liepos 23 d. sviestui 
nustatytoji 16 taškų vertė pa
silieka galioje ir toliau.

Naujų Automobilių Kvota 
Rugpjūčiui Sumažinta 50%
Kainų Administracijos Įstai

ga paskelbė naujų automobilių 
kvotą rugpjūčio mėnesiui, kuri 
smarkiai sumažinta.

Rugpjūčio mėnesį pardavi
mui paskirta 5,000 naujų au
tomobilių, kas sudaro tiktai 
50% (10,000) gegužės mėn. 
kvotos ir 71.4% (7,000) lie
pos mėnesio kvotos.

OWL

Stebėtinas skanumas, smetona per visą ištisai— 
Vaikams Pienas yra taip naudingas jums!

© Bordpn Co.

BORDENS HOMOGENIZED
VITAMIN D

“The Children's Milk"
Tune in every Monday: “Bright Lights of New York’’, WOR, 7 :30 pm.

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

VAKACIJOS
DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KALNO 

IR GRAŽIOJE LYGUMOJE

BLOZNELIŲ FARMOJE
R. F. D. 2 Cauterskill Rd., Catskill, N. Y.

Turėsime skanaus namie ga
minto maisto, virtinių, agurkų, 
ragaišių ir kitų gardėsių. Tu
rėsime ir tinkamo išsigėrimo. 
Prašome visus ir visas atsilan
kyti. » n . .Rengėjai.

kelias vietas. Rodos, priklau
so LDS Elizabetho kuopoj, ta
čiau neteko pastebėti iš vietos 
Laisvėje apie šio draugo skau
džią nelaimę, o gal niekas nei 
neaplanko draugo ligoninėje? 
O šis draugas bene bus vienas

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokią 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

Didelė upė (bėgantis vanduo) 
kur galima maudytis

Geras maistas ir patogūs kambariai guoliui
Norime atkreipti atydą, kad dabar turime naujų, 

patogių pataisymų.

Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono Upe 
laivais. Atvažiavę telefonuokite CATSKILL 885 F4. 
Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.
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CHICAGOS ŽINIOS Hart, Mich.
Moterys Pažadėjo 2,000 

Puskvorčių Kraujo

Rugpjūčio 22-24 dd. Chica
go] įvyks konvencija Ladies 
Auxiliary of the Veterans of 
Foreign Wars.

Ši organizacija konvencijos 
proga pažadėjo aukoti kraujo. 
Sako, kad jų pastangomis bus 
patiekta 2,000 puskvorčių 
kraujo.

Kiekvienas sveikas žmogus 
turi uždėti sau pareigą aukoti 
kraujo.

Chicagos Raudonojo Kry
žiaus kvota 6,000 puskvorčių 
per savaitę.

Komunistų Masinis Mitingas 
Chicago Stadiume

Rugsėjo 24 d. Chicago Sta
dium mitinge kalbės Earl 
Browder, Komunistų Politinės 
Sąjungos prezidentas; Benja
min J. Davis, Jr., New Yorko 
konsilmanas ir Morris Childs, 
Komunistų P. S. Illinois ir In
diana valstijų komiteto pirmi
ninkas.

Masinį mitingą rengia Chi
cagos komunistų taryba. Tikie- 
tų galima gauti šio komiteto 
raštinėj, 208 N. Wells St.

Rugsėjo 24-tos masiniame 
mitinge komunistai atžymės 25 
metų sukaktį nuo šioje šalyje 
įsisteigimo komunistų organi
zacijos. Tai bus didžiausias 
įvykis darbininkiško judėjimo 
veiklos — masinis prisirengi
mas prezidentiniam balsavi
mui lapkričio 7-tą.

Rengėjai kviečia iš anksto 
nusipirkti tikietus, prisidėti 
prie šio mitingo pasisekimo.

I ninkai nenori sakyti, kodėl 
streikas kilo.

Kiek yra žinių, tai dirbtuvės 
administracija už mažiausią 
dalykėlį atskiriem darbinin
kam duoda “poilsio,” atleidžia 
iš darbo keletui dienų.

Dažniausia tie keliom die-j 
nom atleidimai būna už pasi-i 
vėlavimą į darbą. Administra- 
cija visai neatsižvelgia dėl ko-i 
kios priežasties darbininkas 
pasivėluoja.

Minimo departmento darbi
ninkai ir iškėlė protesto strei
ką prieš tuos atleidinėjimus.

Du Tonai Drapanų Lietuvos 
Žmonėms iš Chicagos

Iš lietuvių drapanų rinklia
vos centralinės stoties, 755 
West 31 St., išvežė į gęlžkelio 
stotį du tonus drapanų, čeve- 
rykų ir smulkių naminių reik
menų.

Šiuos daiktus siunčiame į 
Brooklyną centraliniam komi-į 
tetui. Iš Chicagos ir kitų mies
tų į bendrą stotį susiųsti daik
tai tuojaus išeis į Vilnių.

šitas amerikiečių lietuvių 
siuntinys turi būti gausiausias. 
Vilniaus ir Kauno žmonės lau
kia nuo mūsų paramos, žiemai | 
šiltų drapanų.

Laikas veikti rankoves pasi
raitojus.

Yra pasakorių, kurie giria
si, kad jiems rūpi žmonių var
gų sumažinimas. Net įsisteigė' 
Jungtinį Lietuvių Nacionalį 
Fondą. Kunigas Končius yra, 
to fondo prezidentu. Bet ar 
jūs manote, kad jie pirštą pa-i 
judins padėti Lietuvos žmo-j 
nėms ?

Ką Veikia Ūkininkai

Miesto apylinkėse yra dau
gybė sodų, net pats miestas 
pavadintas “širdis vaisių au
ginimo.”

Vyšnių skynimo sezonas už
sibaigė, dabar laukiama slyvų, 
grūšių ir obuolių.

čia taip pat auginami agur
kai, “stringbinsai.”

Šią vasarą jautėsi stoka dar
bininkų. Taigi prie vyšnių sky
nimo stojo darban moterys ir 
vaikai. Uždarbiai buvo neblo
gi, geri skynėjai padarė po 
10 ir 15 dolerių į dieną. Vyšnių 
skynimas tęsėsi apie 4 savai
tes.

Apie 5 mylios į pietus nuo 
IIart yra miestas Shelby, čia 
randasi kempė belaisvių vokie
čiu, kuriuos samdo kai kurie 
farmeriai prie darbų, taip pat 
kenavimo dirbtuvėlės samdosi 
kelis belaisvius.

Jaučiamas didelis trūkumas 
darbininkų, o ypač moterų 
prie kenavimo fruktų įtarto 
dirbtuvėse.

Farmeriai ne vien savo dar
bus apdirba, bet puolasi į dar
bus soduose ir kenavimo dirb
tuvėse.

šių metų vasara čia buvo ga
na sausa, apie pora savaičių 
atgal biskį užlijo, o dabar ir 
vėl viskas išdžiūvo.

Šioje apylinkėje lietuviai la
bai džiaugiasi, kad Lietuva pa
sekmingai yra vaduojama iš 
vokiečių vergijos. Kai kurie 
Keleivio ir Naujienų skaityto
jai gėdinasi, kad skaito tuos 
šlamštus. Yra net tokių, kurių j 
biednus protus Keleivis, Nau
jienos ir svaigalai nebepagy-

rinkta $32.50. Pirmiau liko 
pasiųsta $65.50. Tokiu būdu 
per Scrantono Lietuvai Pagel
bos Teikimo Kom. pasiųsta 
$98. Dar trūksta $102.

Aukščiau minėtos aukos dar 
nėra paskutinės. Teko girdėti, 
kad keletas draugų turi surin
kę gražių aukų Lietuvos žmo
nėms.

Nemalonu, kad mirtis išplė
šė iš mūsų tarpo Antaną Tuš- 
kevičių. Jis buvo nariu Liet. 
Pašalpinės Draugijos ir naujai 
susitvėrusios LLD 38 kp. Lai 
būna jam lengva šios šalies že
melė.

