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Didelis nuopelnas priklauso 
20th Century-Fox. Įstaigai už 
sukūrimą spalvuotosios filmos 
“Wilson,” kurią praeitą savai-: 
tę teko matyti.

Ši didžioji filmą, rodanti ne 
tik 28-tojo iš eilės mūsų kraš
to prezidento Wilsono gyveni-

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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mą, — tai istorine filmą, vaiz
duojanti tam tikrą epochą, vie
na svarbiausiųjų mūsų šalies 
išgyventąjį laikotarpį!

Daugiau! Tai kūrinys, su
prantamai, paprastai nurodąs

Sovietai Apsupo ir Naikina 
45,000 Hitlerininkų ties

! STEBĖTINAI greitas 
VILNIAUS ATGIMIMAS

mūsų politines klaidas ir kelią 
ateičiai, kad netektų mums jų, 
—tų klaidų, — pakartoti.

Sandomiru, Lenkijoje
Nereikia aiškinti, kad Dar

ryl F. Zanuck’as, gamindamas 
šią filmą, pirmiausiai turėjo 
galvoje suglaustai parodyti vi
suomenei prezidento Wilsono 
pažiūrą i mūsų krašto tauti
nę ir tarptautinę padėtį, jo nu
sistatymą link palaikymo uni
versal ės taikos.

Tarptautinis bendradarbia
vimas, laisvė tautoms, Tautų 
Sąjunga taikai palaikyti — bu
vo Wilsono didžiausias troški
mas.

Bet jis buvo paneigtas ir at
mestas anų laikų Taftų, Whee- 
lerių, ir jiems panašių izolia- 
cininkų !. . .

Prezidentas Wilsonas nebu
vo neklaidingas. Nelaimė su 
juo buvo ta, kad jis, kaip ir 
kiti tų laikų kapitalistinių ‘ 
kraštų valdovai, neigė Didžią
ją Spalio Revoliuciją, siekda
masis ją užgniaužti.

Wilsonas nesudraudė savo 
teisingumo ministerio, Palme- 
rio, kai šis, tuojau po karo, ■ 
pašėlusiai persekiojo nekaltus! 
žmones, daugiausiai ateivius.

Važiuodamas į Europą tai-1 
kos konferencijon, Wilsonas 
nesitarė su senato vadovais, 
buvusiais opozicijoje — su re-' 
publikonais. Nekvietė jis sena
torių važiuoti drauge su juo |] 
Versailę. Wilsonas — idealis
tas — manė, kad jo 14-ka, 
punktų, jo Tautų Sąjunga, gi-: 
muši taikos konferencijoje, lai-; 
mes ne tik pasaulyj, bet ir 
Amerikoje.

Jis čia apsiriko. Senate opo-i 
zicija, vadovaujama Lodge? 
Borah ir Johnsono, neužgyrė 
Versailes taikos sutarties, ne
užgyrė Tautų Sąjungos.

1920 m. prezidentiniuose 
rinkimuose buvo išrinktas Har-' 
dingas ir tas galutinai uždavė: 
smūgį prez. Wilsono Tautų Są
jungai. Wilsonas labai daug! 
rūpinosi, sunkiai dirbo ir dėl 
to susirgo.

Filmą “Wilson,” perstatyda- 
ma žiūrovui praeitį, stipriai

London. — Po trijų dienų 
mūšių gatvėse, Raud. Ar
mija užėmė Sandomira 
(Sandomierz), lenkų guber
nijos miestą, geležinkelių 
centrą ir vokiečių tvirtumą, 
110 myl. į piet-ryt. nuo Var
sa vos. Tuo pačiu žygiu so
vietinė kariuomenė visai 
apsupo ir pradėjo naikinti 
tris nacių divizijas (apie 
45,000 vyrų) arti į šiaurių 
vakarus nuo Sandomiro.

Naujaisiais veiksmais 
r au d o na rm i eči a i papl a ti n o 
savo pozicijas vakarinėje 
Vislos upės pusėje Sando
miro srityje iki 1,600 ket
virtainių mylių ir paėmė 
dar 21 gyvenamąją vietą, 
tame skaičiuje geležinkelio 
stotis Dvikozy ir Gory-Vy- 
sokie.

SEPTYNIOS MYLIOS 
NUO VARŠAVOS

Sovietų kariuomenė, at- 
mušus įnirtusias vokiečių 
kontr-atakas, vėl pradėjo 
ofensyvą prieš nacius Pra
goję, rytinėje Varšavos da
lyje. Bendrai Raud. Armija 
čia veikia iš pozicijų apie 7 
myl. į rytus nuo Varšavos.

DIDELIS ŠUOLIS ESTI
JOS FRONTE

Sovietų kariuomenė per
simetė per vandens ranko
vę, jungiančią Peipus (Čud- 
skoje) ežero pietinę dalį su 
Pskovo ežeru; susivienijo 
su raudonarmiečiais vaka
riniame Peipus šone, Esti
joj; per dieną numaršavo 9 
mylias pirmyn į šiaurvaka
rius ir,. tarp kitko, paėmė 
Kastmekodą, 18 mylių į pie
tų rytus nuo Tartu, 60,000 
gyventojų miesto. Kartu 
Sovietai atvadavo 80 kitų

Sovietai Šimtais Naikina 
Hitlerininku Tankus

gyvenamųjų vietų ir pagro
bė 25 kanuoles ir daug ki
tų ginklų.

Tartu yra antras didžiau
sias Estijos miestas. Nuo 
dabartinių pozicijų Estijoje 
Raud. Armijai lieka 73 my
lios pasiekti Baltijos Jūrą, 

■ pagal šeštadienio praneši
mus.

VEIKSMAI LATVIJOS 
FRONTE

Į šiaurius nuo Krustpilio, 
Latvijoje, sovietiniai kariai 
atvadavo geležinkelio stotis 
Cesvainę ir Marcieną ir 30 
kitų gyvenamųjų vietų.

SIAUTĖ ŽIAURIAUSI
MŪŠIAI I VAKARUS

NUO ŠIAULIŲ
'Washington. — Maskvos 

radijas pranešė apie nepa
prastai įveržtus mūšius į 

i vakarus nuo Šiaulių.
Vienoje siauroje fronto 

dalyje į vakarus nuo Šiau
lių vokiečiai su 100 tankų 
ir dideliu skaičium pėstinin
kų nuolat puolė sovietines 
pozicijas. Raudonarmiečiai 
sudaužė 74 priešų tankus, 
puslankius bei motorines 
kanuoles ir nukovė didelį 
skaičių vokiečiu. Sovietiniai 
lakūnai sunaikino šimtus 
nacių trokų, automobilių ir 
bombomis sudraskė bei šo
viniais iškapojo daug hit
lerininkų. Vokiečiai, paau
kodami tiek savo jėg*ų, įva
rė tik menką kylį vienoje 
vietoje į sovietinę liniją.

Kitoje fronto dalyje į va
karus nuo Šiaulių Raudon. 
Armija atkirto vokiečių 
pėstininkus nuo jų tankų, 
nugrūdo priešus atgal, su
naikino 43 jų tankų ir ati
taisė savo liniją.

akcentuoja dabartį!
Ji sakyte sako, kad Ameri-I Maskva. Sovietų kovū- 

ka neturi pakartoti praeities nai rUgp. 17 d. visuose 
klaidų. Amerika privalo pasi- frontuose sudaužė, išdegino 
mokyti iš praeities ir po šio bei iš veikimo išmušė 295 
karo ji turi stoti į tarptautinį i vokiečių tankus, puslankius 
bendradarbiavimą taikai pa- ir motbrines kanuoles. Tą 
laikyti, kad būsimajai mūsų pačią dieną jie nušovė 98

Partizanai Paėmė Vichy
Alžyro radijas pranešė, 

jog francūzų partizanai at
vadavo Vichy, sostinę Fran
ci jos išdavikų Petaino ir P. 
Lavalio.

Antanas Venclova, žino
mas Lietuvos poetas ir ra
šytojas, pranešė kanadiečių 
Liaudies Balsui apie stebė
tiną Vilniaus atgimimą po 
vokiečių išvijimo. Venclova, 
tarp kitko, rašo:

Kada Raud. Armija įžen
gė Vilniun, miestas buvo vi
sai apmiręs; retai kur ma
tėsi vienas kitas žmogus net 
didžiosiose gatvėse. Vokie
čiai išteriojo miestą, išnai
kino beveik 100,000 jo gy
ventojų. Šie žmonės pakasti 
Paneriuose — nekalti lietu
viai, žydai ir lenkai, kuriuos 
naciai sušaudė. Vokiečiai 
norėjo kuo daugiausia gy
ventojų išžudyti, kad pa
tiems liktų daugiau žemės.

Šiandien Vilniaus gatvėse 
galima sutikti senus profe
sorius, kurie nuo mirties 
pabėgo visai netikėtai, mo
kytojus ir kitus, taipgi su
grįžusius darbininkus, pa
bėgusius iš nacių koncent
racijos stovyklų.

Laikraštis
Kuomet mes atvykome į 

vokiečių naudotą Spindulio 
spaustuvę, grindys buvo 
pilnos stiklų. Čia buvo at
spausdinti paskutiniai vo
kiečių įsakymai su įvairiais 
grūmojimais, bet naciai ne
gavo laiko juos išklijuoti 
gatvėse ant namų sienų.

Mes atsinešėme spaustu- 
vėn rankraščius pirmajam 
Tarybų Lietuvos numeriui. 
Bet kadangi vokiečiai iš
sprogdino miesto elektros 
pajėgos stotį, tai spaustu
vės linotipai negalėjo dirb
ti. Todėl raidės šiam istori
niam Tarybų Lietuvos nu
meriui buvo rankomis su
rinktos.
Dvigubai Daugiau Duonos

Vokiečiai teleido Vilniaus 
gyventojams tiktai po ket
virtadalį kilogramo duonos 
pirkti dienai, ir tai buvo su 
pielavinomis ir pelais mai
šyta duona. O kai tik Vil
nius vėl tapo sovietiniu, 
tuoj žmonės gavo po pusę 
kilogramo duonos dienai, ir 
buvo gryna ir gerai iškepta 
duona.

(Kilogramas yra du sva-

ir jau dirba.
Geriamasis Vanduo

Vokiečiai išsprogdino Vil
niaus vandentiekį, ir mies
tas liko be vandens. Buvo 
pavojinga naudot vandenį 

iš Neries ar Vilnelės upių, 
nes jos užterštos žuvusių 
nacių lavonais. Bet ačiū 
darbininkų atkakliam dar
bui, Vilniaus jau turi švarų 
tekantį vandenį.

Gatvės, kurios pirm kiek 
laiko buvo pilnos stiklų šu
kių ir plytgalių, jau nuva
lytos.

Atsteigiama Vilniaus Me
no Akademija, taisoma jos 
rūmai, ir jinai tuojaus veiks 
iš naujo.

Tas pat ir šimtuose kitų 
įstaigų.

Tuoj bus atidarytas pir
masis judamųjų paveikslų 
teatras.

Visa eilė mokytojų, kurie 
po miškus slapstėsi nuo^na- 
cių žandarų, jau sugrįžo ir 
registruojasi liaudies ap- 
švietos komisariate. /

Profesoriai ir Artistai
Kuomet vokiečiai uždarė 

Vilniaus Universitetą ir ki
tas aukštąsias mokslo įstai
gas, profesoriai, kurie dar 
nebuvo koncentracijos sto
vyklose, stengėsi užsidirbti 
pragyvenimą, dirbdami bet 
kokius paprastus darbus. 
Dėka profesorių pasišventi
mo, Vilniaus Universitetas 
tapo išsaugotas. Tiktai uni
versiteto fizikos ir chemi
jos skyrių turtą jiem ne
pavyko išgelbėti.

Meno komitetas šaukia 
vietinius artistus prie vei
kimo. Kiekvieną dieną vis 
daugiau teatro žmonių grįž
ta miestan iš provincijos ir 
naujai atvaduotų Lietuvos 
miestelių.

Vokiečiai išplėšė Vilniaus 
Dramos kostiumus ir kitus 
įrengimus. Bet mūsų artis
tai tikisi laiku atidaryti te
atrinį sezoną. 

t

Prekyba pradeda atgyti. 
Atsidarė įvairios krautuvės. 
Pardavimui yra gražių dar
žovių ir uogų. Kasdien atsi-

Popiežiaus Laikraštis Rašo, 
Kad Amerikiečiai, Girdi, 

Jau Paėmę Paryžių
Franci j a, rugpjūčio 20. — 

Tankai Trečiosios amerikie
čių armijos, generolo Pat- 
tono komanduojamos, pa
siekė pietinius ir pietiniai- 
vakarinius Paryžiaus prie
miesčius, kaip vokiečiai 
praneša.

Osservatore Romano, ofi- 
cialis popiežiaus Vatikano 
valstybėlės laikraštis, jau 
šeštadienį rašė, kad Jungti
nių Valstijų kariuomenė už
ėmė Paryžių.

Talkininkų koresponden
tai tvirtina, jog vokiečiai 
Franci jo j sumušti ir ameri-

PREZ. ROOSEVELTAS 
KELIAUS LONDONAN, 

GAL IR PARYŽIUN
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas. sakė laikraščių 
atstovams, kad jis netrukus 
keliaus pasitarti su Angli
jos premjeru Churchillu.

Prezidentas planuoja vyk
ti į Londoną, o gal ir j Pa
ryžių, kuris, manoma, neuž
ilgo bus atvaduotas nuo vo
kiečių. Roosevelto su Chur
chillu pasitarimuose Lon
done bei Paryžiuj dalyvau
sią ir kitų Jungtinių Tautų 
atstovai.

Su prezidentu keliaus jo 
žmona ir karininkų štabas. 
Rooseveltas aplankys ir 
Francijos karo frontą. Su
prantama, kad tatai bus at
likta pirm prezidentinių 
rinkimų.

Karaliaučius Lietuvai
London. — Emigracinės 

lenkų valdžios premjeras 
Mikolaičikas pranešė tokį 
Stalino pasiūlymą: Jei tin
kami tos valdžios nariai 
sudarys vieną vyriausybę 
su Lenkų Komitetu Tautai 
Laisvinti, tai Lenkija gaus 
didelę dalį Prūsijos ir Po
meranijos su Stettino ir 
Breslau miestais; bet Kara
liaučius liks Tarybom, reiš
kia, Tarybinei Lietuvai.

gentkartei nereikėtų vėl lieti 
kraujas, guldyti savo galvas 
kovojant su agresoriumi, su 
vokiečiais ar japonais!

Ši tai yra filmos esencija.

šiandien vietoje Wilsono tu
rime Rooseveltą, karštą, uolų 
tarptautinio bendradarbiavimo 
šalininką, humanistą, liberalą, 
savo darbais didžiai užsipel
niusį milijonams Amerikos 
darbo žmonių.

Dewey stovi lyg Hardingas.
Išvada darosi aiški!. . .

nacių lėktuvus.
Rugp. 18 Sovietai sudau

žė 203 nacių tankus.

