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VISIŠKAI APSUPTI VOKIEČIAI TULONO UOSTAMIESTYJ

<

Savo didžiuliame veikale 
“Karas ir Taika” Levas Tols
tojus aprašo vieną tragingą, 
bet įdomų prietykį.

1812 m. Napoleonas su savo 
armijomis, žygiuodamas į Ru
siją, pasiekė Lietuvą ir jis bu
vo sustojęs paliai Nemuną, ne
toli Kauno.

Staiga atvyko pas Napoleo
no adjutantą lenkų raitelių bū
rio vadas ir paklausė, ar im
peratorius nenorėtų pamatyti, 
kaip lenkai raiteliai “didvy-l 
riškai” perplauks skersai Ne-j 
muną. Napoleono adjutantas 
patarė jiems plaukti ir pada-; 
ryti imperatoriui malonumo.

Beplaukdami skersai Nemu
ną, daugelis lenkų raitelių pri
gėrė, o Napoleonas netgi nei 
nepažiūrėjo į tą pusę, kur len
kai plaukė! . . .

Ne be reikalo šį lenkų ponų 
tuštumą didysis rašytojas įdė- beil ir Melun miestus, ryti- 
jo į savo nemirštamąjį litera-; niame tos upės šone, arčiau 
tūrinį šedevrą.

Lenkų aristokratija 
met buvo tuščiagalvė 
naudė, liaudies iškašČiais sie
kianti sau garbės nusipirkti.

Dėl to lenkus ponus be mie- 
laširdystės pajuokė visi didieji 
rusų rašytojai, toki, kaip Tols
tojus, Gorkis, Dostojevskis, 
Gogolis.

linkui Paryžiaus. Tuo tarpu 
visuo- Amerikos tankai ir šarvuo- 
sava“' ti automobiliai manevravo

Versailles apylinkėj, 7 my
lios į vakarus nuo Pary
žiaus.

Jungtinių Valstijų kariai 
• įs ; įsitvirtino pozicijose ties 

’ Mantes, rytinėje Seine upės 
__  I pusėje, į šiaurių vakarus 

Londoniškė lenkų valdžia, nuo Paryžiaus. Vokiečiai 
pasirodo, nieko nepamiršo ir prie Mantes įtūžusiai prie- 
nieko neišmoko. Varšavos įvy- šinasi. Susibūrė gana dide- 
kiai tą labai gerai patvirtina.

Kai tik Raudonoji Armija 
pradėjo artintis link Varšavos, 
londoniškiai lenkų ponai įsakė 
Varšavoje gyvenantiems len
kams sukilti prieš vokiečius, 
kad tuomet, kai Raudonoji Ar
mija Varšavon įžengs, jie galė
tų skelbti pasauliui, būk jie, o 
ne raudonarmiečiai, išvadavo 
Varšavą!

Įsakymas buvo duotas, ne
pasitarus su Raudonosios Ar
mijos vadovybe.

Na, kaip skelbia spauda, to
kis lenkų išstojimas prieš vo
kiečius Varšavoje įvyko. Jis 
įvyko peranksti, nes Raudono
sios Armijos vadovybė Varša- 
vai išvaduoti turi savo planus 
ir pagal juos veikia.

Varšavos gatvėse tuo būdu 
gali žūti nekaltai keletas šim
tų, o gal net tūkstančių drąsių 
ir patrijotingų lenkų, pasiau
kojusiai kovojančių prieš vo
kiečius. Jie žus tik dėl to, kad 
klausė savo ponų valdžios,— 
savanaudžių ir trumparegių 
ponų, kurie patrijotingų ir ko
vingų lenkų gyvybėmis bando 
susidaryti sau politinio kapita
lo.

Kai kurie žmonės reikalauja 
atsakomingus už iššaukimą to 
sukilimo asmenis teisti tarp
tautiniame teisme ir bausti 
kaip kriminalistus!

Kitaip dalykai dedasi Fran
cijoje. Francūzai makiai (ma
quis) derina savo veiksmus su 
talkininkų kariuomenių veiks
mais.