Kiek laiko atgal LPD suren
gė vakarėlį gimtadieniui minė
ti savo seniausio nario, Jono 
Baleikos. šiuomi laiku dar ran
dasi gyvųjų tarpe trys origi
nališki tvėrėjai šios draugijos, 
įkurtos 49 metai tam atgal. 
Apart Jono, dar gyvas Kazys 
Pipiras Scrantone ir Juozas Li- 
nonis, gyvenantis kur apie 
Binghamton, N. Y.

Laike vakarėlio Baleika ir 
Pipiras apipasakojo, kaip pas 
juos kilo sumanymas įsteigti 
kokią nors draugiją ir kaip jie 
rinkosi, kalbėjo ir kokias kliū
tis tureljo. Visa tai buvo žingei
di! paklausyti. Besibaigiant pa
silinksminimui draugai įteikė 
Jonui Baleikai dovanėlių.

Nugirdęs.

Montello, Mass.

Pittsburgh, Pa. MONTEVIDEO, URUGUAY

Žinios iš Drapanų Rinkliavos 
Stoties

Drapanos ir aukos priduota 
per sekamus žmones: M. Nor
vaišienė aukojo dvi poras če- 
verykų ir $2 dėl stoties. • Drg. 
Beršinskienė aukojo savo dra
panų ir parinko nuo kitų. O. 
Peknienė aukojo 10 svarų cu
kraus. V. Nanchuck aukojo 
dvi poras vyriškų batų.

Mrs. Gelbutienė pridavė 
daug gerų drabužių. Mrs. žel- 
vis aukojo drapanų. Stasė Vai- 
čiulionis parinko daug drapa
nų nuo kaimynų ir pridavė į 
Motį. J. Kubin aukojo drapa
nų. Viktoras Zaveckas prida
vė per V. P. daug švarių ir 
gerų drapanų, muilo ir, be to, 
jis aukojo $5.

O. Garšinskienė.

Streikas Dodge-Chrysler 
Orlaivių Įmonėje

Išstojo į streiką Dodge Co. 
183 darbininkai. Jau pirmiau 
toolmakers departmente buvo 
streikas. Darbininkai grįžo at
gal dirbti.

Gal ir nupirks skrybėlę ko
kiai poniai, kuri gyvena Stock- 
holme ar kur nors šveicarijo- i 
j e.

šiuomi mes atsišaukiame į į 
visus geros valios žmones, ku
rie galite aukoti drapanų, če-; 
verykų, muilo; arba kurie ga
lite prisidėti prie nupirkimo ‘ 
šiltų apatinių drapanų, tai 
stengkitės tai padaryti greitai.

Yra žmonių, kurie aukojo 
po šimtą dolerių šiltų drapa
nų nupirkimui. Daug kas gali 
aukoti po $25, arba po $10.

Nelaukite iki ateis ruduo ir 
žiema. Mūsų parama turi pa
siekti Lietuvos žmones pirma 
negu sniegas nubaltins žemę.

Vakar išsiuntėme du tonu 
drapanų. Pasidarbuokime, kad 
už poros savaičių galėtume iš- 

i siųsti kitus du tonus.
Stokime į pagelbą mūsų bro- 

ir seserims, kada ta pa- 
jiems labiausiai reika-

Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Chicagos 
Komiteto Narys.

domai suparalyžiavo.
Gauta naujas Vilniai skaity

tojas — J. Ribinskas.
Patyręs.

Scranton, Pa.

• Pranešimas

LDS Pirmo Apskričio meti
nis piknikas įvyksta rugpjūčio 
(Augusto) 19 ir 20 dd., Lie
tuvių Tautiško Namo Parke, 
ant Keswick Rd. ir Winter St., 
Montello, Mass.

Artimesnių apylinkių visi 
LDS nariai ir šiaip lietuviai 
kviečiami skaitlingai dalyvauti 
šiame piknike, nes tikrai turė
sime linksmaus ir smagaus lai
ko.

Komitetas.

liams 
gelba 
linga.

Viso departmente yra 230.
darbininkų. I Talkininkų lakūnai bom-

Unijos 274 skyriaus virsi- bardavo Leipcigu ir kitus 
ninkai sako, kad streikas nė- vidurines Vokietijos mies- 
ra užgirtas. Kompanijos virši-'tllS.

RENKITE DIENRAŠTĮ
LAISVĘ

Skaitlingai dalyvaukite Laisvės naudai 
įvykstančiuose piknikuose

LAISVES NAUDAI PIKNIKAI
Įvyks Sekančiose Vietose:

PHILADELPHIA, PA.
Piknikas Įvyks Prieš Labor Day

Rugsėjo-September 3
DEER PARK, N. J.

WORCESTER, MASS.
/

Piknikas su Dovanomis Įvyks

Rugsėjo-September 10 dieną
OLYMPIA PARKE SHREWSBURY, MASS.

Rugpjūčio 6 d. atsibuvo Lie
tuvių Pašelpinės Draugijos su
sirinkimas. Apsvarsčius bėgan
čius reikalus, liko pakeltas 
Lietuvos šelpimo klausimas. 
Pirmininkui apibudinus padė
tį mūsų senoj tėvynėj, pora 
ypatų pradėjo aiškinti, kad lie
tuviai pašalpos negaus, ir kad 
mes turime laukti, pakol vis
kas susitvarkys. Po jų ima bal
są kiti nariai, kurie išsireiškia 
už šelpimą Lietuvos kuo grei
čiausiu laiku. Gerai pakalbėjo 
P. Pėstinikas. Tuomet nariai 
pradėjo nešti aukas. Surinkta 
$10.75. Po tam iš Draugijos 
iždo paskyrė dar $5. žymėti
na tai, kad V. Laurinaitis, ku
ris priešinosi aukavimui, bet 
po tam patsai dar išmetė 50c.

Tą pačią dieną atsibuvo su-

Amerikiečių tankai ir šar
vuoti automobiliai pasiekė 
punktą 40 mylių nuo Pary
žiaus.

Svarbus Pranešimas Visiems
Nedėlioj, 17 d. rugsėjo 

(Sept.), įvyks labai svarbi 
konferencija Pittsburgh ir 
apylinkės lietuvių, šios konfe
rencijos pasekmingumu priva
lo susirūpinti kiekvienas lie
tuvis, nes jos tikslas yra ap
tarti ir išdirbti planus, kaip 
sėkmingiau teikti pagalbą Lie
tuvos žmonėms, kurie yra iš
laisvinti iš basios nacių vergi
jos.

Lietuvai Pagalbą Teikti Ko
miteto Pittsburgh skyrius pra
šo visų Pittsburgh ir apylinkės 
lietuvių organizacijų, draugijų, 
kliubų ir kuopų prisiųsti savo 
delegatus į šią taip labai svar
bią konferenciją.

Konferencija įvyks LMD 
Svetainėje, 142 Orr St., Pitts- 
burghe. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Į šią konferenciją kvie
čiami ne vien delegatai, bet ir 
pavieniai asmenys, profesiona
lai, biznieriai, darbininkai, 
darbininkės, kas tik trokštate 
pagelbėti Lietuvai, kas turite 
gerų sumanymų.

Jeigu mes vadinamės geros 
širdies ir valios lietuviai, tai 
turime tą parodyti savo dar
bais, o žmoniškesnio, nuošir
desnio dabar darbo nėra, kaip 
teikimas pagalbos Lietuvos 
žmonėms. Lietuvoj pagalba 
reikalinga lygiai visiems, ne
paisant žmonių įsitikinimo ir 
nusistatymo, Amerikoj lietu
viai ir turi rūpintis visi juos 
remti. Dabar laikas visiems 
stoti prie šio svarbaus ir vi
siems remtino darbo. Visų yra 
bendras reikalas teikti Lietu
vai visokią pagalbą.