Naciai paskelbė, kad Pe
tain ir Lavai persikraustę 
kitur.

rai ir penktadalis.)
Darbininkai pasitaisė vo

kiečių sugadintus fabrikus

daro daugiau valgyklų, kir
pyklų ir įvairių kitų įmo
nių.

Atimdami iš vokiečių

“Wilson” — ne tik istorinis 
veikalas. Filmą meistriškai pa
gaminta, užimanti, intriguojan
ti ir linksminanti.

(Tąsa 5-me pusi.)

kiečiai galėtų pult vokiečius 
: pačiame Paryžiuje, kada 
tik norėtų.

Jankiai masiniai naikina 
bėgančius nacius, prispirtus 
prie Seine upės į šiaurvaka
rius nuo Paryžiaus, Ameri
kiečiai, anglai ir kanadie
čiai mėsinėja visomis pusė- 
|mis apsuptus hitlerininkų 
' likučius Normandijos kam
pe, Falaise - Argentan sri
tyje. Anglai ir kanadiečiai, 

i šalia kitko, užkariavo Liva- 
rot, Coupesarte, Grand- 
champ ir Les Champeaux.

Tarp tūkstančių suimtų 
i vokiečių, talkininkai sučiu
po ir du priešų generolus,

—

Piet. Francijoj Išlais
vintas Platus Ruožas
Roma. — Amerikiečių, an

glų ir francūzų kariuomenė 
pietinėje Francijoje atvada
vo pajūrio ruožą jau iki 30 
mylių pločio ir 50 mylių il
gio, tarp Tulono ir Cannes 
miestų. Talkininkai jau ap
supa didį Tulono uostamie
stį iš rytų ir šiaurių. Pran
cūzai paėmė St. Maximiną į 
šiaurius nuo Marseille, kito 
didelio miesto su uostu.

LIETUVOS - PRŪSŲ 
FRONTAS PRALAUŽTAS

Berlyno radijas sake, jog 
Sovietai plačiai pralaužė 
nacių frontą vakarinėj Lie
tuvoj (suprantama, Prūsų 
pasienyj).

VALDŽIA UŽIMA 99 
MAŠINŠAPES

Prez. Roosevelto įsakymu, 
laivynas užėmė 99 mašinša- 
pes San Francisco apylin
kėj todėl, kad Darbo Fede
racijos mašinistai atsisakė 
dirbt viršlaikius.

Bulgarijos seimas svars
to taikos siūlymą talkinin
kams.

Fra n ei joj talkininkai per 
3 dienas sunaikino 10,000 
nacių trokų.

Sandomira, sovietiniai ka- Jugoslavijos partizanai 
riai suėmė daug nacių ir jų užėmė nacių tvirtumą Bol- 
karo reikmenų. jevacą.

Thomas Dewey, Republikonų Kandidatas, iš Anksto Apšmeižęs Didžiųjų Talkininkų
Konferenciją, Bijo Pats apie Ją Pasikalbėt su Valstybes Sekretorium Hull’u

Washington. — Thomas 
Dewey, republikonų kandi
datas į prezidentus, pirm 
keleto dienų įtarė Roosevel
to valdžią, būk jinai norinti 
išvien su Sovietų Sąjunga, 
Anglija ir Chinija pajungti 
mažesnes tautas ir viešpa
tauti visiem kitiem pasau
lio kraštam. Tokiu būdu 
Dewey iš anksto apšmeižė

šaukiamas Wash ingtone 
konferencijas A m e rikos, 
Sovietų Sąjungos, Anglijos 
ir Chinijos. Tos konferenci
jos prasidės šį pirmadienį.

Amerik. valstybės sekre
torius Cordell Hull atsakė 
Dewey’ui, kad Roosevelto 
valdžia neturi, jokių pana
šių viešpatavimo tikslų, ko
kius Dewey mėgina jai pri-

kišti. Hull pareiškė, jog 
kiek jam žinoma, tai nei 
Anglija, nei Sovietų Sąjun
ga neturi intencijos už vieš
pataut mažesniąsias šalis 
po dabartinio karo.
Hull Kvietė Dewey Asme

niškai Pasitarti
Amerikos valstybės sek

retorius Cordell Hull, po to

kio Dewey’o išsišokimo, pa
kvietė jį atvykt į Washing- 
toną ir asmeniškai pasikal
bėt apie taikos palaikymo 
tikslus po karo, kuriem da
bar šaukiami pasitarimai 
tarp Jungtinių Valstijų, 
Anglijos ir Chinijos atsto
vų.

Kviesdamas Dewey, Hul- 
l’as pageidavo visų ameri

kiečių bendro darbo pa-| gaiš valdininkais susipažint 
stovios taikos pamatams su minimų konferencijų tik- 
nutiesti, be jokių partijinių slais. Savo vieton todėl De
ar asmeninių politikieriavi- į wey paskyrė Wall stryto 
mų, nes tai yra bendras vi- advokatą Johną Foster Du
sų amerikiečių reikalas. lies. Pats Dewey būtų turė- 

Dewey Pabūgo jęs rausti ir mikčioti. Be 
Dewey nedrįso pats va- i to, jis nori paslėpti repub- 

žiuot Washingtonan ir per likoniškus manevrus, tar- 
asmeninius pasikalbėjimus naujančius fašistinei Ašiai 
su .Hull’u bei kitais atsakin- prieš Jungtines Tautas.
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“Kur Bėga Šešupė, Kur 
Nemunas Teka...

Dainose dainuojamų, pasakose pasa
kojamų Lietuvos gražiųjų upių vardai 
šiandien margina pasaulio spaudos pus
lapius. Nėris, Nemunas, Dubysa, Šešu
pė, — kas iš lietuvių nėra apie jas gir
dėję?!...

Šešupės vardas tik pastaromis dieno
mis įėjo į amerikoniška spaudą, kai per 
Šešupę peržengė raudonarmiečių pulkai, 
kai jie atsistojo ant Taryb. Lietuvos-Vo- 
kietijos sienos, kai jie pradėjo žengti į 
Rytų Prūsiją.

Gražiosios mūsų tėvų žemės upės!.. Ko 
jos nėra mačiusios, ko jos nėra paken- 
tusios!... Ne vienas tūkstantis vokiškųjų 
banditų lavonų buvo nuneštas tomis u- 
pėmis į Baltijos jūrą. Ne vieną ir rau
donarmiečio kovūno ir lietuvio patrijoto- 
didvyrio kūną tos upės yra priglaudu- 
sios savo melsvais vandenimis prie savo 
širdies.

Šiuo tarpu aštrūs mūšiai verda prie 
Dubysos, prie Nemuno, prie Šešupės. Il
gaamžis lietuvių tautos priešas, vokiška
sis kryžiokas, daug sykių norėjęs Lietu
vą pavergti ir ją sunaikinti, dabar laiko
si įsikibęs, kad dar ilgiau pabūti šven
toje Lietuvos žemėje, gal koks nors ste
buklas, mano priešas, jį išgelbės nuo su
naikinimo.

Veltus jo lūkestis! Jo žūtbūtinis prie
šinimasis pergalingajai Raudonajai Ar
mijai nepadarys nieko daugiau, kaip tik 
paliks Lietuvos plotuose dar kelioliką 
tūkstančių savo kareivių lavonų nutreši- 
mui Lietuvos žemės. Iš Lietuvos jis bus 
išmuštas ir sumuštas paties vokiečio že
mėje.

Bet tie Lietuvos kraštai, kuriuose da
bar eina žiaurieji mūšiai, aiškų, bus la
bai nuterioti, sugriauti, žmonės apiplėšti, 
suvarginti.

Ir štai, skaitydami žinias apie Dubysą, 
Nemuną, Šešupę, apie Marijampolę, 
Naumiestį, Šakius, Raseinius, Šiaulius ir 
kitus Lietuvos miestus, amerikiečiai lie
tuviai privalo juo uoliau darbuotis su- 
šelpimui savo brolių Lietuvoje, vokiečių 
apiplėštų ir nualintų. Jie privalo su- 
bruzti teikti jiems žiemai pagalbą,—pa
galbą, kurią persiunčia Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetas.

Generolas Černiachovskis
Radijo komentatoriai ir spauda daug 

rašo apie Raudonosios Armijos Trečiojo 
Balt rusi jos Fronto komandierių generolą 
Ivaną Černiachovskį. Tai jo vadovybėje 
Raudonoji Armija kirto skaudžius smū
gius Vitebsko srityj, išlaisvino iš nacių 
nelaisvės Tarybų Lietuvos sostinę Vil
nių, išlaisvino Lietuvos miestų tėvą — 
Kauną, taipgi išgrūdo nacius iš Alytaus, 
Trakų, Marijampolės, Kalvarijos, Vilka
viškio ir pasiekė Rytų Prūsiją.

Kas gi yra Ivanas (Jonas) Černia
chovskis? Kokia jo tautybė, kokius mok
slus jis išėjo? Korespondentas Mr. John 
Gibbons pateikė iš Maskvos sekamų fak
tų.

Sovietų Sąjungoj visos tautos ir tau
telės yra lygios. Bent kokis šovinizmas, 
vienos tautos iškėlimas aukščiau už ki
tą, tautos pažeminimas, ten skaitomas 
didžiausiu nusikaltimu. Visos tautos, visi 
žmonės yra lygūs, visi turi lygias teises. 

' Ir tokiose sąlygose iškilo šimtai, tūkstan
čiai Sovietų Sąjungos generolų, pulkinin
kų ir milijonai įvairių mokslininkų ir 
žymių piliečių iš veik 200 skirtingų tautų 
ir tautelių, kurios gyvena Sovietų res
publikose.

Mr. John Gibbons rašo, kad generolas 
Černiachovskis gimė žydų šeimoj, Uma- 
nio mieste, Ukrainoj. Jo tėvas buvo gelž- 
kelių darbininkas. Tėvas mirė, kada Jo-
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nas dar buvo mokykloj. Tėvo mirtis nu
traukė jo mokslą, pradžioj jis ganė ban
dą, paskui, sulaukęs 16-kos metų amž., 
išvažiavo į Novosibirską, kur dirbo kai
po laivakrovis darbininkas. Dirbo ir 
mokėsi.

1924 metais Jonas buvo pašauktas į 
Raud. Armijos eiles. Armijoj jis pradėjo 
tarnauti eiliniu. Armijos gyvenimas jam 
patiko. Dažnai Jonas sakė, kad tai “tik
ros vakacijos.” Bet ir armijoj jis, atli
kęs savo pareigas, likusiu laiku mokėsi. 
Armijos dalis stovėjo Kijeve, Sovietų 
Ukrainos sostinėj, ten yra didelis Rau
donosios Armijos Kliubas, knygynas, kur 
' Jonas Černiachovskis skaitė įvairias 
knygas, studijavo Ukrainos poeto Tara
so Ševčenkos veikalus ir paskubusio ra
šytojo Gogolio raštus.

Baigęs dviejų metų armijos tarnybą 
Jonas prašo palikti jį armijoj ir leisti į 
karininkų mokyklą. Sovietų Sąjungoj 
kiekvienam piliečiui suteikiama galimy
bė mokytis, jeigu jis nori ir turi gabu
mo. Taigi ir Jonas perkeltas į karininkų 
mokyklą. Jis su dideliu pasisekimu ją 
užbaigė ir išėjo, kaipo jaunesnysis lei
tenantas.

Kada Hitleris su savo razbaininkais 
išpasalų užpuolė ant Lietuvos, birželio 
22 d., 1941 metais, tai dabartinis gene
rolas Černiachovskis buvo majoro laips- 
nyj ir Šiaulių srityj komandavo Raudo
nosios Armijos tankų pulką.

Į Lietuvą veržėsi Hitlerio baisios tan
kų jėgos. Hitleris nutaikė tūkstančius 
tankų linkui Šiaulių, Rygos ir Leningra
do. Šiaulių srityj buvo žiauriausi tankų 
ir artilerijos mūšiai, kur Raud. Armija 
sunaikino apie 350 Hitlerio tankų.

Ten pasižymėjo ir majoras I. Černia
chovskis. Trečioj karo dienoj Sovietų 
tankai jo vadovybėje visiškai sunaikino 
Aštuntą Vokiečių Panzerių Diviziją. Sa
vaitė vėliau Černiachovskio tankų pulkas 
gynė Dvinską, kur vokiečių tankų ant jo 
puola penkis kartus daugiau. Kada jo 
tankų kuras išsibaigė, toliau jis negalė
jo manevruoti, tai įsakė įkasti tankus į 
žemę, paversti juos į tvirtumas ir taip 
gynė Dvinską. Už didvyriškas kovas ma
joras I. Černiachovskis ir 72 jo kovoto
jai buvo Sovietų vyriausybės apdovano
ti.

1943 metų vasarą, Hitleris sutraukė 
milijoninę armiją, tūkstančius didžiųjų 
tankų — “Tigrų” ir “Panterų”, ir pra
dėjo siauru ruožtu ofensyvą linkui Kur
sko, kad sunaikinti Raudonąją Armiją. 
Hitleris ir jo komanda buvo tikri pasi
sekime, liepos 5 d. savo įsakyme tvirtino, 
kad tai “bus jau paskutinis mūšis.”

Raudonoji Armija buvo pasiruošus. 
Prasidėjo baisiausi mūšiai, kur kasdien 
buvo sunaikinama iki 500 nacių tankų 
ir šarvuotų kanuolių. Po 7 dienų mū
šių, Hitlerio jėgos buvo išeikvotos, Rau
donoji Armija perėjo į ofensyvą Oriol, 
Bielgorod ir Charkov kryptimi, ir ne
sulaikomai grūdo nacius, kol atvarė iki 
Rytų Prūsijos.

Mūšiuose Jonas Černiachovskis jau 
buvo generolo-majoro laipsnyj ir koman
davo Raud. Armijos diviziją. Jo divizija 
atsižymėjo kovoj. Vėliau ji ant savo per
galingų vėliavų užrašė išlaisvintų mies
tų vardus: Nežino, Konotopo, Bachma- 
čo. Jo divizija perėjo Desnos ir Dniepro 
upes. Už sugabų vadovavimą gen.-majo- 
ras Černiachovskis buvo pakeltas į pilno 
generolo laipsnį, apdovanotas Suvorovo, 
Kutuzovo ordenais ir gavo vyriausį ti
tulą, tai Sovietų Sąjungos Didvyrio var
dą, o 306 oficieriai ir komandieriai iš 
jo divizijos apdovanoti ordenais.

Velionis generolas Nikolajus Vatuti
nas, lapkričio 6 d. 1943 metais šturmu 
išlaisvino Kijevo miestą, Sovietų Ukrai
nos sostinę. Atakai priešakiu pastatė 
generolo Černiachovskio diviziją, kuri 

savo uždavinį pilnai atliko.
Vėliau jo divizija dalyvavo pergalėse 

prie Žitomiro, Šepetovkos, Tarnopolio.
Šių metų Raud. Armijos ofensyvoje 

maršalas Stalinas pavedė generolui Jo
nui Černiachovskiui komanduoti Trečią 
Baltrusijos Frontą. Jo armija mušė vo
kiečius Vitebske, Oršoj, Borisove, Vilei
koj, bendrai su kitomis Raud. Armijos 
dalimis apsupo nacių divizijas Minsko 
srityj.