Ir mes matome, kaip visa 
Francija pradeda liepsnoti 
žmonių sukilimais prieš vokie
čius. Makiai veikia ne tik Pa
ryžiuje, jie veikia aplink Vi
chy, jie veikia Šveicarijos pa
sienyje, jie veikia visoje Fran
cijoje. Atrodo, kad po Tarybų 
Sąjungos partizanų, Jugosla
vijos partizanai ir Franci jos 
makiai šiame kare suvaidins 
patį stambiausi vaidmenį.

Vytautas Sirvydas ragina 
paskelbti vardą ir pavardę to 
asmens, kurį Antanas Smeto
na paliko savo įpėdiniu.

Kai kurie mano, jog tuo 
asmeniu būsiąs Balutis, kuriam 
užlaikyti tautininkai renka au
kas. Kiti mano esąs koks tai 
kitas smetonininkas.

Nebus nuostabu, jei tokis 
kontinuiteto tęsėjas” bus pa- 

(Tąsa 5-me pusi.)

TALKININKAI ŽYGIUO
JA APSIAUST NA
CIUS PARYŽIUJ

Franci ja, rugp. 22.— Mo
torizuota Jungtinių Valsti
jų kariuomenė persigrūmė 
iš vakarinių Seine upės 
krantų į rytinius ties Fon
tainebleau, į pietų rytus 
nuo Paryžiaus. Amerikie
čiai taip pat įsiveržė į Cor- 

lės amerikiečių jėgos vaka
riniame Seine upės šone 
tarp Vernon ir Gailiom Na
ciai smarkiai ginasi, ypač 
arti Vernon.

Nuo Versailles, Fontaine
bleau ir Mantes jankiai 
grūmoja apsupti Paryžių.

Vokiečiai darė desperati
škas kontr-atakas, stengda
miesi paliuosuot 10,000 na
cių, apsuptų arti Argenta- 
no, toliau į vakarus nuo Pa
ryžiaus, 
stangos 
glai ir 
srityje 
Sentilly

Visos vokiečių pa
tapo atmuštos. An- 
amerikiečiai toje 
užėmė Occagnes, 
ir Goulet.

Francijoj skaičiuojama 
iki miliono nacių.

Naciai Pasitraukę (Iš
mušti) iš Jassy

Berlyno radijas rugp. 22 
d. skelbė, kad vokiečiai pa
sitraukę (išvyti) iš Jassy 
miesto, labai svarbaus gele
žinkelių mazgo Rumunijoj. 
Pro Jassy geležinkeliai eina 
į Rumunijos sostinę Bucha- 
restą, į žibalo versmių sritį 
Ploesti ir į Karpatų prie
kalnes.

NEPATVIRTINTAS LON
DONO PRANEŠIMAS
Sovietai nepatvirtino lon- 

doniškio pranešimo, kad 
Raudonoji Armija įsiveržus 
į Rytų Prūsus. Anglai pas
kui sakė, jog per klaidą 
vertime iš nišų kalbos buvo 
paskleistas toks praneši
mas.

Nepaspruks Dauguma Nacių iš Estijos-Latvijos “Maišo,” nors Sovietai Apleido Tukumsą
London, rugp. 22. — Į 

šiaurius nuo Šiaulių Raudo
noji Armija sumušė kelias 
dideles vokiečių tankų ir 
šarvuotų automobilių ata
kas ir sudaužė daugiau kaip 
50 priešų tankų. Naciai 
stengėsi tomis atakomis 
prasiveržt iki Sovietų nau
dojamų geležinkelių Jelga
vos (Mintaujos) srityj, La
tvijoj.

Estijoj sovietinė kariuo-

Pribaigti------------- —---a Apsupime
□---------------------------------

Montgomery Sako: Karo 
Pabaiga Jau Įmatoma

Francija. — Anglų-ame
rikiečių komandier. Mont
gomery pareiškė talkininkų 
kariuomenei: “Vokiečių ar
mijos šiaurvakarinėj Fran
cijoje griežtai sumuštos. 
Jau įmatoma karo pabaiga. 
Užbaigiame jį rekordiniai 
greitu laiku.”