Taigi, Pittsburgh© ir apylin
kės lietuvių organizacijos iš
rinkite skaitlingą atstovybę, 
suteikite jai sumanymų ir pa
tarimų ir prisiųskite savo dele
gatus į šią visiems labai svar
bią konferenciją.

E. K. Sliekiene,
Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto Pitts
burgh Skyriaus Sekr.

Lietuvių Delegacija Aplankė 
Sovietų Sąjungos Atstovybę 

Urugvajuje
Gegužės 22 dieną lankėsi 

lietuvių delegacija pas Sovietų 
Sąjungos atstovybę tikslu pa
sveikinti, arčiau susipažinti su 
atstovybės perspektyvomis ir 
užmegsti artimesnius ryšius 
kultūros, švietimo ir Raudono
sios Armijos rėmimo darbe.

Dalyvavo atstovai nuo UL- 
KM Kliubo, Liaudies Teatro, 
nuo Rėmimo Komitetų: Cen
tro, San Martin ir Cerros ra jo- ■ 
nų; nuo moterų, nuo DARBO 
ir nuo Cerros Liaudies Teatro. 
Viso buvo apie 20 delegatų.

Delegaciją labai nuoširdžiai 
priėmė ir dvi valandas kalbė-' 
josi konsularinio skyriaus ve-- 
dejas pit. Riabovas. Tat simpa
tiškas vyras ir turintis gana į 
aukštą išsilavinimą, greitai 
orientuojasi įvairiuose klausi
muose ir yra gerokai susipaži
nęs su mūs kolonijos gyvenimu.

Konsulas Riabovas labai už- 
gyrė Urugvajaus lietuvius rė
mime Raudonosios Armijos j 
veikimo ir pareiškė simpatijas 
mūsų kultūrininkams, kuriuos 
jam teko matyti Victoria Hali 
salone, kaip tai: mūsų chorą, 
vaikučių šokius ir kt .

Taipgi prižadėjo palaikyti 
su lietuviais tamprius ryšius ir 
kiek galėsiąs, padėsiąs kultu-i

ros, švietimo darbe.
Pabaigoj konsulas pareiškė 

apie Sov. Sąjungos pilietybes 
reikalus ir pasakė, kad tuo rei
kalu daromi žygiai ir sulaukus 
archyvo iš Washington©, pra
dės tvarkyti pilietybės doku
mentus.

Delegacija norėjo asmeniš
kai ranką paspausti atstovui S. 
A. Orlovui, bet pastarasis buvo 
labai užimtas, todėl perdavė 
per savo pirmąjį sekretorių di
delius linkėjimus ir savo sim
patiją.

Konsulas Riabovas, atsisvei
kindamas su delegacija pa
reiškė pageidavimą, kad būtų 
tankūs tokie apsilankymai.

Reporteris.

Philadelphia, Pa.
Vėl Galima Gauti

Kam reikalingas gyvenamo
jo kambario (Living Room) 
setas, dabar jau vėl galima 
gauti su Spring’sais, tokius, 
kaip buvo daromi prieš karą.

Taipgi dar turim prieškari
nės medžiagos miegamo kam
bario (Bed Room) setų ir ki
tokių rakandų. Kainos daug 
žemesnes negu kitur.

Stanley’s Home Appliance 
2700 E. Madison St. 
(Richmond).

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
i GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA j

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

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

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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINft)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Graborius-Undertaker
Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius Ir ka- ' 
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

L',„ ■■ - ■ ■ 1 ,_______-........

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS |2.

DR. ZINS <isut 28 m-)
110 East 16th St., N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Setan. 9 A. M. — 2 P. M.GREEN STAR BAR & GRILL

sirinkimas LLD 38 kp. Na
riams tapo išdalinta knyga 
“Lietuva Ugnyje” ir visi bu
vo patenkinti, kad turės pui
kių pasiskaitymų apie savo tė
vynę po amžinų savo priešų 
kryžiokų priespauda, čia irgi 
buvo renkamos aukos dėl Lie
tuvos žmonių, bet, kad dau
guma narių aukavo LPD susi
rinkime, tai surinkta tik $1.75.

Ant rytojaus vakare atsi
buvo SLA 143 k p. susirinki
mas. Tas pats klausimas irgi 
tapo pakeltas ir kuopa paau
kavo iš savo iždo $5.

Visos aukos liko perduotos 
LPTK vietiniams skyriui, kuris 
tas aukas ir išsiuntė į centrą.

Aukų, kurios dabartiniu lai
ku liko pasiųstos, sutrauka yra 
tokia:

Po $5 aukavo Medeliai, B. 
Tuskevičius, Liet. Pašelpinė 
Draugija ir SLA 143 kp.

Po $1 aukavo: J. Simanavi- 
čia, J. Švarcas, A. Galdikas, 
S. Liukinevičius, P. Pėstininkas 
ir K. Genys.

Po 50c: A. Janulaitis, V. 
Naujalis, J. Leveckis, J. Stel
mokas, V. Laurinaitis, S. Mic
kevičius, V. Bagdanskis, J. Re- 
meikis, J. Platakis, J. Stany- 
nas.

Po 25c: K. Pipiras, V. Ši
leika, P. žemaitis, K. Simana
vičius, L. Ticius ir P. žemaitis. 
Viso aukų šiuomi kartu su

LIETUVIŠKAS KABARETAS

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVLAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
'jį*

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

-.... —

CHARLES .1. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

MATTHEW P. BALLAS

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

NOTARY
PUBLIC

660

TELEPHONE
STAGG 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LA1SNIU0TAS GRABORIUS

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

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
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GIRTI NACIAI ŽUDO 
CIVILIUS PRANCŪZUS

Brest Frontas. — Pirm 
keleto dienų girti vokiečiai 
apsupo maža Plouvien mie
stelį, į rytus nuo Bresto uo
sto, Brittany pussalyje, 
Franci j oje, ir pašėlo šaudyt 
visus civilius gyventojus. 
Visus vyrus jie varė iš slėp
tuvių, o išėjusius čia jau 
šaudė. Be kitų, jie nužudė 
ir vietinės bažnyčios klebo
ną kun. Dupres. Kad liku
sios slėptuvėse moterys 
klykė, tai naciai mėtė pade
gamąsias, troškinančias fo
sforo bombas į slėptuves, 
“tildydami” moteris.

Nusilakę hitlerininkai vi
ską plėšė ir betiksliai sprog
dino bei degino. Bet netru
kus amerikiečiai juos apsu
po; kokius 800 užmušė, o 
kitus 700 suėmė. Taip pra
neša amerikinės spaudos 
korespondentas D. Mack
enzie, kuriam vos pavyko 
ištrūkt iš Plouvien.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
šiaurinėje Francijoje per 

dvi dienas amerikiečiai ir 
anglai paėmė nelaisvėn 
mažne 10,000 vokiečių.

Japonijos radijas sakė, 
kad amerikiečiai ore turi 3 
sykius daugiau jėgų už ja
ponus Pacifiko Vandenyno 
fronte.

Jankių užimtas Chartres 
miestas yra už 32 mylių nuo 
Paryžiaus.

Pietinėje Francijoje tal
kininkai užėmė dar Frejus, 
Dramont ir St. Arsein mie
stus.

Gen. Pattono “Betas” Pir
miausiai Pasiekt Paryžių 
Francija. — Trečiosios a

Prancūzės padeda talki
ninkam pietų Francijoj.

šimtai Sovietų kanuolių 
pila ugnį į nacius Ossove, 7 
mylios į šiaurių rytus nuo
Varsa vos.

merikiečių armijos koman- 
dierius šiaurinėje Francijo
je, gen. George Patton “be- 
tina” $1,000, kad jo kovū- 
nai pirmiausiai įsiverš į Pa
ryžių. _______________

Vien Berlyne 2,000 nacių 
slaptųjų policininkų šniukš
tinėja civilius valdininkus. 
Bijo naujo pasimojimo nu
žudyt Hitlerį.