Baltarusijoj kovose, bėgyj mėnesio, 
gen. Černiachovskio armija užmušė 105,- 
000 hitlerininkų ir į nelaisvę suėmė 56,- 
000, taipgi didžius kiekius ginklų ir amu
nicijos.

Po to jo vadovaujamos jėgos įžengė į 
Lietuvą ir galingais smūgiais ištrenkė 
priešus iš Vilniaus, Kauno, Alytaus. Jo 
armija sudaužė nacių apsigynimus ant 
Nemuno upės, kurią naciai laikė vyriau-

Kas Ką Rašo ir Sako
NEI PRETENZIJOS, BET 

HITLERINIS MELAS
Chicagos Vilnis (rugp. 16 

d.) labai teisingai atmuša 
klerikalų Draugo sapalioji
mus apie kokias ten Tary
bų Sąjungos pretenzijas. 
Vilnis rašo:

Kalbant apie būsimą tai
kos konferenciją, Marijonų 
laikraštis Draugas (rugpjūčio 
15) verkšlena:

“Iki šiol Sovietų Rusijos 
valdžios pareigūnai vis dar 
nerodo ženklų, kad jie atsi
sako nuo nepamatuotų pre
tenzijų į svetimas žemes, 
kaip pavyzdžiui, į Lietuvą, 
Latviją ir Estiją.”

Tų ženklų Draugo redak
toriai ir nesulauks, tai viena. 
Kita, jie meluoja apie “nepa
matuotas pretenzijas.” “So
vietų pareigūnai” neturi tų 
pretenzijų. Lietuvos žmones 
nusibalsavo įstoti Sovietų Są- 
jungon ir “Sovietų pareigū
nai” neturi noro priešintis jų 
valiai.

Marijonų laikraščio redak
cija nori kai ką pabauginti, 
tai sako:

“Ir atrodo, kad sovietų ru
sai nori užvesti bolševistinę 
tvarką okupuotuose kraštuo
se, prieš tų kraštų valią ir 
norą.”

Tai atrajojimas daugel 
kartų paleistų melų iš Berly
no. Visų pirma, Sovietai, kaip 
ir Amerika su Britanija, ne
okupuoja kraštų, bet laisvina 
juos iš nacių okupacijos. An
tra, Sovietų vyriausybė jau 
užtektinai įrodžius ir įtiki
nus, kad ji neturi intencijų 
bolševistinę tvarką kitose ša
lyse vykdyti.

Kaip Goebbelsųi nepavyko 
su ta propaganda įbauginti 
kitas šalis, taip nepavyks 
Draugui, kuris visai mažai 
žmonių pasiekia su ta hitle
rine propaganda.

Bandymas melais sukelti 
žmones prieš Sovietų Sąjun
gą jau pasidarė nepelningas 
ir nedėkingas užsiėmimas.

Reikia pasakyti, kad šio 
laikraščio supratimas apie 
laisvę nėra abelnai žmonių 
supratimas. Pavyzdžiui, 
Draugas džiaugėsi Lietuvos 
laisve, kada Hitlerio krauge
rių gaujos Lietuvą užėmė, o 
kada Lietuva išlaisvinama, jis 
verkia dėl “lietuvių vergijos.” 
Reikia pastebėti, kad ir čia 
tas laikraštis tik pakartoja 
Goebbelso propagandą, iš
reiškia nacių supratimą apie 
laisvę.

Bereikalingai jie vyliasi, 
kad kas nors taikos konferen
cijoje jų norus pildys. Karas 
eina ne tam, kad nacius ar jų 
pakalikus užgerinti.

TAUTININKAI GAVĘ 
PER NOSĮ

Rugp. 13 dieną Brookly- 
ne buvo “baisus sąjūdis”. 
Čia laikė posėdį taip vadi
namo Bendro Lietuvių Šel
pimo Fondo direktoriai. Čia 
buvo suskridę tautininkų 
tūzai ir pamočninkai. Pa
starieji, matyt, norėjo šį tą 
sužinoti iš to Fondo veiklos. 
Bet štai kas atsitiko, pasak 
Naujienų (rugp. 16 d.):

“Į Fondo suvažiavimą bu
vo atvykęs didelis būrys 
tautininkų, kurie iš vakaro 
turėjo savo konferenciją 
New Yorke. Jie reikalavo 
sau dviejų vietų direkcijoje,

kadangi jie dar turi savo 
‘National’ fondą, kurį jie 
žadėjo sulieti su Bendruo
ju fondu, kai pastarasis 
buvo steigiamas, bet to iki 
šiol neatliko. Jų reikalavi
mas paliktas ‘be pasekmių.’ 
Direkcija laikė savo posė- j 
dį, kai nekviesti svečiai iš
ėjo.”

Taigi, “Bendrasis Fon
das” tautininkams užtrenkė 
duris. Vyrams padarė dide
lę sarmatą. Kažink kaip da
bar jaučiasi Tysliava, Va
laitis, Vencius, Klinga, Kar
pius ir kiti tos vieros ly
deriai?

NAUJAS SKANDALAS 
SU AMERIKIEČIŲ 

AUKOMIS
Klerikų ir menševikų į- 

ste»igtam “Informacijos 
Centre” sėdi riebiai apmo
kami keturi žmonės. Jie 
gražiai niaunioja tų srovių 
surinktus pinigus Lietuvos 
žmonių šelpimui.

Dabar kyla kitas skanda
las su tų srovių renkamo
mis neva Lietuvos žmonių 
šelpimui aukomis. Rugpjū
čio 11 d. Vienybėja tūla La
pienė sako:

“Teko girdėti, kad New 
Yorke žadama atidaryti 
Bendrojo Amerikos Lietu
vių šelpimo Fondo centras, 
kurio metinis biudžetas, sa
koma, būsiąs 50,000 dolerių. 
BALF centro raštinės vedė-: 
ju numatomas vienas as-1 
niuo iš Philadelphijos.”

Tai matote, kur žada eiti! 
to Bendr. Fondo surinktos I 
aukos Lietuvos žmonių šel
pimui !laikinosiošIenku

VALDŽIOS VEIKLA 
LIUBLINE

Maskva. — Liubline, lai
kinojoj lenkų sostinėj, at
sidarė parapijinės ir viešo
sios lenkų mokyklos, kurias 
naciai buvo uždarę. Laisvai | 
veikia ir vienuolynai (klioš-l 
toriai).

Lenkų Komitetas Tautai 
Laisvinti — Laikinoji Len
kijos valdžia — išleido įsta
tymą, kuriuom didžiųjų 
dvarų žemės yra valstie
čiams dalinamos.

Lenkų vyriausybė Liubli
ne susidaro iš įvairių parti
jų žmonių. Ant sienų ma
tyt iškabos su skirtingų 
partijų pareiškimais. Ne- j 
žiūrint skirtumų, tačiau, j 
visos tos partijos stoja iš-| 
vien už demokratinę Lenki-' 
jos konstituciją, kuri buvo, 
įvesta 1921 metais.

Raudonoji Armija taip 
staiga išvijo vokiečius iš i 
Liublino srities, kad naciai i 
nepaspėjo išsivaryt gyvu-- 
liūs ar išsivežt bei sunaikint 
ūkių ir dvarų žemdirbiškus 
įrankius.

Viename judžių teatre . 
lenkai sužinojo, kad publi-1 
koj yra du raudonamiečiai, 
apdovanoti medaliais už pa
sižymėjimus kovoje dėl Sta-į 
lingrado. Tuos raudonar
miečius lenkai ant rankų 
nešiojo.

sia apsigynimo linija ne vien Rytų Prū
sijai, bet ir Berlynui.

Taigi, iš Lietuvos 1941 m. Jonas Čer
niachovskis traukėsi majoro laipsnyj ko
manduodamas pulką tankų, o grįžo Lie
tuvon jos išlaisvinimui su generolo laips
niu ir jo krūtinę puošė įvairūs pergalių 
ženklai.

Gen. Černiachovskis jau 20 metų tar
nauja Raud. Armijos eilėse. Jis turi apie 
41 metus amžiaus. (Tūli korespondentai 
sako, kad 37 m., kas negali atitikti, nes 
į armiją buvo pašauktas 1924 m., o šau

Tai maršalas Witzleben, kuri neseniai Hitleris pa
korė už dalyvavimą suokalbyje. Maršalas prašė Hitle
rio, kad jį sušaudytų, vietoj pakorimo, bet prašymas 
buvo atmestas. Mat, Vokietijoje korimas yra skiriamas 
tik paprastiems kriminalistams. Šaudymas gi skaitoma 
garbinga bausme!

Naminis Frontas
Baigti Pasiruošimai Pabėgė

liams Priimti
Vidaus Reik. Sekretorius. 

Harold L, Ickes praneša, kadi 
War Relocation Authority prie 
Fort Ontario, N. Y., jau pa-į 
baigė paruošiamuosius darbus,' 
netoli 1,000 Europos pabėgę-' 
lių grupei priimti, kuri atgabe
nama į Jungt. Valstijas, pagal 
prezidento RooSevclto birže
lio 9 d. paskelbtą planą.

Tie pabėgėliai karo metui 
bus apgyvendinti prie istorinio 
forto, dviejų aukštų barakuo
se, kurie buvo pertaisyti į 
apartmentus su vandentiekiu, 
lovomis, stalais, kėdėmis ir 
spintomis drabužiams. Pabėgė
liams be šeimų įruošti bendra
bučiai.

Toje prieglaudoje pabėgė
liai bus aprūpinti maistu, bu
tu ir medikaline pagalba. Pa
bėgėliams taipgi bus duoda
mos mažos sumos pinigų pagal 
asmeninį reikalą smulkioms iš
laidoms, kaip, pavyzdžiui, rei- 
kalingiausiems drabužiams, 
muilui ar dantų pastai.

Didžiausią pabėgėlių dalį 
sudaro žydai su mažomis Ro
mos katalikų, graikų ortodok
sų ir protestonų grupėmis. 
Skaitlingiausiai atstovaujamos 
yra Austrija, Jugoslavija, Len
kija, Vokietija, Rusija ir Če- 
choslovakija.

Maisto Išsiuntimas Birželio 
Mėnesi Sumažėjo

Karo Maisto Administracija 
praneša, kad birželio mėnesį 
maisto ir kitų žemės ūkio ga
minių, pagal lend-lease ir kitas 
karo programas, išsiųsta 806,- 
942,749 svarai, t.y., apie 24% 
mažiau, negu gegužės mėnesį, 
kada buvo išsiųsta 1,060,963,- 
642 svarai. Maisto ir žemės 
ūkio produktų išsiuntimas bir-; 
želio mėnesį taip skirstomas: 
Britų Imperijai—58%, Tarybų 
Sąjungai 32%, Graikijai, šiau
rės ir Vakaru Afrikai ir Fran-į 
cūzų Tautinio Išlaisvinimo Ko
mitetui bendrai—10%.

kas, praneša, kad War Man
power Commission apskričių 
direktoriams yra išsiųsta var
dai ir adresai sunkiųjų ginklų 
fabrikų, kuriems prieš motų 
galą dar turi būti surasta 50,- 
000 naujų darbininkų ir darbi
ninkių ir duotos instrukcijos 
imtis visų galimų priemonių 
taip reikalingiems žmonėms 
gauti. Jis išaiškino, kad tie 
darbininkai gamina šaudmenis 
raketiniams pabūklams ir ar
tilerijai, pradedant 105 mm. 
gaubicomis ir baigiant 8 colių 
pabūklais.

Fabrikai, gaminą sunkiuo
sius ginklus kariuomenei, ku
rioms trūksta per 3,000 darbi
ninkų, yra Indianos, Louisia- 
nos, Virginijos, Kansas ir Mis
souri valstijose. Silas Mason 
fabrikas Mindene, arti Shreve
port, La. nori 5,600 darbinin
kų. Sunflower Ordnance 
Works, Lawrence, Kan., prašo 
truputį mažesnio skaičiaus — 
5,000 darbininkų, o Kingsbury 
Ordnance Plant, La Forte, In
diana, nori 4,000. Kitų fabrikų 
darbini nkų pareikalavimas 
svyruoja tarp 3,000 ir 5,600, 
kurių daugiausia trūksta Wel
don Spring Ordnance Works, 
Weldon Spring, arti St. Louis, 
Mo. ir New River Ordnance 
Works, Dublin, arti Radford, 
Va.

Karo Pramonei Reikia 50,000 
Darbininkų

Paul V. McNutt, War Man
power Commission pirminin

Karo Nuostoliai Pabrėžia 
Slaugių Reikalingumą

Paul V. McNutt, War Man
power Commission pirminin
kas, teigia, kad Karo Depart
ment© pranešimas apie 313,- 
000 karo nuostolių užmuštais 
ir sužeistais pabrėžia WMC 
kampanijos svarbą slaugėms 
rekrutuoti.

Was Manpower Commission 
per savo Procurement and As
signment Service, kooperuo
jant Amerikos Raudonajam 
Kryžiui, varo kampaniją sure
krutuoti karinėms pajėgoms 
iki rugsėjo 30 d. bent 8,500 
slaugių.

“Padidėjęs karo tempas vi
suose frontuose apkraus dides
niu darbu ir karių slaugymo 
organizaciją” pareiškė Mc
Nutt.

“Iš fronto grąžinamieji su-
kiami 21 metų amžiaus.)

Gen. Černiachovskis yra žydų tauty
bės žmogus. Hitleris ir jo razbaininkų 
šaika žudė, naikino žydų tautybės žmo
nes, o dabar pirmoji ginkluota jėga į- 
žengia į Vokietiją sunaikinimui hitleriz- 
mo, kuriai vadovauja žydų tautos sūnus! 
Mes galime tik palinkėti, kad gen. Čer
niachovskio vadovaujamoji armija pir
moji įžengtų ir į Berlyną, sunaikinimui 
žvėriško hitlerizmo, jo sėbrų ir sutei
kimui pasauliui taikos, laisvės ir gerbū
vio.

žeistieji kariai privalo gauti 
tinkamą priežiūrą. Slaugių 
truk urnas neįsivaizduojamai 
padėtį pasunkintų. Labai yra 
svarbu, kad visos tinkamos 
slaugės tuojau stotų į darbą,” 
jis tęsė toliau. “Civile slaugė, 
kuri pavaduoja įstojusią į ar
miją, laivyną ar marinus, ne- 

I mažiau pagelbsti pergalei už 
tą, kuri užsivilko karišką uni- 

' formą,” užbaigė Paul V. Mc- 
INutt.
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mušis prie tannenbergo, žalgirio arba mozūrų ežerųi

Kada Hitleris užpuolė ant 
Sovietų Sąjungos, tai daž
nai girdėjome radijo ko
mentatorius ir matėm spau
doj priminimą rusams Tan- 
nenbergo, kaipo kokios bai
dyklės.