Bulgarai Greit Su
traukysią Ryšius 

Su Vokiečiais
London. — United Press 

lemia, kad Bulgarija galė
sianti sutraukyt diplomati
jos ryšius su Vokietija šį 
trečiadienį. Tatai esą suži
nota iš tikrų diplomatinių 
šaltinių.

Kairo. — Čionaitinis New 
Yorko Times koresponden
tas rašo, kad Bulgarijos 
ministeris pirmininkas Ba- 
grianoff faktinai jau priė
mė Sovietų reikalavimą su
traukyt ryšius su hitlerinin
kais.

(Tarp Bulgarijos ir So
vietų Sąjungos nebuvo pa
skelbta karo stovio, nors 
Bulgarija išvien su Vokieti
ja iki šiol kariavo prieš A- 
meriką ir Angliją.)

Belgai paėmė Normandi
jos uosta Cabourgą.

Smūgis Priešų Laivams 
Juodojoj Jūroj

Maskva. — Sovietų Juo
dosios Jūros lakūnai bom
bardavo ir apšaudė priešų 
laivus, stovėjusius Konstan
tos ir Sulino uostuose, Ru
munijoj. Tapo nuskandinta 
vienas hitlerininkų naikin
tuvas, vienas motorinis tor- 
pedlaivis ir dvi didelės ka
rinės valtys. Be to, sunkiai 
sužalota du dideli priešų 
transporto laivai.

Šimtais Naikina Nacių Tan
kus Sovietų Fronte

Maskva. — Sovietu ka
riai rugp. 20 d. visuose 
frontuose sunaikino bei iš 
veikimo išmušė 206 vokiečių 
tankus ir nušovė 88 jų lėk
tuvus.

E

menė paėmė Ennu, tik už 
3 mylių nuo geležinkelio, 
kuriuom jungiasi Ryga su 
Estijos sostine Tallinn, ir 
atvadavo 30 kitų gyvena
mųjų vietų. Tarp šių vietų 
yra ir Lutika, buvusi vo
kiečių tvirtuma, 17 mylių 
nuo Tartu geležinkelių ma
zgo ir 6 mylios nuo kariniai 
svarbiausio geležinkelio, ei
nančio tarp Tallino ir Ry
gos.

Naciai Sandomiro
Sovietai Nušlavė Kelioliką 
Tūkstančių Apsuptų Nacių; 
Pagrobė Daugius Jų Ginklų

Maskva. — Nušluodama 
tris divizijas apsuptų vokie
čių į šiaurius nuo Sandomi
ro, Lenkijoje, Raudonoji 
Armija padarė priešams to
kių nuostolių:

Raudonarmiečiai užmu
šė dvyliką tūkstančių 
nacių kareivių ir oficierių 
ir suėmė 1,550 priešų: pa
grobė 20 tankų ir motori
nių kanuohų bei pustankių,

DAR IŠ DVIEJŲ ŠONŲ 
RAVI). ARMIJA I,RUSIA 
VOKIEČIAM VARŠAVOJ

London, rugp. 22. — So
vietų kariuomenė užėmė 21 
mylią geležinkelio, vedančio 
iš Bielostoko į Varšavą. Šis 
geležinkelio ruožas yra tarp 
Žieleniec ir Tlušč miesto, 
stovinčio už 18 mylių į šiau
rių rytus nup Varšavos. 
Raudonarmiečiai, nužygiuo
dami 6 mylias antrapus to 
geležinkelio, atėmė iš nacių 
Trojany, 19 mylių nuo Var
šavos rytinės dalies, Pra
gos. Nuo Trojany sovieti
niai kariai siekia apsupti

Baltijos Jūroj Nuskan 
dinta Dar 4 Kariniai

Nacių Laivai
Maskva. — Sovietų laivy

no jėgos nuskandino Nar
vos Įlankoj, Baltijos Jūros 
dalyj, keturis karinius, vo
kiečių laivus - naikintuvus. 
Kiekvienas šių laivų buvo 
po 1,200 tonų. Tie naikintu
vai, pastatyti 1942-43 me
tais, buvo puikiausiai gin
kluoti.