War Needs Money—YOURS!

Tūkstančiai amerikiečių 
parašiutistų veikia nacių 
užn u garėję pietinėje Fran
cijoje. Francūzų partizanai 
bendradarbiauja su jais.

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—-and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t delay — every hour 
counts. Buy United Statai 
Defense Bonds and Stamps 
TODAY. **

Policijos komisionicrius Va
lentine sako, kad departmen- 
tas pilnai pasiruošęs pergalės 
dienai. Bet jis atsisakė spėlio
ti, kada ta diena bus.

Vaizdas lėktuvy lauke Fairbanks, Alaska. Vienas 
Amerikos karininkas ir trys Sovietų lakūnai laukia lėk
tuvų pribūnant iš Jungtinių Valstijų. Paskui tie lėktuvai 
skrendami Tarybų Sąjungon. Iki šiol apie 10,000 Ame
rikos lėktuvų yra pasiekę Tarybų žemę šiuom oro keliu.

Amerikiečiai Svetimų Kilmių Savanoriai 
Tarnauja Raudonajam Kryžiui

Milijonai Raud. Kryžiaus 
savanorių praeitais keliais 
metais žymiai prisidėjo iš
naikinimui karo nelaimiu ir 
šiandien mato, kad jų dar
bas buvo tikrai naudingas.

Milijonai jų pagamintų 
bandažų ir kitų chirurginių 
reikmenų dabar vartojama 
Francijoj. Jų supakuoti pa
keliai ramina mūsų sužeis
tuosius ligoninėse. Ir mili
jonai kitų, kurie aukavo 
kraujų per Raud. Kryžių 
žino, kad tūkstančius mūsų 
vyrų uniformose kraujo 
plazmos perliejimai išgelbė
jo nuo bereikalingos ir pirm 
laiko mirties.

Tarpe milijonų savanorių 
yra daug grupių amerikie
čių svetimų kilmių. Susi
rinkdami bažnyčių ir fra- 
ternalėse svetainėse, priva
čiuose namuose, ir kitur, 
jie stengiasi atlikti savo da
lį, kad tik padėjus mūsų 
jauniesiems tarnyboje.

Be abejo, mūsų unifor
muoti vyrai yra dėkingi 
svetimtaučių grupėms, vy
rams ir moterims. Daugelis 
iš jų turi prisirišimą prie 
savo šalies, kurio nei karas 
nei metai negali suardyti.

Daugelis iš jų turi gra
žius prisiminimus apie savo 
tėvų šalį, bet visi, ar tai lie- ■ 
tuvių, vokiečių, jugoslavų i 
arba italų kilmės šiandien! 
prisideda prie Amerikos ka
ro pastangų. Jie įvertina 
reikalą ir sunkiai dirba ir 
jų darbas padeda suteik
ti Amerikos kareiviams ge

riausią medikalę priežiūrą.
Bet savanorių grupės ne 

. tik prisidėjo prie Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus svar
bios veiklos šiame kare. Jie 
gausingai prisideda prie 
fondų, per kuriuos galima 
išlavinti Raud. Kryžiaus at
stovus, kurie siunčiami kar

stu su mūsų pulkais į karo 
frontus prižiūrėti sužeistus, į 

Į ir sudaryti pasilinksminimo 
I punktus hiūsų kareiviams 
ir jūreiviams viename iš 
Raud. Kryžiaus kliubų, ku
rie yra išskirstyti visose pa
saulio dalyse.

Matome, kaip šie patar
navimai šių savanorių yra 

i įvertinti iš laiškų nuo vyrų 
I tarnyboje. Pirmose invazi
jos dienose Normandijoje . 
raportai pranešė apie įvai-' 
rius bandažus ir chirurgi- j 
nius įtaisymus, kurie buvo Į 

; padaryti Raud. Kryžiaus' 
savanorių. Kraujo plazmai 
vaidino svarbią rolę sužeist, | 

I ir R. Kryžiaus darbiniu-i 
kai pribuvo karo laukuose 

į tuoj po pirmųjų kovų. Jie 
prižiūrėjo sužeistuosius, ga
mino valgį, išdalino reika
lingus asmeninius reikme
nis ir pasitarnavo įvairiais 
būdais.

Šie Raud. Kryžiaus pa
tarnavimai nebūtų įvykę be 
tų naminio fronto milijonų, i 
kurie prisidėjo savo darbu; 
ir gausiomis kontribucijo- j 
mis per Raud. Kryžiaus j 
fondo vajų praeitą kovo 
mėnesį.

Am. Red Cross I

East St. Louis, 111.
Liepos 23 G. Bcndikas pa-| 

I kvietą mane važiuoti pas Tel-1 
Į den, Ill., ūkininkus Stumbrius. I 
Jo pasiūlymą priėmiau ir vy-j 
kome, nes žinome, kad pas i 
Stumbrius labai puiki vieta iri 
užtektinai tyro oro. Prie to, Į 
patys šeimininkai labai malo
nūs žmonės.

Pas šiuos malonius šcimi- 
[ ninkus svečių netrūksta, visi į 
noriai važiuoja pasisvečiuoti. ♦

Kaip tik atvažiuoja, tuojaus 
pavaišina skaniausiu valgiu, 
šviežiomis daržovėmis ir vai
siais, o dar priedo, namų dar- 

I bo juodos duonelės, tai tikrai 
I jautiesi, kad vieši kur nors 
i Lietuvoje.

šeimininkė, nelyginant lapu-
■ tė, vis aplink laksto ir ragina 
daugiau valgyti. Girdi, mums 
linksma, kad pažangūs žmo
nės lietuviai mus atlanko.

Stumbriai skaito Vilnį per 
daug metų. Taip pat skaito 
Daily Workerį ir perskaitę ne
numeta į gurbą, bet nuneša 

PHILADELPHIA, PA.
Prašome Jsitėmyti, Jog 

Dienraščio Laisves N andai

DIDYSIS PIKNIKAS
Įvyks Prieš Labor Day

Rugsėjo 3 September 
Jau Dabar Laikas Rengtis į Pikniką 

BUS DEER PARK, N. J.

gera orkestrą gros šokiams. 
Bus Alaus, Degtinių ir Kitokių Gėrimų

Daug svečiu atvyks iš Brooklyno, Newarko, 
Elizabetho ir kitų miestų.

pas kaimyną ir palieka jiems 
pasiskaityti. Be to, visuomet 
neatsisako nuo paramos pažan
giam judėjimui.

šį sykį radome Stumbrą pa
sirengusį važiuoti atlankyti 
Chicagoje gyvenančius poduk
rą ir posūnį (gaila, kad ne
žinau jų pavardžių), žadėjo 
sustoti ir Vilnies išleistuvėje ir 
dalyvauti Vilnies piknike. Ge
ros laimės.

Pagalba Lietuvai
J. J. Daujotas yra nenuils

tantis darbuotojas pažangiame 
judėjime. Jis visose organiza
cijose dirba ir niekuomet ne
siskundžia darbo sunkumu.

Dabartiniu laiku renkame 
drabužius dėl Lietuvos žmonių, 
įlinkimo drabužių stotis yra 
Daujotu stuboje. O Daujotie
nė visus drabužius sutaiso, iš
plauna ir paruošia pasiunti
mui. Dar be to, dažnai pati 
parsineša nuo kaimynų dra
bužius, kuriuos jie aukoja.

Tikrai šis darbas yra vienas 
iš svarbių darbų dėl karo pa
stangų ir taip širdingai dirb
dama, Daujotienė užsitarnau
ja gilios pagarbos nuo mūs vi
sų ir kartu padėkos nuo Lie
tuvos liaudies.

Beje, mūsų organizacijų su
sirinkimai ir pats veiklos cen
tras yra Daujotu namai.