Dabar, kada Raudonoji 
Armija pradeda apsupti 
Rytų Prūsiją ir grūmoja 
kirsti smūgį tam vokiečių 
militaristų rasodninkui, tai 
vėl nedraugingi linkui So
vietų Sąjungos radijo ko
mentatoriai šaukia: “Tan- 
nenbergas!... Tannenber- 
gas!... Mozūrų Ežerai!”

Kas gi atsitiko prie Tan- 
nenbergo? Kodėl tie radijo 
komentatoriai ir tūla spau
da taip garsina Tanneber- 
gą?

įtaikė Pirmojo Pasauli- 
nio Karo, 1914 metais, rug
pjūčio 26 - 30 dienomis, 
Rytų Prūsijoj, Mo
zūrų Ežerų srityje vokie
čiai laimėjo mūšį prieš ca- 
ristinės Rusijos armiją. 
Kaizerininkai - vokiečiai, 
tikslu išgarsinti savo spė
kas, išbubnino tą pergalę ir 
iškėlė į padanges.

Kas Gi Ten Buvo?
Kaizerinė Vokietija pra

dėjo Pirmą Pasaulinį Karą 
rugp. pradžioj ir pirmiau
siai metė savo svarbiausias 
jėgas prieš Franci ją. Ji ma
nė, kad kol Rusija ir Angli
ja susimobilizuos, tai vokie
čiai sumuš Franci ją, ir tada 
su vyriausiomis jėgomis at
sisuks prieš Rusiją.

Prieš Rusiją jie paliko 
Rytų Prūsijoj 8-tą armiją, 
apie 200,000 karių. Prie to, 
prieš Rusiją kariavo tais 
laikais skaitlinga Austro- 
Vengrijos imperijos armija.

Rusija turėjo sutartį su 
Francija ir Anglija išvien 
kariauti. Pagal tą sutartį 
15-toj karo dienoj Rusija 
buvo prižadėjus išstatyti 
800,000 armiją prieš Vokie
te.

Prie tų laikii Rusijos at
silikimo tatai buvo sunku 
padaryti, bet Francija, 
spaudžiama vokiečių, kas
dien prašė, kad Rusija pul
tų Rytų Prūsiją, kad ant 
savęs atitrauktų Vokietijos 
dalį jėgų, kurios grūmojo 
jau net Paryžiui.

Nors Rusija dar nesuspė
jo sumobilizuoti tokias jė
gas, bet jau rugp. 13 d. jos 
šiaur-vakarų fronto koman- 
dierius generolas Žilinskas 
įsakė dviem armijom pulti 
Rytų Prūsiją ir iškėlė o- 
balsį: — Į Berlyną! Į Ber
lyną!

Rusai nukreipė prieš vo
kiečius dvi armijas: 1-ją 
kuriai vadovavo gen. von 
Renenkampfas, ir 2-ją su 
gen. Samsonovu pryšakyje.

Renenkampfo armija bu
vo sudaryta iš trijų pėsti
jos korpusų (XX, III ir 
IV), penkių kavalerijos di
vizijų ir vienos atskiros ka
valerijos brigados. Genero
las Samsonovas turėjo pen- 
kius korpusus (I, XXIII, 
XV, XIII ir VI).

Pirmoji arba Nemuno ru
sų armija veržėsi ši rytų šo
no į Rytų Prūsiją, o Ant
roji arba Narevo armija žy
giavo iš pietų linkui Dan
cigo, kad užėjus vokiečių 8- 
tai armijai už nugaros, 
prispaudus ją prie marių ir 
sunaikinus. Planas buvo 
puikus.

Muša Vokiečius
Abi rusų armijos sėkmin

gai įsiveržė į Rytų Prūsiją 
ir eilėj mūšių apkūlė kaize- 

’ rininkus.
Rugpjūčio 17 d. I-ji Re

nenkampfo armija puolė vo- 
| kiečius ties Stalupėnais ir 
i privertė juos trauktis. Rug
pjūčio 19 - 20 d. vokiečiai 
bandė sulaikyti rusus ties 
Gumbine. Įvyko smarkios 
kautynės, kuriose dalyvavo i 

; 86,000 vokiečių ir 75,000 pu
lsų. Rusai laimėjo kautynes, 
nors ir turėjo didelių nuo
stolių. Vokiečiai netvarkoje 
pasitraukė.

Rytų Prūsijoje kilo pani
ka. Gyventojai tūkstančiais 

lėmė bėgti. Vokiečių dvari
ninkai pasiuntė delegaciją 
pas kaizerį Wilhelmą, pra
šydami “gelbėti tėvynę.”

Vokiečių 8-tos armijos i 
komandierius Von Pritvic 
nusigando ir jau pasiruošė 

I palikti Rytų Prūsiją ir 
trauktis už Vislos upės. Jis 

j tą sumanymą pranešė kai
zeriui ir jo vyriausiam ko- 
mandieriui von Moltkei.
Rusai Išgelbėjo Paryžių
Tokis von Pritvico nusi

statymas nepatiko kaizeriui 
ir tuojau jis buvo prašalin
tas iš komandos, o į jo vie- 

j tą paskirta generolai Hin- 
denburgas ir Liudendorfas.

Neužteko paskirti gene
rolus, bet von Moltke tuo

Kartus yra lietuviui var
das Liublinas. Pirm 375 
metų Liublino mieste Lietu
va tapo sujungta į vieną 
valstybę su Lenkija, tikriau 
pasakius, didžioji Lietuvos 
kunigaikštija buvo pajung
ta lenkams. Lietuva nusto
jo nepriklausomybės.

Tatai įvyko tuo laiku, ka
da baigėsi Jogailų giminė, 
iš kurios lietuviai rinkdavo
si sau didžiuosius kuni
gaikščius, o lenkai — ka
ralius. Baigiantis Jogailų 
veislei, lenkai pradėjo bijo
ti, kad Lietuva visai neatsi- 
mestų nuo Lenkijos. O Lie
tuvos ryšiai su Lenkija ir 
taip buvo paviršutiniai. Po 
Jogailos vedybų su Jadvy
ga, beveik vienintelis ryšys 
tarp Lietuvos ir Lenkijos 
buvo vienas bendras kara
lius. Šiaip didžioji Lietuvos 
kunigaikštija veikė, kaip 
nepriklausoma valstybė — 
savarankiškai valdėsi, savi
stoviai vedė karus ir darė 
sutartis su svetimais kraš
tais. O bendrasis karalius 
beveik jokios galios neturė
jo nei Lietuvoj nei Lenki
joj. Jis privalė klausyti len
kų seimo ir gerbti Lietuvos 
įstatymus.
KODĖL LENKŲ PONAI 

PIRŠOSI LIETUVAI
Bijodami, kad ir tas men

kas “karūnos” ryšys nenu
trūktų tarp Lietuvos ir 
Lenkijos, lenkų ponai-bajo- 
rai visokiais būdais stengė
si sulieti Lietuvą su Lenki
ja. Tatai jiem ir pavyko 
1569 metais Liubline, kada 
Lenkijos - Lietuvos kara
lium buvo paskutinis Jo
gailaitis, Zigmantas Augus
tas. Jisai sykiu buvo ir di
dysis Lietuvos kunigaikš
tis.

Lenkijai tada reikėjo Lie

jau du ir pusę korpusus vo
kiečių (apie 100,000 karių) 
atitraukė iš Franci jos ir 
metė prieš rusus. Tuo pasi
naudojo francūzai ir su
pliekė vokiečius prie Mai
nos upės, atmetė juos atgal, 
išgelbėjo Paryžių ir paruo
šė dirvą karo laimėjimui.

Gen. Renenkampfo 
Išdavystė

Rusų Pirmajai arba Ne
muno armijai vadovavo re
akcionierius, vokiečių kil
mės generolas Renenkamp
fas, kuris 1905 metais pa
sižymėjo žiaurumu kaipo 
revoliucijos slopintojas. Jis 
ir sulošė šalies išdavystę 
Rytų Prūsijoj.

Po to, kai prie Gumbinės 
žemesnieji rusų komandie- 
riai, prieš generolo Renen
kampfo norą, supliekė vo
kiečius, jis, vietoj vytis vo
kiečius ir užvaryti ant ge
nerolo Samsonovo (Antros 
rusų armijos), tai paskelbė 
kelių dienų mūšių apsistoji
mą. Tuom jis leido vokie
čiams atitrūkti nuo jo fron
to ir sutraukti visas savo 
jėgas prieš generolo Sam- 

į sonovo armiją.
Sovietų pulkininkas D. 

Rybinas, išstudijavęs doku
mentus apie tą padėtį, ra
šo: “Tokiu būdu generolas 
Renenkampfas atsisakė 

nuo pagalbos generolui 
Samsonovui ir buvo vyriau

Liublino Unija—Istorinė Lietuvos Nelaimė
tuvos paramos prieš grę
siančius turkus. Lenkų po
nai turėjo ir kitokių inten
cijų. Jie norėjo įsiskverbti 
į plačiąsias ir derlingąsias 
Lietuvos žemes. Dar dideli 
Lietuvos žemių plotai tais 
laikais buvo tušti. Ten len
kų ponams būtų galima 
naujus dvarus įsisteigti, o 
Lenkijoj jau trūko dva
rams žemės.

Viliodami lietuvius dėtis 
į vieną valstybę su lenkais, 
jie gąsdino Lietuvą rusais, 
turkais ir vokiečiais. O Lie
tuva iš tikrųjų buvo suvar
gus dėl karų su Rusija ir 
totoriais.

Žymėtina, jog Vytautui 
mirus, Lietuva sparčiais 
žingsniais ėjo silpnyn; jau 
ir nuo totorių jinai nepajė
gė apsiginti. Lietuvos val
džia buvo nusprendus pini
gais nuo totorių puolimų 
atsispirti, tačiau stokavo ir 
pinigų.

Atremdama laukinius to
torius, Lietuva išgelbėjo 
nuo jų ir Lenkiją. Lietuvių 
kraujas ir iždas tuo būdu 
apsaugojo Lenkiją ir leido 
jai sudrūtėti. Užtat karai 
su jais nusilpnino Lietuvą.

Matydami sunkiąją Lietu
vos būklę, lenkų ponai juo 
atkakliau, juo landžiau kal
bino ją dėtis į vieną vals
tybę su Lenkija. Taip jie ir 
įkalbėjo Lietuvai eiti į de
rybas dėlei artimesnio susi
jungimo su Lenkija. Pra
dinės derybos įvyko Varša- 
vos seime 1563 m. 1564 me
tais. Į tą seimą buvo atsiųs
ti Lietuvos seimo atstovai. 
Ten iš dalies susikalbėta ir 
susitarta. Lenkų karalius 
Zigmantas Augustas, sykiu 
būdamas ir didžiuoju lietu
vių kunigaikščiu, paskelbė 
keletą nutarimų dėlei uni
jos — susijungimo. Bet Lie

sias kaltininkas rusų pra
laimėjimo. Tokis generolo 
Renenkampfo pasielgimas 
negalima kitaip pavadinti, 
kaip išdavyste.”

Veikiausia vokiečiai buvo 
gerai painformuoti apie 
tai. Juk prieš generolo Re
nenkampfo rusų 200,000 ar
miją vokiečiai paliko tiktai 
pusantros savo divizijos 
(apie 30,000 vyrų), nors ta 
Renenkampfo armija turėjo 
apie 60,000 rai tari jos, ga
linčios į kelias valandas bū
ti mūšių vietoj. Ta 'Renen
kampfo 200,000 vyrų armi
ja su 60,000 raitininkų sto
vėjo tik už apie 25 ameri- 
nių mylių nuo vokiečių mū
šių su gen. Samsonovo ar
mija. Bet vokiečiai ži
nojo, kad jiem nereikia bi
jot galingosios Renenkamp
fo armijos; todėl jie paliko 
prieš ją tik pusantros savo 
divizijos, o visas kitas jė
gas permetė prieš gen. Sam
sonovo armiją.

Patsai vokiečių generolas 
Liudendorfas, buvęs vyriau
sias viršininkas Rytų Prū
sijoj, savo atsiminimuose 
štai ką užrašė:

“Tokiu būdu, rugp. 27 d. 
1914 m. prieš 24-rias labai 
galingas rusų pėstininkų ir 
kelias r altarijos divizijas, 
vadovaujamas gen. Renen
kampfo, stovėjo tik dvi vo
kiečių raitelių divizijos tar
pe Mozūrų Ežerų ir Priege- 

tuva pamatė, ką jai lemia 
ta unija, ir atstojo nuo šių 
tarimų. Lietuviai užgyrė 
tiktai vieną to seimo parei
škimą, kuris sakė, jog Zig
mantas Augustas ir seka
mieji Lenkijos karaliai iš
sižada Jogailų teisės pavel
dėti didžiojo Lietuvos ku
nigaikščio sostą.

Bet lenkų ponai po to dar 
landžiau piršosi vienybėn 
su Lietuva. Jų spiriamas 
karalius Zigmantas Augus
tas tad ir sušaukė Liubline 
bendrą lietuvių ir lenkų sei
mą sąjungai daryti.

Lietuvių Siūlymai
Lietuviai tame seime siū

lė, kad Lietuva ir Lenkija 
turėtų savo atskirus seimus 
ir valdininkus, kad paskirai 
sau pinigus kaitusi, atskirą 
kariuomenę laikytų ir ap- 
sritai liktųsi savarankiška 
valstybe, o turėtų tik vieną 
bendrą karalių su lenkais. 
Lenkai sakė, kad visi svar
bieji valstybiniai dalykai 
turi būti sujungti ir suben
drinti. Jie pasakojo, kad jau 
Jogaila, būdamas bendruoju 
Lenkijos ir Lietuvos kara
lium, visa tai sujungęs, tik 
jūs, girdi, nenorite pripa
žinti. Lietuviai su tuo ne
sutiko.

Pradžioj Liubline ėjo du 
seimai. Lietuviai tarėsi sa
vo seime skyrium nuo len
kų. Lietuviai tik savo pada
rytus tarimus perduodavo 
lenkų seimui. O tie tarimai 
skyrėsi nuo lenkų pageida
vimų.

Ponų Gudrybė
Lenkų ponai tad griebėsi 

gudrybės. Jie paveikė kara
lių, kad jis lieptų lietuviam 
sueiti į vieną bendrą seimą 
su lenkais. Karalius įsakė, 
kad suėjus į bendrą seimą 
klausimas sąjungos su Len

lio... Vokiečių korpusai pa
tys atsistojo pečiais linkui 
Renenkampfo, neturėdami 
užtektino pridengimo. Ir 
kada 27 d. rugp. prasidėjo 
labai didelis mūšis prieš 
gen. Samsonovo armiją, ku
ris tęsėsi iki 30 d., tai ga
linga Renenkampfo armija 
šiaur-rytų pusėj stovėjo ant 
vietos. Butų užtekę gen. 
Renenkampfui tik paspaus
ti mus ir mes būtume buvę 
sumušti.”

Taip patsai kaizerio gene
rolas pripažino, kad jiems 
pergalę davę ne kokis ten 
jo “dieviškas” nujautimas 
arba gen. Hindenburgo su- 
gabumas, bet rusų Pirmo
sios armijos komandierius 
išdavikas gen. Renenkamp
fas. Tris dienas ėjo bai- 
siausis mūšis vokiečių prieš 
generolo Samsonovo armiją 
—Antrą rusų armiją, o Re
nenkampfas ant vietos sto
vėjo !