Išgriebta iš vandens ir 
suimta 107 vokiečių jūrei
viai, tarp jų ir kapitonas 
Kopenhagen, komandierius 
Šeštojo vokiečių naikintuvų 
būrio. Kiekviename naikin
tuve buvo iki 190 nacių jū
reivių.

Raudonoji Armija prasi
veržė per Vakarinio Bu go 
upę netoli jos įplaukimo į 
Vislos upę, į šiaurių rytus 
nuo Varšavos.

Sovietai Ištaškė Įnirtusias Nacių Atakas Šiaulių ir Jelgavos 
Srityje; Prisiartino prie Tallino-Rygos Gelžkelio

Latvijoj Raudonoji Armi
ja atėmė iš hitlerininkų Go- 
stini, prie geležinkelio tarp 
Krustpilio ir Rygos, ir iš
laisvino dar kelias kitas gy
venamąsias vietas. Čia bu
vo nušluota du batalionai 
vokiečių ir suimta 350 prie
šų.

Į šiaurvakarius ir vaka- 

72 lauko kanuolės, 83 mino
svaidžius, 120 kulkosvaidžių 
ir virš 5,000 paprastų ir au
tomatinių šautuvų.

Tuo pačiu žygiu sovieti
niai kariai sunaikino 88 na
cių tankus ir motorines ka
nuoles, 18 šarvuotų, tanki
nių trokų, 142 artilerijos 
kanuoles, daugiau kaip 100 
minosvaidžių, virš 100 tro
kų ir 35 traktorius.

jog 
vie-
per

Varšava iš šiaurių.
Berlynas pranešė, 

Raudonoji Armija dar 
noj vietoj prasiveržė 
Vislos upę, 73 mylios į pie
tų rytus nuo Varšavos, ir 
grumiasi artyn Radome, 
gubernijos miesto ir gele
žinkelių mazgo.

Į šiaurių rytus nuo Var
šavos Sovietai užėmė 50 gy
venamųjų vietų, tarp kurių 
yra geležinkelio stotys Lu- 
chov, Urle, Ševnice ir 
Tlušč.

Įtariama, kad Naciai 
Nužudė Savo Vidur

žemio Admirolą
St. Eurtope, Franc. —Vo

kiečių admirolas Siegfried 
Wieder, buvęs nacių jėgų 
komandierius Viduržemio 
Jūroje, nusišovė, o gal buvo 
hitlerininkų nušautas jo 
buveinėje ties Aix-en-Pro
vence, už 4 dienų pirm tal
kininkam įsiveržiant į pieti
nę Franci ją. Jo buveinę pa
tys naciai sunaikino.

Francūzų partizanai yra 
girdėję, kad naciai tarėsi 
nužudyt adm. Wieder į, 
kaip įtariamą Hitlerio prie
šą.

Medines Nacių “Kanuoles”

Pietinės Franci jos ir jos 
salų pakrantėse talkininkai 
rado pristatyta nacių me
dinių “kanuolių”, tarp ku
rių buvo viena kita tikra 
kanuolė.

rus nuo Jelgavos tebeina 
žiaurūs mūšiai, kuriuose 
dalyvauja daugiau kaip 400 
nacių tankų. Raudonarmie
čiai atmušė 10 vokiečių ata
kų, sekusių viena po kitos, 
be jokios pertraukos. So
vietų kovūnai čia sunaikino 
64 nacių tankus ir 16 šar
vuotų automobilių; o rau-

3-ji Amerikos Armija Suėmė 
50,000 Vokiečių

Francija.—Trečioji Jung
tinių Valstijų armija, ko
manduojama generolo Pat- 
tono, pradedant nuo rugp. 1 
d., paėmė nelaisvėn beveik 
50,000 vokiečių ir užmušė 
bei sunkiai sužeidė 60,000 
nacių. O pietų Francijoje 
suimta jų 14,000.

Ameriktečiai-Anglai 
Suėmė 30,000 Naciu 

Falaise Srityje
Francija, rugp. 22. —Tal

kininkai iki šiol suėmė jau 
virš 25,000 iš tų vokiečių, 
kurie buvo apsupti Falaise- 
Argentan srityje, Norman
dijoje. Dabar amerikiečiai 
ir anglai prispyrė dar dau
gelį tūkstančių vokiečių 
prie vakarinių Seine upės 
krantų, į šiaurvakarius ir 
pietų rytus nuo Paryžiaus. 
Čia taip pat gręsia suėmi
mas bei sunaikinimas dide
liam nacių skaičiui.