M. Tenikaitis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MONTELLO^ MASS.

Dienraščio Laisves pikniko Komi
tetas laikys atskaitą Aug. 19 d., 
7:30 v. v. Liet. Taut. Namo Parke. 
Gali dalyvauti Kolonijų draugai ir 
organizacijos ir vietiniai, kurie dir
bo ir kuo nors prisidėjo prie suren-! 
gimo pikniko. Komitetas: G. Šimai
tis, S. Stepanauskas, A. Čerkasas, 
V. Ambrose. (193-194)

WORCESTER, MASS.
Kviečiame visus j linksmą parę 

kuri įvyks rugp. 19 d. Olympia Par- Į 
ko, 6 v. v. Rengia Liet. Pagelbos | 
Teik. Kom., vietinis Skyrius, suteik- i 
ti daugiau paramos nuo worcesterie-1 
čių šeštam siuntiniui į Lietuvą.1 
Siuntinys rengiamas išsiųsti su pra- • 
džia sekančio mėnesio., širdingai Į 
kviečiame visus norinčius paremti1 
mūsų pastangas, dalyvauti parėjo. Į 
— LPTK, Worcester Sk. (193-194) ;

ELIZABETH, N. J.
Išvadavimui Lietuvos. LTP, Eli- 

zabetho skyr. rengia smagų išvažia-| 
vimą, rugp. 20 d., sekmadienio po-' 
pietų. Vaičionio Darže, Cranford, | 
N. J. Ypač visi žemaičiai yra kvie-! 
čiami dalyvauti, nes visa Žemaitija1 
yra baigiama laisvinti. Bus geras Į 
kalbėtojas iš Brooklyno. Visi eliza-, 
bethiečiai, lindeniečiai, hillsidiečiai | 
ir Bayonne, N. J. draugai kviečiami; 
dalyvauti. Įžanga veltui. — Rengė-1 
jai. (193-194)

ATYDAI 7-to APSKR. 
ATYDAI!

ALDLD 7 Apskričio Komiteto po
sėdis įvyks rugp. 20 d., 11 vai. ryto, 
376 W. Broadway, So. Bostone. 
Svarbių dalykų yra aptarti, todėl 
prašau visų apskričio komiteto na
rių dalyvauti. — O. Lukienė, sekr.

(193-194)
WORCESTER^ MASS.

Širdingai kviečiame visus vietos 
ir apylinkės kolonijų geros valios 
lietuvius į Naujos Anglijos Moterų 
Sąryšio metinį pikniką, kuris įvyks 
rugp. 20 d. Olympia Parke. Nors 
šiais neramiais kovų laikais aplin
kybės važiavimui yra apsunkintos, 
visvien mes prašom, kurie galit, at
lankykite mūsų pikniką. — Kom.

(193-194)

HELP WANTED-—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Pus-amatninkas — naudojantis įrankius; 
stiprus; su patyrimu kūrenti steam boiler 
(Tik žiemų) ; gali patapti abelnai naudingas 
aplink fabrikų. Apskritų metų nuolatinis dar
bas tinkamam vyrui. Alga $150 į mėnesį.

Kreipkitės po 10 A.M. darbo dienom.
Gend Realty Corp., 750 Grand St.. B’klyn. 
(Važiuokite BMT 14th St. Canarsie linija iki

Grand St. Station),(195)

FABRIKO DARBININKAI
<10 VALANDŲ, GERA ALGA, 

NUOLATINIS DARBAS.
BECKER & CO., 153 E. 24TH ST., N.Y.C.

(195)

APVALYTOJAI
Eleveitcriniame apartmentiniame name. 

Linksmos aplinkybės. Gera alga.
BUSCHER, 25-40 31ST AVENUE, 

ASTORIA, U. J.
TELEFONAS ASTORIA 8-9155.

 (194)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI
TUODU MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim ■
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

BONAI -APMOKAMOS VAKAOIJOS
NUOLATINIAI DARBAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

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

J 381 Broadway
(arti 38th St.), N. Y.

(X)

VYRAI
AUGŠČIAUSIOS ALGOS
ACETELYNE LYDYTOJAI

METALO SKARDOMS 
DARBININKAI

IR PAGELB1N1NKAI
DŽIANITORIAI IR APVALYTOJAI

Kreipkitės
JAMES E. CURRAN

THE KELLEX CORP.
FT. OF DANFORTH AVE.. JERSEY CITY.

(194)

PRESERIAI
PRIE GERŲ VYRAMS PALTŲ. NUOLATI

NIS DARBAS, GERA AUGA.
MARKOWITZ, 17 EAST 16TH ST., 

N. Y. CITY.
(195)

VALYTOJAI
NAKTINIS DARBAS 

DIDELEI MODERNINĖ DIRBTUVĖ
5 NAKTIS. NUOLATINIS DARBAS 

Mokama Laikas ir Pusė už Viršlaikius. 
Kreipkitės I Employment Ofisų— 

Netelefonuokite.

LOFT CANDY CORP. i 
40th Ave. & 9th St., L. I. City.

I.R.T.—B.M.T. Gth Ave.—8th Ave. subvems 
iki Queens Plaza Sta. Vernon Blvd. Bus 102 

iki dirbtuvės durų.
(195)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI
PATYRĘ PRESERIAI 

PRIE VYRAMS DžlAKETŲ

TAIPGI MOTERŲ
RANKŲ SIUVĖJŲ 

PRIE VYRAMS DžlAKETŲ
GERA ALGA

VALDŽIOS DARBAS
TELEFONAS HAVEMEYER 8-1072

HOFFMAN MFG. CO.,
58-20 MASPETH AVĖ., 

MASPETH, L. I.
__________________________________________ (194)

FARMERYS IR PATI
Atlikti namų ruošos darbų. Atskiras apart- 

mentas ir farmos produktai, pridedant 
patenkinančių algų.

MAIN 4-8550. (196)

FILIPINŲ PARTIZANAI VAL
DO PUSĘ TO KRAŠTO

Amerikiečių Užsieninės 
Politikos Sąjunga surado, 
kad Filipinų salų partizanai 
yra atkariavę nuo japonų 
daugiau kaip pusę savo 
krašto. Patrijotai - partiza
nai turi įvalias mažųjų šau
nam. ginklų ir amunicijos, 
kuriuos pirmiau gavo nuo 
Filipinų armijos ir paslėpė.

Įvairiose Filipinų srityse 
veikia vietinė partizanų ir 
gyventojų valdžia. Jie spau
sdina ir pinigus rašomo
siomis mašinėlėmis. Ir tuos 
“taipraiterio” pinigus žmo
nės priima dvigubai aukš
tesne verte, negu japonų iš
leistus pinigus.

London. — Spėjama, kad 
anglai - amerikiečiai gal 
kels savo kariuomenę ir į 
Jugoslaviją.

PIRKITE KARO BONUS!

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
NEREIKALINGAS 

PATYRIMAS
NORINTI DIRBTI

NUOLATINIS DARBAS 
IŠTISŲ METŲ
80c PRADŽIAI

85c IŠSIMOKINUS
I

PUIKIAUSIOS DARBO 
SĄLYGOS

KREIPK1TES IŠTISĄ DIENĄ

ANTIPYROS CO.
1175 MANHATTAN AVĖ. 

BROOKLYN, N. Y.
VERNON - JACKSON STOTIS— 

I.R.T. SUBVE.
GREENPOINT AVE. STOTIS— 

8TII AVE. SUBVE.
(196)

VYRAI
TUOJAU GAUNAMI ’ 

DARBAI
LAYOUT MEN

PATYRI;’. SHEET METAI, DARBININKAI

LYDYTOJAI
REIKALINGI

NUOLATINIS DARBAS
TIK PIRMOS KLASĖS TESIKREIPKITE. 

IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA 
PAL1UOSAVJMO.

THE THOMAS 
WRIGHT CO., INC.

80 COLDEN ST., 
JERSEY CITY 2, N. J.

(196)

SKAITYTOJAI
$35 J SAVAITĘ Iš 5 DIENŲ 

PREMIER ESSEX LINEN SERVICE
4 10 EAST 34th ST.