Vėliau gen. Renenkamp
fas atliko kitą išdavystę, 
kada rusai apsupo vokie
čius Kutno srity j. Jie rei
kalavo Renenkampfo ateiti 
į pagalbą, kad vokiečius su
imti, bet jis vėl keturias 
dienas “pavėlavo”. Po to jis 
buvo atstatytas nuo koman
dos, nuteistas, bet jį baus
mės ranka pasiekė tik re
voliucijos metu.

Tik Sovietų vyriausybė 
suėmė jį ir už jo žvėrišku

kija turės būt sprendžia
mas dauguma balsų. O len
kai savo seiman buvo prisi
varę daugiau atstovų, negu 
lietuviu buvo.

Lietuvos didbajoriai ne
klausė karaliaus įsakymų ir 
apleido Liubliną.
Lenkai Drasko Lietuvos 

Valstybę
Nesisekant lenkams visą 

Lietuvą kartu sujungt su 
Lenkija, jie pradėjo plėšti 
nuo Lietuvos vieną sritį po 
kitos, prijungiant jas Len
kijai. Visų pirma karalius 
paskelbė, kad jis atima iš 
Lietuvos Volyniaus, Bras- 
lavos ir Pagirio (Palenkės) 
kraštus ir priskiria juos 
Lenkijai. Čia karalius visai 
sauvališkai .pasielgė, nes 
kaipo didysis Lietuvos ku
nigaikštis jis neturėjo tei
sės mažinti jos ploto.

Atplėšimas Volyniaus, 
Braslavos ir Pagirio nuo 
Lietuvos, tačiau, buvo tik 
lenkų bandymas patirt, ar 
Lietuva mokės jiem pasi
priešint. Bet kai Lietuva 
nesugebėjo karu išstot prieš 
Lenkiją, tai karalius atėmė 
iš Lietuvos ir didžią Kijevo 
žemę ir paskelbė ją Lenki
jos dalim.

(Žymėtina, kad Lietuva 
buvo įgijus Kijevo žemę be 
užkariavimo. Patys Kijevo 
valdovai, negalėdami at
remt totorių, pervedė savo 
kraštą Lietuvai globoti.)

Lietuviai dėl to buvo la
bai įnirtę ir norėjo net to
torius pasikviesti karui 
prieš Lenkiją, bet Lietu
vos pinigynas buvo tuščias. 
Lenkiškuoju pavyzdžiu pri
siperėję, skaitlingi viduti
niai ir smulkieji Lietuvos 
bajorai nelabai buvo linkę 
savo kraštui padėti. Dauge
lis tų bajorų net geidė są

mus prieš revoliucionierius ! 
1918 m. ir už išdavystes' 
sušaudė Taganrogo mieste.
Vokiečiai žudė ir Pasiduo

dančius
Antroji arba Narevo ru-| 

su armija, raginama Rusi
jos šiaur-vakarinio fronto 
komandieriaus generolo Ži- 
linskio, žygiavo į šiaurės. 
Kairiame sparne buvo 1- ; 
mas rusų korpusas, viduryj 
j priekį įsikišę 15-tas ir 13- 
tas korpusai, jų užnugaryj 
23-čias, o dešiniame spar
ne 6-tas korpusas.

Ši armija jau buvo pa
siekus vyriausius vokiečių 
pasitraukimo kelius, jeigu 
gen. Renenkampfas nebūtų 
buvęs išdavikas, tai vokie
čius laukė sumušimas.

Vokiečiai pasinaudojo 
gen. Renenkampfo išdavys
te ir pirmiausiai apkūlė 6- 

f tą rusų korpusą, arčiausiai 
i gene Renenkampfo fronto. 
Tuo jie atsidarė kelią užei- 

| ti užnugarėn 13-tam rusų 
I korpusui, į priekį nužygia- 
I vusiam.

Iš Francijos atvežtos vo
kiečių jėgos užpuolė 1-mą 
rusų korpusą, kairiajame 

j gen. Samsonovo sparne, at
metė jį linkui Soldau ir tuo 

' sudarė galimybę užeiti už
nugarėn rusų 15-tam ir 23- 
čiam korpusams.

Pryšakin nužygiavę 13- 
tas ir 15-tas rusų korpusai

jungos su lenkais, nes bajo
rai Lenkijoj turėjo daugiau 
sauvališkų teisių, negu Lie
tuvos valstybėje."

Liūdnai Grįžta Liublinan
Lietuvos valdžia jautėsi 

priversta grįžti į Liubliną 
derėtis su lenkais. Su jais, 
pagaliaus, ir padaryta są
jungos - unijos sutartis — 
Lietuva sujungta į vieną 
valstybę su Lenkija; turės 
bendrą valdovą, kuris bus 
Lenkijos karalius ir sykiu 
didysis Lietuvos kunigaikš
tis; abu kraštai siųs savo 
atstovus į bendrąjį Varša- 
vos seimą ir jame spręs a- 
biejų šalių reikalus.

Paskui lietuviai išreikala
vo, kad bent vienas iš trijų 
bendrųjų seimų būtų laiko
mas Gardine, Lietuvos ri
bose; kiti du seimai įvykda
vo Varšavoj.

Lygybė tik žodžiais
Liublino sutarties aktas 

skelbė, kad Lietuva susivie
nija su Lenkija, kaip lygus 
su lygiu, ir sakė: “Lenkija 
(Karūna) ir Didžioji Lietu
vos Kunigaikštija yra vie
nas nedalijamas ir neskiria
mas kūnas, ir ne kelios, o 
viena bendra valstybė, kuri 
susidarė iš dviejų valstybių 
bei tautų, ir į vieną naują 
susiliejo.”

Bet praktikoje tos lygy
bės nebuvo. Lenkija visuo
met statė Lietuvą antron 
vieton; mažino lietuvių at
stovybę bendrajame seime 
ir senate, skriaudė Lietu
vą mokesčiais; aukštuosius 
valdininkus daugiausiai 
skyrė iš lenkų ir visur bru
ko lietuviams lenkų kalbą.
Palaidota Lietuvos Vals

tybe
Lenkai labai džiaugėsi 

Liublino unija, bet lietu- 
(Tąsa 4-me pusi.) 

atsidūrė apsupime. Baisiau
sia ir žiauriausia kova ėjo 
visais frontais. Apsupimo 
ratas darėsi vis ankštesnis. 
Rusų dalyse prasidėjo pa
nika. Vokiečiai stūmė rusus 
į pelkes ir čia negailestin
gai naikino juos artilerijos 
ir kulkosvaidžių ugnimi. 
Tūkstančiai rusų, metę gin
klus, kėlė rankas pasiduo
dami. Bet vokiečiai vis žudė 
pasiduodančius. Daug auk
štesniųjų karininkų žuvo 
kautynėse ir jų tarpe kor
puso vadas gen. Martosas.

Armijos vadas gen. Sam
sonovas, visuotinei panikai 
kilus, patsai atsidūrė apsu
pime ir matydamas savo 
kariuomenės žuvimą, nusi
šovė Vilenbergo miške.

Vokiečiai laimėjo tik per 
sunkią kovą tą mūšį. Rusai 
mušėsi atkakliai ir tūli ko- 
mandieriai labai sugabiai. 
Sovietų Sąjungoj surinkta 
apie 1,000 dokumentų, ku
rie, kaip rašo pulk.-genero- 
las N. Telenskis, parodo, 
kad rusų jėgos ištaškė vo
kiečių 6-tą ir 70-tą divizijas, 
prie Gross-Beccau ir Mule- 
no, Goltzo diviziją ir 3-čią 
rezervo diviziją, prie Ho- 
henšteino, 41-mą diviziją 
prie Vaplico ir 2-rą vok. di
viziją prie Uzdauu.

Ka Sako Generolai Apie 
Ta Mūši?

Bet atskirų komandierių 
ir kovotojų didvyriškumas
negalėjo jau išgelbėti bend
ros padėties. Žiaurioj kovoj 
žuvo apie 70,000 rusų ir
92,000 pateko Į nelaisvę. At
gal atsitraukė 1-mas, 23- 
čias ir 6-tas, jau nukentėję 
korpusai, o 15-tas ir 13-tas 
veik visai buvo sunaikinti.

Rusų generolas J. N. Da
nilovas, kuris buvo vyriau
sias karo fronto viršininkas 
prie Nikolajaus Nikolajevi- 
čiaus, savo knygoj “Rusija 
Pasauliniame Kare” daro 
sutrauką, kad vyriausios 
priežastys pralaimėjimo bu
vo: (1) Skubus įsiveržimas 

i į Rytų Prūsiją, kad išgel
bėti Paryžių ir Franci ją; 
(2) Generolo Renenkampfo 
neveikimas prieš vokiečius 

i ir (3) šnipai, “kurie mūsų 
armiją iš visų pusių buvo 
apsupę...”

Francijos generolas Ma
ginot rašė: “Rusų armija 
užtikrino vokiečių sumuši
mą. Vakariniame Karo 

' Fronte... Talkininkai nieka
dos neturi užmiršti Rusijos 
patarnavimo, kurį ji atliko 
staigiai pradėjus karo žy
gius į Rytų Prūsiją.”

Anglų generolas B. H. 
Liddell Hart savo knygoje 
“The Real War 1914-1918;’ 
sako, kad nors “vokiečiai ir 
laimėjo Rytų Prūsijoj mū
šį, suėmė 92,000 rusų, bet 
jie už tai pralaimėjo dar 
didesnį mūšį prie upės Mar
uos ir pralaimėjo karą... 
Samsonovo armijos pusė 
vis vien pasitraukė.”

Rusų generolas A. M. Za- 
jončkovski savo knygoje 
‘Pasaulinis Karas” rašo:

“Nuostoliai Antrosios ru
sų armijos, reikia pripa
žinti buvo dideli, bet visai 
ne toki, kokius išgarsino vi
same pasaulyj vokiečių ko
manda, proga dalinio lai
mėjimo siekdama pridengti 
savo karo parlaimėjimą 
Francijos fronte. Atsitrau-

(Tąsa 4-me pusi.) . ,
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mūšis prie tannenbergo, 
ŽALGIRIO ARBA 
MOZŪRŲ EŽERŲ

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

..... ' !---------- ■ ; • 
pamš buvo užduotas, tik 
nuvertus carą ir vokietę 
carienę — visų šnipų globo
toją. Galutiną smūgį vo
kiškiems šnipams uždavė 
tik Sovietų Sąjungos vy

LIUBLINO UNIJA, ISTORINĖ 
LIETUVOS NELAIMĖ

kus Antroji Armija prie riausybė, kada ji sučiupo iš- 
Narevo upes buvo papildy- davikus Tuchačevskius, Bu
tą dviem naujais korpusais charinus, Rykovus ir kitus
ir tuojau vėl perėjo į už
puolimą pirmoj krypty j.”

Kada rusąi pralaimėjo 
Rytų Prūsijoj gelbėdami 
Francija, tai tuo pat laiku 
vokiečiai dar daugiai^ pra
laimėjo Franci jo j e, prie 
Mamos upės ir pralaimėjo 
tik todėl, kad iš Francijos 
fronto atitraukė 100,000 la
bai ten reikalingų kareivių.

Kodėl Vokiečiai Išbubnino 
Tannenbergą ?

Tuo kartu, kada rusai 
pralaimėjo Rytų Prūsijoj, 
kur buvo jų viena armija 
sumušta, tai jie Galicijoje 
sumušė keturias Austro- 
Vengrijos armijas, sunaiki-i 
no 326,000 austrų, virš 100,- 
000 suėmė ir pačiupo 400 
kanuolių. , .

Tai kodėl kaizerininkai 
taip labai išgarsino Tannen
bergo arba Mozūrų Ežerų 
mūšį? Todėl, kad to pagal
ba norėjo paslėpti savo pra
laimėjimą Francijoj ir Gali
cijoj, kad norėjo išgarsinti 
savo galybę, nes 1914 metų 
rugp. mėnuo tai buvo pir
mas mėnuo Pirmojo Pasau
linio Karo.

Rusų karinėj istorijoj tas 
mūšis žinomas, kaipo “Sol- 
dau Mūšis”. Vokiečių patsai 
gen. Liudendorfas sumanė 
jį užvardinti “Tannen
berg”, nes taip vadinasi 
miestelis, prie kurio 1410 m. 
lietuviai, lenkai, rusai ir 
cechai, vadovaujami Lietu
vos kunigaikščio Vytauto, 
sunaikino vokiečius kry
žiuočius. Tos kautynės pas 
mus žinomos kaipo Žalgi
rio Mūšis, pas lenkus ir ru
sus — Griunvaldo Kova. 
Vokiečiai per šimtus metų į 
sudrebėdavo, prisiminę tą ! 
Žalgirio smūgį, ir 1914 m. 
jie manė pridengs 1410 m. 
pralaimėjimą, pavadindami' 
savo pergalę “Tannenber- 
gu.” i

Prie rusų pralaimėjimo 
prisidėjo ne vien generolo 
Renenkampfo išdavystė, 
bet ir eilė kitu išdavikų.

ir sušaudė. Jeigu Sovietų 
Sąjunga nuo jų nebūtų ap
sivalius laiku, tai karo są
lygose jie būtų atlikę Re- 
nenkampfų rolę.

Dešimtys “Tannenbergų”
Veltui Vokietijos hitleri

ninkai didžiuojasi “Tannen- 
bergu”, veltui tūli radijo 
komentatoriai ir spaudoje 

■kolumnistai tą primena. So
vietų Sąjungos liaudis da- 

I kartiniame kare šimtus 
“Tannenbergų” surengė vo
kiečiams. Ir tokių “Tannen
bergų,” prieš kuriuos menk
niekis tėra 1914 metų “Tan- 
nenbergas”!

Užtenka priminti Stalin
gradą, kur buvo apsupta 
330,000 nacių ir visi iki vie
nam arba užmušti arba su
imti. Prie “Tannenbergo” 
vokiečiai sumušė rusų 2-rą 
armiją, kurios dalis pasi
traukė ir už poros savaičių 
jau vėl kovėsi. Prie Stalinu 
grado sunaikinta dvi nacių 
armijos. Prie “Tannenber- 

!go” vokiečiai suėmė 350 ka
nuolių. Prie Stalingrado 

i Raudonoji Armija suėmė 
’ 750 orlaivių, 1,550 tankų, 6,- 
■ 700 kanuolių, 61,102 trokus, 
8,135 kulkasvaidžius, 2,500 
oficierių, 24 generolus ir jų 
tarpe Hitlerio tik ką iškep
tą maršalą von Paulių.

O kur Dono, Kosternaja, 
Chersono, Korsunio, Kry
mo, Tarnopolio, Taganrogo, 
Lvovo, Minsko, Vilniaus ir i 
kiti “kanai” (apsupimai) 
vokiečių, kur jie buvo nai
kinami ir suimami dešimti
mis tūkstančių?