Teigiama, kad hitlerinin
kai jau negali kitaip pris
tatyt saviškiams maisto ir 
amunicijos į vakarus nuo 
Seine upės kaip tik 
skersai šios upės. Bet tal
kininku lakūnai be atlaidos 
bombarduoja ir apšaudo vo
kiečių valtis upėje ir nelei
džia naciam permesti tiltų 
per ją.

Anglų-Kanadiečių Veiksmai 
Francijoje

London. — Anglai giliau 
įsiveržė į Cabourgą, Nor
mandijos pajūrio miestą 
šiaurinėj Francijoj. Kana
diečiai Normandijoj užėmė 
pozicijas už mylios nuo Li- 
sieux, geležinkelio ir kelių 
vieškelių centro, į rytus nuo 
Caen.

2,000
Pietinėje Francijoje talki

ninkai atvadavo jau 
ketvirtainių mylių.

Amerikos Submarinai Nu
skandino 19 Japonų Laivų 
Washington. — Paskuti

niu laiku Amerikos subma
rinai sunaikino dar 19 Ja
ponijos laivų, tarp kurių 
buvo šarvuotlaivis ir kitas 
karinis tų laivų palydovas.

donieji lakūnai supleškino 
4 vokiečių traukinius ir 120 
trokų. Liko užmušta virš 1,- 
000 priešų.
Tukums Neišgelbės Nacių

33 mylios į vakarus nuo 
Rygos sovietiniai kariai ap
leido Tukums miestą, ir pa
sitraukė į patogesnes pozi
cijas linkui Jelgavos, gele
žinkelių mazgo.

Per Tukumsą dabar vo-

V

PIETŲ FRANC1J0J
JANKIAI NUĖJO 70

MYLIU PIRMYN
Roma, rugp. 22. — Fran

cūzai, amerikiečiai ir anglai 
jau visomis pusėmis apsupo 
Tulono didmiesti, karo lai
vyno uostą, Viduržemio pa
jūryje, pietinėje Francijoj.

Pranešimas iš Alžyro 
skelbė, kad Tulonas jau at
vaduotas nuo vokiečių.

Francūzai Tulono apylin
kėje paėmė Le Beausset ir 
Cuges - Les - Pins mieste
lius.

Suimta 14,000 Nacių
Talkininkai to uosto sri

tyje suėmė dar apie 2,000 
vokiečių. Taigi nuo įsiverži
mo į pietinę Franci ją viso 
jie paėmė nelaisvėn jau 14,- 
000 nacių.

Amerikiečių ir kitų talki
ninku nuostoliai šiame 
fronte tebėra maži.

Anglai ir amerikiečiai da
bar artinasi prie Aubagne, 
9 mylios į rytus nuo Mar
seille, kito didžio uostamie
sčio, į vakarus nuo Tulono«

Francūzų partizanai ata
kuoja vokiečius Marseille 
miesto gatvėse, kaip prane
šė Alžyro radijas.

Amerikiečiai, tarp kitko, 
užėmė Pertuis miestą, į 
šiaurius nuo Marseille ir 
Valensole, apie 70 mylių į 
šiaurius nuo Tulono.

Francūzų partizanai at
vadavo Hendaye, pajūrio 
miestą, prie rubežiaus su 
Ispanija, ir apsupo vokie
čius Tar'bes mieste, netoli 
Ispanijos sienos.

Florencija Visiškai Ap 
valyta nuo Naciu

Roma. — Talkininkai vi
siškai apvalė nuo vokiečių 
Florenciją, menišką didmie
stį vadinamoj “gotiškojoj” 
linijoj, šiaurinėje Italijoje.

Mūšiai Tulono Gatvėse
Francūzai, įsiveržę j Tu- 

loną, pietinėje Francijoje, 
kariauja su naciais dėl 
kiekvieno namo, kaip sakė 
pietinis antradienio prane
šimas.