VYRAI
PLIENO DIRBINIU

FABRIKUI
PILNAI IŠSILAVINĘ MECHANI

KAI, DEGINTOJAI, PUNCH 
PRESS OPERATORIAI

REIKALINGI
LAYOUT MEN
MAŠINISTAI
LYDYTOJAI

TUOJAU
NUOLATINIS DARBAS

KREIPKITĖS TIK PIRMOS KLASĖS.

ARCO WELDING
& MACHINE WORKS, INC.

37 JAMES AVE., 
JERSEY CITY 6, N. J.

(196)

NAKTINIAI VALYTOJAI
GERA ALGA

Kreipkitės Į Personnel Manager

175 WEST 58TII ST.
(197)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERŲ 
REIKIA

LENGVAM 
OFISŲ VALYMUI

VALANDOS NUO 12 VIDURNAKČIO IKI 
6:00 A.M.

$17.64 Į SAVAITĘ PRADŽIAI.
KREIPKITĖS MAIN FLOOR, 

67 BROAD STREET,
9:00 A.M. IKI 5:00 P.M.

TURI BŪTI PILIETIS AR TURĖTI 
PIRMAS POPIERAS.

__________________________________________ (199)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE) 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI
PROGOS PAKILIMUI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

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

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

(X)

MOTERYS VALYMUI 
Dideliame Ofisų Būdinke.

Algos, įskaitant viršlaikius, $30 ir aukščiau.

MATYKITE SUP’T. 70 PINE ST., 
’ N. Y. C. (X)

r Penktas Puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
PAKAVIMUI

55c Į VALANDĄ

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS.

ANTIPYROS CO.

1175 MANHATTAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

VERNON - J ACKSON STOTIS— 
I.R.T. SUBVE.

GREEN POINT AVE. STOTIS—
8TH AVE. SUBVE.

(196)

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO 

DARBAS
8 A.M. IKI 4 :30 P.M.

ŠEŠTADIENIAIS 
NEDIRBAMA

ALGA $20
VITROPHANE CORP.

33—34 TH STREET, 
BROOKLYN, N. Y.

(200)

MERGINOS-MOTERYS
VALGIŲ PAKAVIMUI

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
L. M. PETERSON CO. 

33—35th Street
BROOKLYN, N. Y. (196)

MOTERYS, namų ruošai ; prižiūrėti vaiką ir 
virtuvės darbui. 4 kambarių apartmentas, 
guolis ant vietos. $150 į mėnesį. Reikia kitų 
darbininkų sunkiam darbui. Kreipkitės ar 

telefonuokite po 7 P.M. L. Birnbaum, 
402 Ocean Parkway, Brooklyn, Apt. 602.

, WINDSOR 6-6454. (196)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

Į SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

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

VALYTOJOS
MOTERYS

BENDRAM VALYMO 
DARBUI

‘ SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE
i Valand. 12.:30 P.M. iki 9 P.M.
šeštadieniais: 8 A.M.-12 Pietų

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(196)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(x)

MERGINOS & MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$25—40 VALANDŲ 
Laikas ir Pusė už Viršlaikius

DABAR DIRBAMA 48 VALANDAS I 
SAVAITĘ.

BAIGUSIOS HIGH .SCHOOL 

Dirbti Kaipo 
Pagalbininkės Laboratorijoj 

Kreipkitės

MR. MALONEY 
8280 Broadway

(at 133rd St., N. Y. C.) 
i(197)

MOTERYS
30 IKI 50 METŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
LENGVAS SIUVIMO DARBAS. 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS
MR. ANDERSON

I

A. G. SPALDING & BROS.,
24 — GTH AVENUE, 

BROOKLYN.

(Kampas Pacific St., 
arti L.I.R.R. Stoties)

(199)
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NPHYoito^zW/zfeiZiiiiov New Yorko Darbiečiai 
Nominavo Kandidatą

Į Teisėjus
Greatneckiečiai su Do

vanom “Atplaukė” į
Brooklyn^

Great Neck’as randasi nuo 
Brooklyno už apie pusvalan
džio kelionės automobiliumi. 
Ten gyvena iš viso nedidelis 
skaičius lietuviu, bet jie yra 
geri Amerikos patrijotai ir šir
dingi senosios tėvynės Lietu
vos ir jos žmonių draugai. 
Penkios iš 6-šių žymiausios jų 
organizacijos sudaro bendrą 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
mitetą.

Visi atsimename, kaip buvo 
karšta ir nepatogu sėdėti vi
duje pereitą sekmadienį. Bet 
greatneckiečiai turėjo sukelti 
$100 šeštajam siuntiniui dova
nų Lietuvos žmonėms, išeinan-! 
čiam apie Labor Day. Tad jie 
dejavimą karščiais padėjo ki
tai dienai. Susirinko ir sukėlė; 
apie $70 savo kvotos. Pinigi
nes dovanas ir daug drabužių 
jie susitarė atvežti į Centrą, 
Brook lyne, trečiadienį.

Kas nežino, kaip trečiadie
nį kaitra tebespirgino, o vaka
re siautė žaibų-griaustinio au
dra ir lietus pylė. Bet great- 
neckiečių, kas pažadėta, bfis 
ištesėta, kol tik jie gyvi bus. 
Atvažiuoja — kuo ne plauk
te atplaukia per prilytus gat
vėse vandens prūdus — great
neckiečiai vežini iki paskuti
niam coliui vietos prilioduo- 
tomis mašinomis gerų drabužių 
ir $118 su virš pinigais. Bėgiu1 
poros dienų jie dar pasimatė 
su negalėjusiais būti jų mitin
ge gerais Lietuvos draugais ir 
savo kvotą perpildė.

Gaila, kad jiems neteko pa
simatyti su brook lyniečiais 
Drabužių Centro darbuotojais. 
Tūli iš mūsiškių gal buvo už
kliuvę-kelyje subvėms užplū
dus ir gatvekariams sustojus, i 
Kiti, laukdami lietaus pertrau
kos, likosi namie, centre tą 
vakarą niekas nedirbo. Toli-

Žaibų Audra Mieste 1 Už
mušė ir 18 Sužeidė

Didžiajame New Yorke ir 
apylinkėje siautusios audros 
pasekmėje 1 užmušta ir ma
žiausia 18 sužeista. Tūkstan
čiai grįžtančių iš darbo žmo
nių buvo sulaikyti vietomis i 
virš valandos laiko lietaus van
deniui užliejus kai kurias sub-j 
way stotis. Visi IRT ir Inde-j 
pendent traukiniai tarp New 
Yorko ir Brooklyno buvo su
stoję.

žaibui pataikius į grupę pik- 
nikaujančių žmonių Hunter 
saloje, Orchard Beach, Mrs. 
Erna Brand, 36 m., užmušta. 
Jos vyras Walter ir du vaikai 
sužeista.

Brook lyne keturi važiavusie
ji Graham Ave. gatvekariu 
tapo apšaudyti stiklais žaibui 
smogus į stovintį gatve karį 
prie Flushing Ave. ir Broad-i 
way. * I

Kiti nelaimingi nuotikiai su 
žmonėmis buvo priemiesčiuo- i 
se, jau už Hudson upės, New 
Jersey. Newarke vienas as
muo pritrenktas iki netekimo 
sąmonės stovint savo namų 
virtuvėj. O 10 asmenų sužeis
ta busui paslydus ant kelio ir 
smogus medin Nutley mieste-1 
lyje.