Argi reikia dar geresnio 
atmokėjimo už “Tannenber
gą”, kaip dabartinis vokie
čių apsupimas Latvijoj ir 
Estijoj, kur apie 200,000 
nacių laukia galo? .

Mums atrodo, kad dabar 
Rytų Prūsijoj vokiečius 
laukia ne 1|9T4 metų “Tan- 
nenbergas,” bet 1410 metų 
Žalgiris - Griunvaldas!

D. M. šolomskas
Karo pradžioj Rusijos karo
ministerio vietoj buvo gen. ŽUVO JAU 7 AMERIKOS 
Suchomlinovas, apsistatęs ' GENEROLAI 
vokiečių šnipais. Jų tarpe! --------
pas jį tarnavo pulkininkas Washington.—Karo veik- 
Miasojedovas, kuris, dar- smuose Francijoj žuvo A- 
Virbalyj būdamas žandarų merikos generolas James 
viršininku, jau pastojo vo- E. Wharton. Tai jau sep- 
kiečių šnipu. Vėliau eilė jų tintas amerikiečių genero- 
buvo sugauta ir pakarta, 'Jas, netekęs gyvybės dabar- 
bet jau daug buvo padarę ! tiniame kare visuose fron- 
žalos. Smūgis vokiečių šni- ‘ tuose.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
viams teko liūdėti, nes Liu
blino sąjunga palaidojo Lie
tuvą kaipo valstybę: jinai 
virto Lenkijos dalim. Po 
Liublino jungtuvių, Lietu
vos bajorai pradėjo sparčiai 
lenkėti. Paskui ne kartą bu
vo kilę judėjimų atsimesti 
nuo Lenkijos, bet lenkai bu
vo jau perdaug pasižaboję 
ir supančioję Lietuvą.
šlėktos Tuštybė ir Ištižimas

Tuštybės pilni, lenkų po
nai - bajorai nieko naudin
go nedirbo; begaliniai engė 
ir niekino žmonių dauguo- 
menę - valstiečius; kiek į- 
manydami, skriaudė ir že
mino miestiečius; vogė/kur 
tik priėjo, valstybės pini
gus; patys ūžė, baliavojo, 
latravo. Aukštuosius valdi
ninkus skiriant, visai nebu
vo žiūrima žmogaus gabu
mo, o tik jo veislės “garbin
gumo” ir turto.

Seimų Ardymas
Lenkijos konstitucija taip 

gerbė bajorišką unarą, kad 
vienam bajorgaliui leido 
seimą išardyti. Suriks vie
nas plikbajoris, “nie po- 
zvaliam” (neleidžiu)! prieš 
vienbalsį visų kitų atstovų 
tarimą, ir seimas jau su
griautas. Tokiu būdu, nuo 
1652 iki 1764 metų buvo 
suardyta 18 seimų per pa
vienio pasiuntinio riktelėji
mą kiekviename, “nie po- 
zvaliam!” Tuo laikotarpiu 
buvo sušaukta 55 seimai, ir 
tik 7 ramiai pasibaigė; ki
tus 48 seimus išardė pavie
niai bajorai arba jų mažu
ma, atmesdami daugumos 
tarimus.

Lenkų konstitucija pri
pažino mažumai bajorų tei
sę keltį net ginkluotą karą 
prieš daugumą.

Valstietis Nelaikomas 
žmogum

Bendrasis Lenkijos sei
mas 1776 m. sumanė išleisti 
naujas įstatymų knygas. 
Tas darbas pavestas And
riui Zamoiskiui. Jis atliko 
savo darbą ir pristatė sei
mui 1780 m. Zamoiskis įne
šė naują dėsnį į įstatymus 
— pripažint žmogaus teises 
taip pat ir valstiečiui. Ba
jorai seime griežtai pasmer
kė Zamoiskio sumanymą, 
liepė budeliui jį sudeginti ir 
uždraudė bet kada toliau 
seime tokius sumanymus 
kelti.

O štai dar vienas iš dau
gybės pavyzdžių, rodančių, 
kaip pasipūtėliai bajorai 

nepaisė tautos reikalų ir 
niekino paprastus žmones.

kijos ištižimu ir kvailybė
mis ir lengvai pasidalino ją 
tarp savęs, Lietuva teko 
Rusijos carui.

Pūdama ir griūdama, 
Lenkija sykiu prapultin 
tempė Lietuvą, kuri buvo 
prijungta Lenkijai per Liu
blino uniją.

Daug senovinio sugedimo 
užsiliko ir šlėktiškoj Lenki
joj, atgavusioj nepriklauso
mybę po praeito karo. To 
paties raugo tebėra pilna 
ir d a b a rti n ė londoniškė 
lenkų valdžia.
Nauja Beprotiška Lenkų 

Ponų Svajone
Keista, kad dar ir dabar 

tokie lenkų ponai tebesva- 
joja apie Liublino sąjungos 
panaujinimą su Lietuva. 
Gal jiems atrodo, kad lie
tuviai užmiršo visas seną
sias ir naujesnes niekšystes, 
kurias lenkų ponija padarė 
lietuvių tautai.

Šiandien Lietuva turi ki
tokią uniją — brolišką są
ryšį su Tarybų Sąjunga, 
kurioje lietuvių tauta iš tik
rųjų yra laisvas, lygus ir 
pilnateisis narys galingoje 
tarybinių tautų šeimoje.

J. C. K.

Sakoma, Lenką Sukilimas 
Skleidžiasi Provincijoj

London.— Čionaitinė len
kų valdžia sakosi gavus 
pranešimą iš Lenkijos, kad 
jos tautiečiai atėmę iš vo- 
kiečių Miechovo plotą, apie 
30 mylių į šiaurių rytus nuo 
Krakovo.

Lenkų Telegrafo agentū
ra skelbia, kad išsiveržę su
kilimai įvairiose vietose a- 
pie Varšavą. Pačioje Var- 
šavoje, sako, sukilėliai 
džiaugiasi, vėl girdėdami 
sovietinės artilerijos trenk
smus.

Anglų lakūnai bombarda
vo Mannheimą ir kitus Vo
kietijos miestus.

Seattle, Wash.
Aukos Lietuvai

Drg. Mizaros vardu pasiun
tėme $114.50. Tai yra aukos 
Lietuvos žmonių pagalbai, ku
rie tiek daug nukentėjo nuo 
nacių karo. Aukavo taip:

Moterų Kliubas $80.
Mrs. M. Mainsfield $30.
Drg. Paulukaitienė $5.
Tai viso pasidarė $115, lė

šas persiuntimo atėmus, yra 
$114.50.

Drg. Paulukaitienė yra Mrs, 
Mansfield motina, pastaroji 
vedusi su kitataučiu. Jie už
laiko valgomų daiktų krautu
vę. Draugai turi sūnų kariuo
menėje, kuris jau apie 2 me
tai fronte, taipgi 2 žentus ka
rinėje tarnyboje.

Moterų Kliubas gražiai pa
sidarbavo pagalbai Lietuvos 
žmonių. Per du mėnesius jos 
jau pasiuntė $110 į Lietuvai 
Pagalbos Teik. Komitetą. Iš 
taip mūsų mažos lietuvių kolo
nijos, tai didelė pagalba ver
gaujantiems žmonėms. Kiek
viena iš jų turi savo sūnų, žen
tą, arba taip artimą giminę 
karinėj tarnyboj prieš fašistus, 
kurie kovoja už mūsų geresnį 
gyvenimą.

Ačiū drg. Mansfield ir jos 
močiutei už aukas! Ačiū Mo
terų Kliubui, kuris taip gra
žiai darbuojasi.

Eva Baltrušaitienė.

Waterbury, Conn.
Remkite Lietuvos Žmones
Hitleriško karo išvarginti 

Lietuvos žmonės laukia ir pra
šo amerikiečių lietuvių para
mos. Išgirskime jų balsą. Iš
tieskime jiems mūsų pagalbos 
ranką. Padėkime jiems užgy
dyti karo padarytas žaizdas. 
Aukokime visokias — naujas 
ir geras padėvėtas, viršutines 
ir apatines drapanas, vyrams, 
moterims ir vaikams.

Drapanas, kurios dėvėtos, 
tai gerai išvalykite, o čevery- 
kus pataisykite. Surinkimo 
drabužių centro stotis yra 787 
Bank St., atdara utarninko,

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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 dien^ 
iki vėlai.

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

seredos ir ketvergo vakarais 
nuo 6 iki 8 vai., o penktadie
nio vakare, tai yra, taisymo 
drabužių vakare, nuo 6 iki 10 
valandos.

Kuriems tik laikas vėlina, 
tai ateikite penktadienio vaka
re ir rasite kas veikti. Kurie 
neturite aukavimui drapanų, 
tai galite patys supirkti reika
lingų dalykų ir sutaisyti pun
delius lietuviams raudonarmie
čiams, vaikams ar civiliams. Į 
pundelius galima dėti visokius 
būtinai reikalingus žmogui da
lykus. Tų baksiukų galite gau
ti 787 Bank St., mūsų stotyj. 
Kartu su pundeliu bus pasiųs
ta jūsų laiškas, arba vardas 
ir antrašas, kad Lietuvoj ga
vęs pundelį galėtų jums tie
siai padėkavoti.

J. Strižauskas.

Vokiečiai Gąsdina Naujais 
Savo Pabūklais.

Berlyno radijas sakė, kad 
vokiečiai Francijoj dar tu
rės trauktis atgal, bet po 
kiek laiko, girdi, naciai pra
dėsią naudot naujus baisius 
savo ginklus, ir tada atsi- 
versiąs kitas karo lapas 
prieš talkininkus.

Baltimore, Md.
Drg. J. Kasparavičius auka

vo jau antru kartu $5 Lietuvos 
žmonių pagalbai ir štai, kokio 
turinio prisiuntė laiškutį:
“Brangus drauge P. Paserskis:

Meldžiu perduoti mano $5 
Moterų Mezgėjų Kliubui ant 
tos pat intencijos, kuriai buvo 
rengtas piknikas rugpjūčio 13 
d. Asmeniškai aš negalėjau da
lyvauti, tai nors taip paremiu.

J. Kasparavičius.”

Tai graži parama ir kiti lie
tuviai turėtų tą pat padaryti. 
Man pridavė pasiųsti po $2: 
Ant. Miškinis, S. Raymond, Ai
da Balsytė, J. ir II. Balsiai.

Laisvėj, rugpj. 11 dieną lai
doj įvyko klaida, ten pasaky
ta, kad V. Kičas, H. Cwon ir 
A. Yamavičia aukavo po $1, o 

j turėjo būti: aukavo po $2.
P. Paserskis.I --------

Talkininkai iškėlė dau
giau kariuomenės į rytus ir 
vakarus nuo Toulono uosto, 
pietiniame Francijos pa
kraštyje.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.
Aį**w<*** Z**^^*^. (Mes esame darę regėji- 

dįį1 W -jį A W m0 pataisymus viršaus
W'Uy* 500 daktarų ir kitokių 

profesijų žmonėms, taip- 
V JŲ šeimoms ir jų pa-

cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
—■ Vidutinis Atlyginimas — 

MEDEKALI8 IŠTYRIMAS |2.

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

(Islst. 28 m.)

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

REMKITE 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.

Prasidėjus lenkų sukili
mui prieš carinę Rusiją 
1794 m., Tadas Kosciuška, 
sukilimo vadas, norėjo pa
traukti valstiečius ir siūlė 
palengvinimų tiems, kurie 
eis karan prieš rusus. Tuom 
pasiūlymu taip pasipiktino 
ir įsižeidė bajorai, kad jie 
todėl faktinai atsisakė rem
ti sukilimą.

Rusijos carai ir Vokieti
jos ir Austrijos valdovai 
naudojos bajoriškosios Len-

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR A GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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 GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

..... ....». ... ' ' "=

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

WWAWAW

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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 
žemesnės negu kitur.

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

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST
■til

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BDELJAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

TELEPHONE 
STAGG 2-5043 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

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS



lHĮĮįUĮ Wimmer
.... ... j. ... . ........ < . _ IIIUJI f l'JI

Pirmadienis, fcugpj. 2t, 1&44

KRISLAI
* (Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Kaip “Mission to Moscow” 
atliko didelę rolę, taip ir “Wil- 

I son” ją atlieka.
Neveltui tūli izoliacininkai, 

reakcininkai senate buvo pasi- 
moję uždrausti šitą filmą ro
dyti mūsų kareiviams frontuo
se.

Kai tik gausite progos, bū
tinai pamatykite šitą įdomią 
filmą.

* Elizabeth, N. J.
Pasekminga Parė

Draugas Pranas šiaulis tū
las laikas atgal prižadėjo su
kelti parę, kada Raudonoji Ar
mija išlaisvins Kauną iš nacių 
vergijos.

Well, savo prižadą gana šir
dingai išpildė šeštadienį, rugp. 
12 d., sukviesdamas daug sve
čių.

Draugas G. Kudirka, prie 
skaitlingo būrio draugų, pa
kvietė visą eilę svečių pakalbė
ti laike užkandžių. Visų kal
bėtojų išraiška, noras buvo 
kuo daugiausiai gelbėti tėvynę 
Lietuvą, nuteriotą nuo karo.

O tas noras, išraiška buvo 
gana širdingas, nes toj parėj 
tapo surinkta gana stambi su
ma — $126.

Aš manau, mes visi turime 
būti dėkingi draugui Šiauliui 
už jo tokį nuoširdų darbą, ku
riame tapo taip gausiai parem
tas Lietuvos gelbėjimas.

Visiems aukotojams, varde 
vietinio LPTK, tariame širdin
gai ačiū. Visų aukojusių var
dai telpa žemiau.

Aukavo sekamai:
J. Wizbaras $20.
D. Burkauskas ir J. Zavec- 

kas po $10.
Po $5 aukavo: Zenon Sta- 

siulis, P. Rimkus, J. Kazlaus
kas, K. Pociūnas, F. Saulis, J. 
Laukaitis, V. Paulauskas, Jus
tin Zizas, A. M. Rozanskai ir
L. Slančauskas.

Po $2: D. Krūtis, J. Zagrec- 
kas, B. Burbulas, W. Bitis, J. 
Šleivis, A. Pociūnas, P. Poškus,
M. Taras, F. Savičius ir G. Ku
dirka.

Po $1: A. Saulėnienė, A. 
Saulėnas, A. Skairus, U. Ya- 
nuzienė, K. Yanuzis, B. Ma- 
kutėnienė, M. Gasparaitienė, 
K. Andriunas, W. Skrupskis, 
A. Stripeika, S. Liutkus, S. 
Yankauskas, S. Časnauskas, 
Ignas Bečys, P. Taras ir Pra
nas Vilčinskas.

D. K-tis.

Gardner, Mass: 
Vincentas Austin (Aukšti

kalnis), sūnus Aukštikalnių, 
gyvenančių 18 Coleman St., ta
po paaukštintas į antro laips
nio leitenantą, aviacijoj, gavo 
paauksuotus ženklus ant ant
pečių. Jis yra baigęs Gardne- 
rio aukštesnę mokyklą, paskui 
mokėsi aviacijos institute, vė
liau mokėsi Yale Universiteto 
aviacijos skyriuje ir Kalifor
nijos Universitete ir kitose 
aukštose aviacijos mokyklose 
per 11 mėnesių.