Talkininkų oficieriai Lon
done lemia, kad dauguma 
vokiečių nepaspės ištrūkt iš 
Franci jos ir taps suimti bei 
nukauti.

kiečiai iš rytiniai - viduri
nės Latvijos ir Estijos gali 
pasiekti geležinkeliu Vents- 
pilsą (Vindavą), mažą Bal
tijos uostą į šiaurius nuo 
Liepojos. Bet naciai neturi 
nei vieno tinkamo geležin
kelio, kuriuom galėtų iš La
tvijos ir Estijos pro Tu
kumsą pasitraukti į šiaur
vakarinę Lietuvą ar Rytų 
Prūsiją. Kadangi Raudono- 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Jie Rūpestingai Rengėsi 
Grįžti Lietuvon

Tuomet, kai Lietuvos piliečiai buvo 
evakuoti į Tarybų Sąjungos gilumą, 
1941 metais, jie, ten gyvendami, jau 
ruošėsi grįžimui j atvaduotąją Lietuvą. 
Jie jautė, jie žinojo, kad hitlerizmas bus 
sunaikintas, kad jų tėvynė, Lietuva, bus 
išlaisvinta. Vadinasi, jie’ruošėsi per tris 
metus. Kaip jie ruošėsi? Vieni stojo į lie
tuviškus dalinius Raudonojoj Armijoj ir 
kovojo prieš vokiečius, kiti smarkiai dir
bo fabrikuose, treti stojo į mokyklas; dar 
kiti dirbo ir mokėsi profesijų ir amatų, 
kad sugrįžę į tarybinę Lietuvą jie būtų 
naudingesni sau ir respublikai.

Mes gavome Tarybų Lietuvą, išėjusią 
š. m. balandžio 20 d., kurioje telpa te
kis įdomus įvedamasis (editorialas):

“Štai artinasi trečiasis karo Gegužis. 
Trečią kartą sunkiausiomis karo sąlygo
mis mūsų šalis išsirikiuoja savo jėgas 
patikrinti, suteikia visą energiją ir so
cialistinėmis lenktynėmis pasiekia naujų 
didelių laimėjimų darbo fronte. Didžiu
liai laimėjimai fronte kiekvieną iš mūsų 
įpareigoja atiduoti visas savo jėgas tam, 
kad kaip galima greičiau būtų pasiektas 
galutinis laimėjimas.

“Kiekvienas iš mūsų žino, kad vyks- 
tančioji kova praeityje neturi sau lygios. 
Tarybų šalis kovoja milžinų kovą triuš
kindama gausų, stiprų ir klastingą prie
šą. Ir dabar, žengdami į trečiąjį karo 
Gegužį, mes visi matome,' kad tvirtu ir 
užtikrintu žingsniu žengiame į pergalę.1 
Pietuose jau ne tik baigiama nuo priešų 
apvalyti tarybinė žemė, bet priešas jau 
triuškinamas net jo paties teritorijoje. 
Trečiasis karo Gegužis randa visiškai 
laisvas mūsų šalies arterijas: Volgą, Do
ną, Dnieprą, Pietinį Būgą, Dniestrą. 
Padonės, Padnieprės, Ukrainos juodže
mių plotai sutinka tarybinius arėjus ir 
sėjėjus, tarybų žemė vėl duos derlių 
mums — tarybiniams žmonėms. Laiko 
rodyklė prikišamai rodo, kuria kryptimi 
gyvenimas eina.

“Bet nepaisant ‘ pasiektų milžiniškų 
laimėjimų, nemaži sunkumai dar tebe
stovi prieš akis. Tarybinį Pabaltijį dar 
tebečiulpia hitlerinė dėlė. Didžioji Balta
rusijos dalis tebevelka baisų vokiškų 
okupantų jungą. Atvaduoti miestai ran
dami su giliausiomis žaizdomis. Reikia 
milžiniškos energijos ne tik priešui išvy
ti, bet atkovotam miestui suteikti gyvy
bę, atstatyti fabrikus ir gamyklas bei 
kitokias gamybos įmones. Tik skubus že
mė įdirbimas, apsejimas, greitas įmonių 
atstatymas gali paskubinti priartinti ga
lutinį laimėjimą ir greičiau užgydyti ka
ro padąrytas žaizdas.