Mūsų “Dievulis” Ilgai 
Demonstravo

Lietuvių senelis “Dievas” 
perkūnas ilgai demonstravo 
savo galybę. Grūmojanti de
besėliai pradėjo grupuotis jau,
nuo piet, bet atrodė, kad jie į 
vistiek prašliauš pro lietaus iš
troškusį, krūvomis suodžių ap
neštą miestą. Tačiau apie 6-tą 
vai. kažkaip “susibuntavojo,” 
atsisuko ant miesto. Ir taip 
žaibas po žaibui, griausmas 
po griausmui dundėjo ir eks
plozijomis trankė iki apie 9 
vai. vakaro. Kartais atrodė, 
kad jau užmiršo iš miesto

muosius, taip pasišventusiai at
vykusius svečius sandarbinin-i 
kus susitiko tik vienas Laisvės! 
darbininkas, Petras Vaznys, i 
tuo laiku tebebuvęs Laisvės ! 
raštinėj.

Greatneckiečių k a r a v ano i 
vadais buvo Povilas Beeis ir 
Pranas Lideikis. Rep.

Elektra Užmušė Mechaniką
Taisydamas skiepe prakiu

rusią vandens įvadą Meyer Si
mon paslydęs, bandydamas iš
silaikyti ant kojų sugriebęs už 
nuogos elektriškos vielos ir ta
po užmuštas. Nelaimė ištiko 
darbe, 36-A Sutter Ave., 
Brooklyne. Gyveno 109 Rock
away Parkway.

PRANEŠIMAS
MASPETH, N. Y.

LDS ir ALDLD kuopos. Rusų, 
Lenkų ir Vokiečių (iš Ridgewood) 
Kliubai bendrai rengia puikų išva
žiavimą Flushingo Giraitėj, Alley 
Pond Parke. Įvyks rugp. 20 d. Tu
rėsime skanių užkandžių ir gėrimų. 
Bus gera muzika. Bus ir kalbėtojų: 
Harry Chapman, pirm. Queens ; 
County Labor Party, taipgi iždinin-! 
kas ALP State Committee. Maurice I 
Forge, 1-mas vice-pres. Queens | 
County ALP, taipgi redaktorius i 
Transport Workers Union laikraš-1 
čio. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti, linksmai praleisti 
laiką 4-ių tautų piknike. Komisija: 
W. Karlonas, G. Laukaitis.

(193-195)

REIKALAVIMAI
Reikia Darbininkų 
Kriaučių Dirbtuvei

Reikia lainikų beistytojų, vieno 
preserio — Finish; guzikų siuvėjų, 
merginų beistam ištraukyti ir Yoke 
beistytojų. Tuojau kreipkitės pas:

STEPONU KARVELĮ,
45 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Tel. EV. 7-2494.
(199)

Reikalinga mergina arba moteris 
dirbti už baro kaipo bartenderka. 
Valandos nuo 3 val.» dieną iki 11 v. 
vakaro. Nedėliom nereikia dirbti. 
Alga nuo $30 ir aukščiau. Nieko ne
reikia valyti, tik dirbti už baro. 
Šaukite: APplegate 7-9718. Cleveland 
Palace, 234 Cleveland St., Cypress 
Hills, N. Y, (193-195)

kraustytis. Padangė be per
traukos švietė plačiomis žai
bo liepsnomis ir tiesiai žemyn 
rašančiomis juostomis.

Viena tokia žaibo srovė tvo
jo į Chrysler Bildingą, prie 
42nd St. ir Lexington Ave., 
New Yorke, žiežirbos pasipylė 
Į visas puses. Tūkstančiai ma
čiusių žaibo kelionę pamanė, 
kad plytos ištikš į visas puses, 
bet bildingui, sakoma, žalos vi
sai nepadaryta.

Mieste, be susitrukdymo ant 
kelių, gyventojai turėjo ir 
nuostolių, šimtai skiepų buvo 
užlieta Brooklyne ir Queens. 
Policija gavus 240 pašaukimų 
pagelbon. Gaisragesiai labai 
sunkiai dirbo skubindami iš
pumpuoti vandenį iš daugybės 
subway stočių, kad trafikas 
galėtų atsisteigti.

Ir padangėmis keliavimas 
nebuvo normalus. Sugrįžęs iš 
kelionės Pan American Klipe- 
ris turėjo daugiau valandos 
skraidyti virš LaGuardia sto
ties, kol prisitaikė nusileisti.

Nors būnant Brooklyne atro
dė, kad žaibas ir griausmai 
sukinosi tik aplink mūsų stu- 
bą, tačiau žalingiausiu jis bu
vęs New Jersey pusėj. Pagal 
pirmuosius aprokavimus nuos
tolių, sakoma, vien Essex ap
skrityje žaibas padegęs ma
žiausia 20 namų, sunaikinęs 
300 elektros mazgų, išvartęs 
daugiau 100 medžių.

Temperatūra trečiadienį bu
vo 93.4 laipsniai karščiausiu 
laiku. Per lietu vienu tarpu 
buvo nupuolus iki 70, bet ir 
vėl greit pakilo. Pasilikome 
Sutroje vėl dejuoti per naktį ir 
sekamą dieną. Tačiau oro pra
našai tikrina, kad vėsesnis oras 
tikrai ateinąs iš vakarų ir bū
siąs New Yorke penktadienį— 
jeigu nepasuks kitur.

I ’panešimas Brookly
Žmonėms

Dar kartą yra reikalinga 
prašyti jūsų kooperacijos pa
greitinimui išsiuntimo ir pri
statymo Kalėdų siuntinių vy
rams ir moterims mūsų kari
nėse jėgose užjūriuose.

Pašto Departmentas dės vi
sas pastangas pristatyti siunti
nius pirm Kalėdų. Jūsų pagel- 
ba yra labai reikalinga. Iš tik
ro turėtų būti liūdnos Kalėdos 
bile kuriam iš tų vyrų ar mo
terų, kurie negautų savo dova
nų laiku. Jūs galite prisidėti 
prie pagreitinimo siuntinių, ga
vimo išsiunčiant jūsų siuntinius

Už Gyvastį Atsimoka 
Savo Krauju Kitam

Williamsburgietis John Chi- 
effo, gyvenantis 92 Ten Eyck 
Walk, buvo dovanotojas pus- 
kvortės kraujo Raudonojo 
Kryžiaus Brooklyno Centre, 57 
Willoughby St. Ta jo pus- 
kvortė buvo paskutinė iš 300,- 
000 puskvorčių, surinktų 
Brooklyno skyriaus nuo kovo 
9-tos, 1942 m.

Chief f o atėjo kraujo duoti 
linksmas. Kalėdų vakarą 1942 
metais jis nesitikėjo begyven
ti, gulėjo pusgyvis po sužeidi
mo šiaurių Afrikos kampani
joj. Jam perduota kito žmo
gaus aukoto kraujo plazma 
sugrąžino jį į gyvenimą. Jis 
džiaugėsi dabar galįs savo 
krauju išgelbėti kito asmens 
gyvastį.

Israel Stern, 42 m., sulaiky
tas ubagaujant. Prie savęs 
“biedniokas” turėjo $43 pini
gais ir banko knygelę su $1,- 
300. Pasiubagauti New Yorke 
atvykęs net iš Providence, R. L

no

tarp rugsėjo 15 ir spalių 15— 
kuo anksčiau, tuo geriau. Siun
tiniai neturi sverti daugiau 5 
svarų ir nebūti ilgesni 15 co
lių arba ne daugiau 36 colių 
sudėjus kartu storį ir ilgį. 
Kožnas siuntinys turi būti pa
žymėtas “Christmas Parcel.” 
Tos pačios taisyklės taipgi lie
čia siunčiamus užjūriuosna 
siuntinius sąryšyje su žydų re
ligine švente Chanukah. Tie 
siuntiniai turi būti pažymėti 
“For Jewish Holiday.”

FRANK J. QUAYLE, JR. 
Postmaster.

Pajūrio Sargyba Jieško 
Liuosnoriy Talkos

Pajūrio Sargybos centras 
New Yorke atsišaukė liuosno- 
rių talkininkų. Jis nori gauti 
tūkstančius vyrų ne drafto am
žiaus. Jie turėtų sutikti eiti 
pareigas 24 valandas per sa
vaitę New Yorke arba jo apy
linkėse.