Vincentas į aviacijos korpu- 
4 są įstojo birželio mėnesį, 1943 

metais. Jo apsilankymo ir 
moksle pasisekimo atžymėji- 
mui buvo surengta parė, ku
rioj dalyvavo daug žmonių. 
Gavęs 10 dienų vakacijų Vin
centas praleidžia laiką su tė
vais, žmona ir savo sūnumi. 
Svečiai įteikė leitenantui dova
ną — piniginę. Svečių dalyva
vo iš Gardner, Athol, Fitch
burg ir net Worcester.

Leitenanto Vinco Austin tė- 
» vai, Juozas ir Kastancija

Aukštikalniai, neseniai pralei
do 25 metų vedybinio gyveni
mo sukaktuves. Giminės ir 
draugai iškėlė jiems puikią 

f puotą visai netikėtai. Atsilan-
kė apie 150 svečių ne vien tik 

{ iš Gardnerio, bet ir iš Hart
al ford, Conn., Bostono, Worces

ter, Fitchburg ir Athol, Mass. 
Apart daug pasveikinimų ir

i

gerų linkėjimų, taipgi ir be 
skaičio gavo daug puikių do
vanų.

Draugas Juozas ir Kastan
cija plačiai žinomi lietuvių ko
lonijose, kaipo darbštūs lais
vos minties žmonės. Jie taipgi 
per daug metų yra Laisvės 
skaitytojai, priklauso prie 
daug organizacijų ir draugys
čių, ypač drg. Kastancija ne
mažai darbuojasi visuose vei
kimuose ir parengimuose.

Už tai tokių pavyzdingų tė
vų ir jų sūnus Vincas pavyz
dingą kelią seka. Už tai ne aš 
viena, bet ir visi jų draugai, 
linkime drg. Juozui, Kastan
cijai ir jų sūnui Vincui, jo 
žmonai Robertai ir mažajam 
Juozukui, geriausios laimės ir 
pasisekimo gyvenime.

A. Strausienė.

1
10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY TH E 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7485 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverager Con
trol Law at 388 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JENNIE GREENLAND 
(Bill's Tavern)

388 Court St., Brooklyn ,N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5896 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
385 Sumpter Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL CHASANOFF
385 Sumpter St.. . Brooklyn, N. Y. Il
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10020 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic . Beverage Control Law at 
2591 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMENICO TORTORICE
2591 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
682 Union Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL DE MATTIA
682 Union St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8857 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
416 Monroe Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SEYMOUR MAIMAN
416 Monroe St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2192 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1031 East 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX PRELLER
1031 E. 92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2190 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMANDUS JUNGE
244 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1367 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
855 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANCIS WEISSMAN
855 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2362 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
678 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW W. PFEUFER
678 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2244 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
434 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EVERGREEN DELICATESSEN, INC. 
434 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1197 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
521 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIE STAMPFL
(Adm. of Estate of John Stampfl) 

521 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8851 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
450 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN B. TEICHMAN
450 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5134 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
639 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

JOHANNES STREICH, SR.
639 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2434 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
435 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRIST MAIER
435 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 515 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2570 Cropsey Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILHELM LUDWIG NEUHAUS 
(Willy’s Lunch Rest.)

2579 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 420 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1588 
St. Johns Pl., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

K. & B. DELICATESSEN, INC.
t588 St. Johns PI., Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
DIENĄ IR NAKTĮ

NUOLATINIS DARBAS
Kreipkitės į 

PERSONNEL OFISĄ 
12-TOS LUBOS

JOHN WANAMAKER
9TH STREET & BROADWAY 

NEW YORK CITY.
(201)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MOTERYS PRIE 
SANDWICHIU 

INDŲ ATĖMĖJŲ 
Pilnam ir daliai laiko. 

NUOLATINIS DARBAS 
Kreipkitės j 

PERSONNEL OFISĄ; 
12-TOS LUBOS

JOHN WANAMAKER
9TH STREET & BROADWAY 

NEW YORK CITY.
(201)

FARMERYS IR PATI
Atlikti namų ruošos darbą. Atskiras apart- 

mentas ir farmos produktai, pridedant 
patenkinančią algą.

MAIN 4-8550. (196)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5877 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
613 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON WEINFLASH
613 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8824 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 Wlison Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

.THEODORE FUGEL
263 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5977 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
380 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

SANTO GIANNETTO 
(Wonder Ogee Stores)

380 Wilson Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9374 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
563 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

FRED HOYER
563 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2499 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
468 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HALPERN
468 Gates Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2293 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY TISHFIELD
487 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5026 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
911 Myrtle Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GORCHOW 
(Morris Food Store)

911 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2201 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
176 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN E. MICHITSCH
176 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1670 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
363 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB ROBINSON
363 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 250 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 New Lots Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX DRUCKER
485 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Incense No. 
EB 480 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
541 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA WIEDMER
541 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1604 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
479 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSE KELLNER
479 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 233 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
765 New Lots Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX SCHNEIDER
765 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 374 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1701 — 78th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DE VITO 
(Homewood Bar & Grill)

1701 78th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1783 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
802 — 64th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

NOR. AM. SEAMEN & GJOA 
HOLDING CORP.

802—64th St., Brooklyn, N. Y.

LahvS—Lfoerfy, UlKtiKflutai Daily "*

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI __ /

POKARINIS 
UŽTIKRINIMAS 

PAS 
WALLINGTON TUBE 

CORP.
480 Main Avenue 

WALLINGTON, N. J.
Patenkinančiai Pritaikoma 

Mokestis 
Naktiniam Bonai 

Geros Darbo Sąlygos

MUMS REIKIA 
Paprastų Darbininkų 
Mašinų Operatorių 

Pilnai Išsilavinę Mašinistai 
Inspektoriai

Kompanijos atstovai tarsis su 
aplikantais PASSAIC, PATERSON, 

HACKENSACK, N. J.

U.S. Employment Service 
Offices.

REIKALAUJAMA PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

(198) 
........ .................................................................. l

VYRAI

Aukšta Priority

KARINIS DARBAS

Mobile Color Light Corp.
440 MERCER ST.,

JERSEY CITY 6, N. J.

MUMS REIKIA JŪSŲ POKA
RINIAM DARBUI TAIPGI.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
MES JUS IŠMOKYSIME

REIKALINGAS WMC 
PATIKRINIMAS.

(198)

REIKIA DARBININKŲ
THE

CHARLES PARKER 
COMPANY

MERIDEN, CONNECTICUT
PUIKIAUSIOS PROGOS 

ĮSIGYVENUSIAME FABRIKE 
GEROS ALGOS

LAVINTIEMS IR NELAVIN
TIEMS DARBININKAMS 
PUIKIAUSIOS PROGOS 

TAIKOS METU 
KOMPANIJOS ATSTOVAI 

PRIBUS Į
U.S. EMPLOYMENT 

SERVICE
87 MADISON AVENUE 

NEW YORK CITY,

Pirmadienį & Antradienį.
ARBA, JEI JŪS PASIRENKATE 

KREIPKITĖS PAS
THE CHARLES PARKER 

CO.,
MERIDEN, CONN.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

VYRAI
NEREIKALINGAS 

PATYRIMAS
NORINTI DIRBTI

NUOLATINIS DARBAS
IŠTISŲ METŲ
80c PRADŽIAI

85c IŠSIMOKINUS
PUIKIAUSIOS DARBO

SĄLYGOS
KREIPKITĖS IŠTISĄ DIENĄ

ANTIPYROS CO.
1175 MANHATTAN AVĖ. 

BROOKLYN, N. Y.
VERNON - JACKSON STOTIS— 

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

8TH AVE. SUBVE.
(196)

bid txiu
WAR BONDS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ŽĖGLINIŲ BŪRIŲ 
DARYTOJAI

OPERATORIAI 
PAGELBININKAI

NILSEN & MILLS, 
33 PEARL STREET, 
NEW YORK CITY.

(198)

VYRAI
AUGščIAUSIOS ALGOS

KOMBINACIJA GASU IR ELEKTRA
LYDYTOJAI
MAŠINISTAI

GARO VAMZDŽIŲ
SUJUNGIĖJAI

KREIPKITĖS JAMES E. CURRAN

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

(200)

SANDĖLIUI VYRAI
PILNAM LAIKUI

TAIPGI DALIAI LAIKO
9 AR 10 A. M. IKI 2 P. M. 

IR 1 AR 2 P. M. IKI UŽDARYMO.

HEARN’S
74 — 5TH AVENUE

(201)

NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

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

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

PA.
(201)

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

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

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

HOLMESBURG, PHILADELPHIA,
PA.

(201)

VYRAI
PLIENO DIRBINIŲ 

FABRIKUI
PILNAI IŠSILAVINĘ MECHANI

KAI, DEGINTOJAI, PUNCH 
PRESS OPERATORIAI

REIKALINGI
LAYOUT MEN
MAŠINISTAI
LYDYTOJAI

TUOJAU
NUOLATINIS DARBAS

KREIPKITĖS TIK PIRMOS KLASĖS.

IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA 
PALIUOSAVIMO

ARCO WELDING
& MACHINE WORKS, INC.

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

(197)

NAKTINIAI VALYTOJAI
GERA ALGA

Kreipkitės Į Personnel Manager

175 WEST 58TH ST.
(197)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI 

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M.* IKI 8 P. M.

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

(X)

.... ....

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAGELBININKAI (6)
REIKALINGI TUOJAU

Būtinai medžio gaminių dirbtuvei. 
Patyrimas pageidaujamas, tačiau ne būtinai 

reikalingas.

COLONIAL OFFICE 
FURNITURE CO.

195 NEW ST. (KAMP. SUMMIT) 
Skersai Central High School, 

Newark, N. J.
MITCHELL 2-0314.

(198)

VYRAI
TUOJAU GAUNAMI 

DARBAI
LAYOUT MEN

PATYRĘ SHEET METAL DARBININKAI

LYDYTOJAI
REIKALINGI

NUOLATINIS DARBAS
TIK PIRMOS KLASĖS TESIKREIPKITE.

IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA 
PALIUOSAVIMO.

THE THOMAS
WRIGHT CO., INC.

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

(196)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS & MERGINOS
Pakavimui silkių stikluose. Gera alga. 40 

valandų. Laikas ir pusė už viršlaikius.
Nuolatinis darbas.

DELCA FISH PRESERVATORS,
268 Metropolitan Ave., Brooklyn.

(14th St. linija, Bedford Ave. Stotis)
SKAMBINKITE, EVERGREEN 8-1682.

REIKIA MERGINŲ
LABELERS IR PAKUOTOJOS 

KOSMETIKŲ.
5 DIENŲ SAVAITĖ. LABAI GERA ALGA. 

NUOLATINIS DARBAS.
MODERN SALES CO.,
67 EAST 9TH ST., N.Y.C.

PHONE GRAMERCY 3-2417.
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OPERATORĖS. MINKŠTOS ODOS DIRBI
NIAI. AUKŠTA ALGA LAVINTOM OPERA
TORĖM. GERA ALGA UŽ PAPRASTU SIŪ
LŲ SIUVIMĄ. BENLEE, 115 UNIVERSITY 

PLACE, N.Y.C. (ANT 13TH ST.
TARPE BROADWAY & 5TH AVE.)

(198)

MOTERYS PARDAVĖJOS
PILNAM LAIKUI 

TAIPGI 9:45 A. M. IKI 3 P. M., 
AR 1 P. M. IKI UŽDARYMO

RAŠTININKĖS 
KASIERKOS 

SANDĖLIUI MERGINOS 
PRIE SODĖS FONTANO

DARBININKĖS
5 DIENOS, 40 VAL. SAVAITE.

HEARN’S
74—5TH AVENUE.

(201)

REIKIA MERGINŲ
KASIERKŲ, SANDĖLYJE IR PARDAVĖJŲ. 

GERA ALGA. BONAI IR VAKACIJOS.
VAIKAMS PREKIŲ DIRBTUVĖ 

BROOKLYNE. FOXCROFT 9-7502.
(196)

MERGINA AR MOTERIS, reikalinga prie 
bufeto darbo restaurante. Patyrimas nerei

kalingas. Geros algos. Guolis ant vietos.
HAVEMEYER 8-0717. Niederstein's Restau

rant, 69-16 Metropolitan Avė., 
Middle Village, Queens, N. Y.

(201)

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, {skaitant viršlaikius, $30 ir aukščiau.
MATYKITE SUP’T. 70 PINE ST., 

_____________ N. Y. C.___________ (X)

MERGINOS 18-35
40 Valandų

5 Dienų Savaitė 
Kreipkitės

A. & P. WAREHOUSE 
5910 Decatur St. 

Ridgewood, Brooklyn.
(200)

Penktai PualSpit

HELP WANTED—FEMALE'
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
PAKAVIMUI I . JI

55c Į VALANDĄ

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS.

ANTIPYROS CO.

1175 MANHATTAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y. ;

VERNON - JACKSON STOTIS—
I.R.T. SUBVE.

GREENPOINT AVE. STOTIS—
8TH AVE. SUBVE.

(196)

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO 

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

ŠEŠTADIENIAIS 
NEDIRBAMA 

ALGA $20 . į

VITROPHANE CORP.
33—34TH 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 ruožai; prižiūrėti vaiką ir 
virtuvės darbui. 4 kambarių apartmentas, 
guolis ant vietos. $150 j mėnesi. 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

SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

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

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(196)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RfcSTAURANTO 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 J 
SAVAITĘ.

BAIGUSIOS HIGH SCHOOL 
Dirbti Kaipo 

Pagelbininkės Laboratorijoj 
Kreipkitės 

MR. MALONEY 
8280 Broadway 

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

MOTERYS
30 IKI 50 METŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
LENGVAS SIUVIMO DARBAS. 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS 
MR. ANDERSON

A. G. SPALDING & BROS.,
1

24 — 6TH AVENUE, 
BROOKLYN.

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

(199)
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NewYorko^^KMiZlnloi
Justinas Velička Rašo 

Iš Francijos
Brooklyniečiams gerai žino

mųjų Domicėlės ir Aleko Ve
ličkų sūnus rašo tėvams savo 
pirmuosius įspūdžius “kur

Justinas Velička

nors Franci joj.“ Juos rašo ei
damas - važiuodamas takais, 
kuriais tūkstančiai kitų mūs 
vaikinų praėjo ir kuriais kiti 
tūkstančiai dar praeis: 
Brangūs Tėveliai,

Ir vėl per tūlą laiką jums 
neparašiau. Priežastis: dar 
kartą krausčiaus. Šį kartą jau 
“kur nors Francijon.“ žinau, 
jog jūs to tikėjotės, tik buvo 
klausimas: Kada? Pagaliau 
aš galiu pats matyti tai, apie 
ką laikraščiuose skaičiau bėgiu 
pastarųjų dviejų mėnesių.

Pati kelionė buvo maloni, 
kaip pasivažinėjimo turą. Oras 
ramus ir šiltas, tad kelionė per 
Anglijos Kanalą būtų galėjus
būti tipiška taikos laiko ke
lionei.