Liuosnoriai sargybiniai vadi
nasi Laikini Rezervistai (Tem
porary Reservists). Jiems ne
moka algų, tik duoda unifor
mas ir maistą einant pareigas. 
Aplikacijas priima Coast 
Guard Rezervo raštinėj, 210 
Fulton St., New Yorke.

Tai Bent Užsirūkė!
John Doyle, 43 m., vos nesu

rūkė pats savęs. Kaimynai iš
traukė jį iš degančios lovos jo 
apartmente, 539 E. 78th St., 
New Yorke, jau pridususį iki 
netekimo sąmonės. Jį nuvežė 
ligoninėn.

Federacijos Unijistai 
Nepasitenkinę Dewey 

Atsinešimu
___________

N. Yorko Darbo Federacijos | 
veikėjai pradėjo apsižiūrėti,| 
kad gubernator. Dewey, kuris; 
yra ir republikonų kandidatu į| 
prezidentus, darbininkam “ne
turįs laiko.”

Federacijos viršininkai pra-l 
šę nuo gubernatoriaus Darbo■ 
Šventės sveikinimo. Toks svei
kinimas esąs tradicinis, fede- 
racijininkai kas metai gaudavę 
nuo gubernatoriaus sveikinimą 
ii- paskleisdavę tarp narių at
sišaukime dėl Labor Day. De
wey atsakęs, kad jam “nebū
sią galima parašyti sveikinimo 
šiuo tarpu.” Už gubernatorių 
atsakė unijistams jo sekreto
rius James C. Hagerty.

Rašydamas AFL News Ser
vice savo savaitinėj kolumnoj j 
unijos spaudos direktorius! 
Phil Pearl sako:

“Dėkui gubernatoriui. Bet! 
lai būna leista mums pagalvo-i 
ti, ir mes galvojame, kiek lai-; 
ko darbininkams turės ponas 
Dewey, jeigu jis būtų išrink-į 
tas prezidentu, kuomet būda-| 
mas gubernatoriumi jis .neran-į 
da laiko patarnauti parašymu 
Labor Day sveikinimo.”

Pearl taip pat pareiškė ne
pasitenkinimo Dewey partijie- 
čių republikonų atemtimu Kil
gore- M u rray-Tr u man b i 1 i a u s 
pervedimui industrijos iš kari
nės į nekarinę. Ir smerkė ne-

DABAR PAS JŪSŲ KRAUTUVININKUS 
Imkite 6 butelius, Šiandien!

9>'

Pepsi-Cola Company, Long Island City, N.Y. ’

Leido Pakelti Algas
Urmo parduotuvėse ir sau-Į 

(lėliuose dirbančių darbininkų 
CIO Unijos Lokalus 65 gavo iš 
Karinės Darbo Tarybos užgyri- 
mą naujo kontrakto su Ler
ner krautuvėmis. Kontraktas 
paliečia 800 darbininkų. Dal
bai klasifikuota į 25 kategori
jas, su nustatytomis didžiau
siomis ir mažiausiomis algomis 
visoms kategorijoms. Visoms 
leisti pakėlimai algų, kurie di
džiumai būsią nuo $2 iki $7 
per savaitę. Pakėlimai turės 
būti apmokami nuo 1-mos va
sario, šių metų.

MIRĖ
. Miss Mary Muskevich, 84 m. 

amžiaus, gyvenus 222 Metro
politan Avė., Brooklyne, mirė 
rugpj. 15 d., senukų namuo
se. Laidotuvės įvyks rugpj. 19 
d., šv. Jono kapinėse. Kūnas 
pašarvotas J. Garšvos koply
čioje, 231 Bedford Ave., kuris 
rūpinasi ir laidotuvių parei
gomis.

Bile kas, atnešęs 25 svarus 
popieros, buvo įleistas veltui 
pamatyti Yankee-Cleveland ty
mų bolės žaismę pereitą tre
čiadienį.

Nepasitenkinę demokratų iš
statytu kandidatu į generalių I 
sesijų teismą, New Yorko aps
kričio darbiečiai išstatė savo 
kandidatą tai vietai.

Darbiečių kandidatu į teisė
jus yra Gaspare M. Cusumano, I 
žymus darbininkų ir immigra-j 
cijos reikalais advokatas, 49 
m. amžiaus, turįs keturis sū
nus kariškoj tarnyboj.

To apskričio demokratai yra' 
išstatę Francis L. Valente, vy-1 
riausio teismo teisėjo Louis A. I 
Valente giminaitį. Darbiečių' 
komitetas, vadovaujamas Fu-į 
gene P. Connolly, atrado Va
lente darbiečiams neremtinu,' 
tad išstatė Cusumano.

Keturi Vyrai Nuteisti už 
Vengimą Drafto

Brooklyno federaliame teis-! 
me keturi vyrai nuteisti po du 
ir pusę metų kalėti už vengi
mą drafto. Vienas iš jų, Rus-; 
sell H. Caniff, iš Woodhaven,' 
Įkaitintas užsiregistravus pra-| 
simanytu vardu ir adresu, 
taipgi neteisingai padavęs am
žių ir nestojęs tarnybon. Ki
ti kaltinti nepranešus pakaitų 
savo adresuose ir nestoję buvo 
George Weninger ir Theodore 
Howard iš New Yorko ir Geor
ge Henry Roper iš Brooklyno.:

Pereitą savaitę miestan at-i 
vežta mėsos 25,885,494 svarai. 
Tai buvę 2.9 nuošimčiais ma- 
.žiau, kaip užpereitą savaitę.

Adelaide Neureiter, 18 m.,
teisingą prikaišiojimą, būk j sulaikyta teismui už betvarkę. 
Kilgore bilius buvęs tik “CIO į Ji girta būdama kritus į Cen- 
smegenų padaras.” Pearl sa-|tral Parke esamą ežerėlį ir iš- 
ko: | koliojus policistą, kuris norėjo

■Jie tiksliai ignoruoja, kad ją iš ten ištraukti.
AFL ir gelžkeliečiy unijos nuo
latos ir prisispyrusiai ragino 
tą bilių priimti. Tokia vi.ngia- 
vimo taktika neapmulkins sep
tynių rnilionų AFL narių.”

Federacijos valstijinės kon
ferencijos šaukėjai taipgi esą 
nepasitenkinę, kad Dewey at
sisakęs kalbėti jų konvencijoj, 
įvyksiančioj šį pirmadienį, Sy
racuse, N. Y. Dewey pernai 
kalbėjo federacijos valstijinėj 
konferencijoje. T ė m y t o j a i 
sprendžia, kad jis prieš rinki
mus vengia pasisakyti darbi
ninkams savo pažiūras šios 
valstijos žmonių ir pasaulietiš
kais klausimais.

Karščiai Vėl Pakenkę 
Popieros Rinkliavai
Pereitą trečiadienį popieros 

surinkta tik 280.3 tonų, ši bu
vo prasčiausia savaitė nuo pra
džios balandžio. Tačiau popie
ros surinkimo viršininkai tikisi, 
jog sugrįžę iš atostogų ar atsi
kvėpę kiek nuo kaitrų žmonės 
pasidarbuos atpildymui šią sa
vaitę paliktos spragos. Popie- 
ra labai reikalinga karo laimė
jimui.

Policijos Pensijos Fondas 
šiomis dienomis atleido ant 
pensijos 69 policistus. Iš jų 24 
paleisti iš aktyvių pareigų ne 
dėl senatvės, bet dėl nesveika- 
tų nuo sužeidimų pareigose.

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

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ 
221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: j Lfvatae

Penktadieniais uždaryta

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4409
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NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

& STENGER
OPTOMETRISTS 

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8842

'ST RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVcrgreen 4-9612

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 

|f 31 LIETUVIŠKAS KABARETAS 
STANLEY MISIŪNAS 

SAVININKAS 

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864

e:

PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ:TAIPGI
Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ | 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT LIPI ON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.
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