Prieš pat apleidžiant Angli
ją turėjau progą atlankyti 
miestą Oxford. Tai žinomasis 
Anglijos universiteto miestas. 
Jis randasi tik už apie 55 my
lių nuo Londono, tačiau man 
neteko jo matyti. O tai viena 
iš tų vietų, kurią labiausia no
rėjau matyti, bet neteko pro
gos. Oxfordo Repertory Teat
re susipažinau ten tą syk vai
dinusią jauną anglikę aktorę. 
Ji man pasirodė inteligentiš
kiausia jauna mergina iš visų 
man iki šiol sutiktų Anglijoj.

Grįstu prie mano pribuvimo 
Francijon. Man teko matyti 
vietą, kur buvo sukurta istori
ja. Pirmąjį tos neužmirštinos 
dienos ženklą pamačiau stovė
damas ant krašto denio su bū
riu kitų vaikinų, tėmijant be
siartinančius Francijos kran
tus. Staiga, tiesiog* po mūsų 
akimis iškilo kas nors, kas pa
sirodė esant miręs kūnas, su 
pajuodusiomis, išskėstomis 
rankomis, žinoma, yra daug 
daugiau ko pastebėti, bet tai 
yra militariškas sekretas.

Vykstant į naująsias mūsų 
patalpas turėjome progos 
daug matyti apie mūšius, 
apie ką pirmiau tiek daug bu
vome *skaitę. Visur matėsi pil
na iškabų, perspėjančių : “Ke
liai ir laukai apvalyti nuo mi
nų.“ Arba: “Keliai apvalyti 
nuo minų tik iki krūmokšnių 
tvoros.“

Tos krūmokšnių (hedges) 
tvoros buvo scenomis didžiu
mos iki šiol buvusių mūšių. 
Anglija ir Francija, abi turi 
kelius apjuosusios tais auga
lais. Svarbiausia tarp jų skir
tumą, tai kad Anglija juos 
prižiūri, o Francija palieka 
augti palaidai. Prie to, dar ir 
laukai yra padalyti į mažas 
sekciįukes-sklypus ir tie atri
boti tais krūmokšniais.

(Bus daugiau)

REIKALAVIMAI
Reikia Darbininkų 
Kriaučių Dirbtuvei

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

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

Tel. EV. 7-2494.
v (199)

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Dabar Reikia Talkos 
Kas Dieną

Artėjant šeštojo siuntinio 
dovanų Lietuvos žmonėms iš
siuntimo laikui, atnešamų ir iš 

; kitur atsiunčiamų dovanų kie-
1 kis daugėja. Grupė darbinin- 
j kų per vieną vakarą peržiūri
pundus, sutvarko, atlieka juo
se rastus darbus. Sekamą die
ną ir vėl prikraunama, atėję 
darbininkai vėl turi pradėti 
kasti sau taką nuo durų tolyn. 
Jeigu vieną gražią dieną da
bar teateitų pora ar trejetą 
darbininkų, pasekmės būtų to
kios, kad sekamą dieną atvež
tus pundus reikėtų krauti ant 
šaligatvio.

Visi, kas tik galite, ateikite 
padirbėti. Veik kas dieną yra 
visokio darbo: atrišinėti ir per- 
kilnoti pundus, perrinkti, rū
šimis sudėti drabužius ir ba
tus, surišti drabužių pundus ir 
apkalti batų ir kitų smulkme
nų prikrautas skrynias.

Siuvėjams-siuvėjoms veik vi
sada būna darbo susiūti pra
irusias siūles, dėti naujus pa
mušalus ir t.t.

Dovanojo Drabužių
Čėsnai iš Ozone Parko atve

žė 16 kavalkų žieminių ir ki
tų drabužių.

Lucy Tamkūnienė 2 punde
lius drabužių.

W. Lukmin puikius, naujus 
vyriškus kailinius.

Ant. Zablackienė du pun
dus drabužių, 1 porą naujų ir
2 poras mažai dėvėtų čevery- 
kų.

S. Petkienė (— naują sukne
lę.

Čionai minima tik Brookly- 
no ir priemiesčių žmonių vė
liausios dovanos. Dovanos, iš 
kitų miestų atžymimos jų pa
čių korespondencijose.

Gauta Nauja Drabužiam 
Priimti Stotis

Komiteto narys Carl Ben
der pranešė, jog Central 
Brooklyne gauta drabužiams 
sunešti stotis pas N. Leitą, 56 
Iludspn Avė. Centralbrookly- 
niečiai dabar lengvai galės pri
statyti dovanas.

Mielos Viešnios
Labai darbšti Drabužių Cen

tro darbininkė Elzbieta Kas- 
močienė turėjo mielų viešnių. 
Pas ją atostogavo jos duktė 
Mrs. Stanchfield su šeima iš 
Bristol, Conn. Tačiau ir vieš
nių turėdama, jinai surado lai
ko sunkiai atidirbti su gaspa- 
dinėmis virtuvėj mūsų pikni
ke rugpjūčio 12-tą. O drabu
žių taisyme žada vėl smarkiai 
darbuotis viešnias išleidus.

★ ★ ★
Grįžus iš atostogų vėl stojo 

darban Mrs. Julia Clark (Car- 
loniutė).

Marytė Sinkevičiūtė, kita 
Drabužių Centro darbininkė, 
su motina Uršula Sinkevičiene 
išvyko kelioms dienoms į Con
necticut atlankyti ten gyve
nančią tetą-seserį. Marytė yra 
viena iš tų, kuri, sąlygoms lei
džiant, atbūna savo vakarą 
centre, dalyvauja mobilizacijo
se ir atlieka daug nematomų 
darbii: prie supirkimo, priė
mimo atnešamų - atvežamų 
daiktu.

★ ★ ★
Matas Klimas su žmona ir 

dukra Emilija irgi išvažiavo 
pas tuos pačius farmerius gi
mines į Conn. Klimas taipgi 
puikus talkininkas Drabužių 
Centro darbuose.

Linkime visiems pasigauti 
naujų jėgų, nes sugrįžusių vėl 
dideli darbai laukia ir žino
me, kad juose dirbsite.

Netikėtų-nematomą darbų 
ne kartą pasitaiko ir kitoms 
arti prie Drabužių Centro 
esančioms jaunoms merginoms 
-moterims — Kavaliauskaitei, 
Pakalniškienei, Jakštienei, Ga- 
siunienei, Kalakauskaitei, ypač 
komiteto valdybai. O vyrams 
pasitaiko dar ir gerai papra
kaituoti šiomis ne vėsiausiomis 
dienomis. Pavyzdin, atvažiavo 
trokas su tonais muilo ar kitų 
siuntinių. Kas tas dėžes-pun- 
dus suneš? Susiburia visi, pasi
taikę įstaigose ir darbą atlie
ka.

Pag.

Mūsų Laiškanešiai 
Prašo Talkos

Brooklyno laiškanešiai pa
staruoju laiku išdalino savo 
aptarnaujamose ribose gyven
tojams tokius laiškučius:
Dear Patron:

Mes, laiškanešiai, prašome 
jūsų pagelbos ir kooperacijos.

Kadangi Darbo Departmen- 
tas pripažįsta, jog pragyveni
mas yra pabrangęs 23.4 nuo
šimčiais, mes raginame jus pa
remti mus pataisymui mūsų 
padėties, prašyme pakelti al
gas.

Gegužės 1-mą, gerb. George 
D. Q’Brien iš Michigan įteikė 
algų pakėlimo bilių, žinomą 
kaipo 11. R. 4715, o gegužės 2- 
rą gerb. James M. Mead iš 
New Yorko įteikė gretimą bi
lių Senate, žinomą kaipo S. 
1882.

Išgavimui veiksmo ant tų bi
lių mes turime parodyti, kad 
visuomenė remia mūsų pa
stangas. JŪS galite mums 
daug pagelbėti parašydami jū
sų kongresmanui, Ilon.............
......................... , House of Re
presentatives, Washington 25, 
D. C., taipgi abiem New Yor
ko senatoriams, Hon. Robert 
F. Wagner ir Ilon. James M. 
Mead, U. S. Senate, Washing
ton 25, D. C., prašant prielan-j 
kaus veiksmo ant šių bilių.

Laiškuose kongresmanui pa
žymėkite biliaus numerį II. R. 
4715, o senatoriams biliaus nu
merį S. 1882.

Parašę laišką malonėkite 
įduoti savo laiškanešiui, kuris i 
mielai pridės štampą. Taip pat 
prašome gautus į tuos laiškus 
atsakymus perduoti jūsų laiš
kanešiui, kadangi iš tų atsa
kymų mes sužinome savo drau
gus.

Dėkojame iš anksto už jūsų 
laiką perskaitymui šio atsišau
kimo ir užtikrindami jums mū
sų kooperaciją visuomet, lie
kam ės,

Širdingai jūsų,
Your Letter Carriers, 
Brooklyn, N. Y.

Daržininkams

Scena iš dramatiškai komiškos filmos “Hail the Conquering»Hero” apie mažo 
miestelio jaunuolį, kuriam liūdint dėl nebuvimo priimtu kariškon tarnybon jo 
draugai marinai, prieš jo norą, padaro jį herojum jo gimtajame mieste. Filmą 
dabar rodoma Paramount Teatre, prie Times Square.

sąlygas. šiuo tarpu tik pa
skelbta tiek, kad bus priima
ma vaisiai ir daržovės, kenuo- 
tos daržovės, keptas maistas, 
taipgi gražmeninės kombinuo- 
tės (arrangements) vaisių ir 
daržovių, gėlių ii1 Pergalės 
Daržų fotografijos. Geriausiai 
pasirodžiusiam bile kuriame iš 
tų šešių skyrių duos dovaną, 
$25 vertės karo boną. Mažes- 
niem prizam duos karo štam
pas.

Pernai A&S parodoj 139 
asmenys buvę išstatę virš 800 
daiktų, šiemet tikisi daugiau.

Su minėtos firmos daržinin
kystės parodos komitetu koo
peruoja miesto Pergalės Dar
žų Taryba, Valstijinė Maisto 
Komisija, Civilinių Apsigyni
mas, Raudonasis Kryžius, 
Brooklyno Botaniškas Daržas, 
ir kiti. Tad parodoj kasdien 
turės daržininkystę aiškinan
čių pamokų, prelekcijų, taipgi J 
klausimų laikotarpį.

Kadangi tokių parodų bus 
ii* visuose kituose miesto ap-

skričiuose ir visame krašte, tad 
apie paruošimą produktų pa
rodoms plačiau rašysime Mo
terų Skyriuje. R.

Miestas leido atidaryti neiš' 
degusią dalį Luna Parko, Co' 
ney Islande. Atidarė penkta 
dienio vakarą.

JL 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

L=A RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVĘ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tol. EVergreen 4-9612

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

,Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
" |Q| STANLEY MISIŪNAS

I '• z->Jl SAVININKAS

Iš Anksto Pranešė 
Apie Saužudystę

Parėjus namo newyorkiete 
Mrs. M. Bodeen, pereito penk
tadienio popietį rado vyro pa
dėtas dvi notas, kad jis ketina 
nusižudyti nušokant nuo aukš
tos vietos.

Moteriškė pasišaukė policiją 
ir leidosi vyrą saugoti nuo mir
ties. Pastatyta būrys vyrų jo 
sargybon, po kelis- prie kelių 
tiltų. Jie tėmijo kožną pana
šiai į Bodeen atrodantį žmogų, 
bet jo nesulaukė ten, kur lau
kė. Apie 5 vai. po pietų pra
nešta policijai, kad saugoma
sis užsimušęs nušokus nuo 
Fort Washington Ave. į Fort 
Tyon Parką.

Saužudis gyveno 717 W. 
177th St., New Yorke.

Carr Sulaikytas Be 
Kaucijos

Lucien Carr, 19 metų stu
dentas, sulaikytas tolimesniam 
kvotimui be kaucijos. Gi vie
name name su juo gyvenąs jū
rininkas John Kerouac sulai
kytas po $5,000 kaucijos, kai
po liudininkas.

Carr vis tebetikrino, kad jo 
papjautasis David Kammerer, 
33 metų, buvęs Carr’o mokyto
jas, jį tiksliai atsekęs iš St. 
Louis į New Yorką ir čia vis 
lindęs prie jo su savo lytiniais 
reikalais. Perpykęs dėl pakar
toto lindimo Carr jį ir užmu
šęs pereitą pirmadienį.

Moterys “Užponavojo” 
Seną Vyru Šventovę
Per 144 metus Fort Jay iš

gyveno ir apsiėjo be moterų 
kariškių. Bet pereitą penkta
dienį, rugpjūčio 18-tą, toji ga
dynė baigėsi. Kaip kad nieko 
pasaulyje nėra amžino, taip ir 
čia įvyko pakaitų. Į Jay For
tą atsikraustė 180 kariškių mo
terų.

Jeigu kam rūpi, kad mote
rys gal būsiančios “pikta pa
gunda“ iki šiol garbingai išsi
laikiusiame forte, galima pri
minti, kad vyrų ir moterų bara
kus skiria dviejų pėdų storio 
mūro siena, šiaip jau įnešta ir 
ko naujo. Įtaisyti iki šiol nebu
vę barakuose tokie dalykai, 
kaip kad gražinimo salionas ir 
su vaikinais susitikimo kam
barys.

Visai nenusigandę viešnių 
nebuvėlių, senieji forto gyven
tojai vyrai mielai padėjo mo
terims kariškoms kraustymosi 
problemose, padėjo sunešti jų 
mantą — kariškus maišus.

Kartą Išsipildė Jų 
Pažadai

Oro pranašų žadėtoji vėsu
ma nors kartą nemelavo, šeš
tadienio rytą radome tempera
tūrą tik 65 laipsnius. Atrodė 
į*žiemą palyginus su tuo, kas 
buvo per su virš savaitę laiko. 
Vėsuma pabusianti.

Ir penktadienį jau buvo vė
siau, tik 82 laipsniai,

Abraham & Straus Ruošia 
Daržininkystės Parodą

Brooklyno daržininkai yra 
kviečiami dalyvauti antrame 
metiniame A. & S. Kings 
County Fair — daržininkystės 
parodoj. Ji įvyks ateinančio 
mėnesio (Sept.) 21, 22 ir 23 
dienomis, krautuvės 7-me 
aukšte, East Bildinge. Apie tai 
pranešta iš anksto, kad žmo
nės prisiruoštų. Tačiau pro
duktus priims ne anksčiau šeš
tadienio, rugsėjo 16-tos.

Netolimoje ateityje paskelbs

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 

‘rikoniškais. Rei-
Įkalui esant ir 
padidinu tokio 

' dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES 

Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line <

Tel. GLenmore 5-6191

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Zvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

// - PARAMOUNT CABARET
U 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Prie R.K.O. Republic Teatro

F. W. SH ALINS
(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 7-44IW

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Ifibalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 

*=gs-....- .........   Z

Tel. EVergreen 4-6864

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.
--------- -------------- ---------------- ------------------ ——