“Niekas neabejoja, kad atvadavus Ta
rybų Lietuvą, mums teks įtempti visas 
jėgas, kad mūsų mielame krašte kaip ga
lima greičiau grįžtų normalus gyveni
mas. O tai padaryti reikia ne tik žinoti, 
bet ir mokėti būti tam gerai pasiruošu- 
siems.

“Todėl pagyrimo yra verti visi tie mū
sų piliečiai ir pilietės, kurie ir sunkiai 
versdamiesi, pakeldami visokius . neda- 
teklius mokosi naudingų amatų, semiasi 
technikinių ir kitokių žinių bei patyrimo, 
kad paskiau jį galėtų tinkamai panaudo
ti savo krašte. Tokių pavyzdžių mes tu
rime nemaža ir jais didžiuojamės.

“Bet yra nemaža ir tokių mūsų pilie
čių, kurie bejėgiškai laukia geresnių die
nų, kaip gervės lietaus, aimanuoja ir, ži
noma, nei kraštui nei sau neneša jokios 
naudos. Tokie piliečiai ir Lietuvon grįžę 
tik sau asmeniškos naudos graibstysis.

“Su tokiu įpročiu reikia baigti. Kiek
vieno jėga turi būti produktinga, atneš
ti naudą šaliai dabar ir gal dar daugiau 
—netolimoje ateityje. Tik visą savo gerą 
valią ir visas jėgas pasitelkę nugalėsim 
visas kliūtis. Kelias yra, tikslas matyti; 
belieka neatlaidžiai į jį veržtis. Mūsų
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laukia pergalė ir laimėjimas, mūsų lau
kia Tarybų Lietuva.”

Na, ir laukusieji, kovojusieji, sunkiai 
dirbusieji sulaukė tos laimingos valan
dos, kada jie, apsiginklavę didesniu ži
nojimu, sugrįžo j savo kraštą, į atvaduo
tąsias Lietuvos dalis ir tą viską panau
doja krašto atstatymui.

Kova Dėl Kontinuiteto
Tarp Juliaus Smetonuko ir Pijaus Gri

gaičio tebeina kova dėl kontinuiteto. 
Smetonukas parašo straipsnį, reikalau
damas Grigaičio-Šimučio Kompanijos 
pripažinti 1938 metais Smetonos iškeptą 
fašistinę konstituciją, pripažinti Smeto
nos valdžio tęsinį (“kontinuitetą”), pri
pažinti Smetonos įpėdinį, kurio vardo 
kol kas fašistai dar vis nedrįsta viešai 
paskelbti.

Grigaitis atsako, kad tokio dalyko pri
pažinti negalima, nes 1938 metų fašisti
nės konstitucijos lietuvių tauta neužgy- 
rė, ją iškepė tik Smetona su savo fašis
tine klika ir tą patiekalą dabar tegu 
ėda patys smetonininkai. Grigaitis su 
Šimučiu žino, kad, jei jie šiandien pripa
žintų Smetonos kontinuitetą, tai nusto
tų ir tų pasekėjų, kuriuos jie dar gali 
šiaip taip pas save palaikyti.

Tuomet Smetonukas rašo Dirvoje edi- 
torialą ir gina savo pirmesnįjį straipsnį, 
aiškindamas, būk 1938 metais lietuvių 
tauta “vienbalsiai” pasisakiusi už fašis
tinę, Smetonos patiektą konstituciją!

Smetonukas spiriasi, kad Amerikoje 
tuojau būtų sudaryta “Lietuvai val
džia,” žinoma, su Smetonos paskirtuoju 
įpėdiniu priešakyje, ir toji “valdžia”, 
nors jos Amerikos vyriausybė ir nepri
pažintų, turėtų “vienyti aplink save vi
sus lietuvius.”

Na, tų ponų ginčai — tušti, sakytume 
net juokingi — taip ir eina, sukasi, kaip 
toji daina be galo.

Ir kada jie taip išdidžiai ir “moksliš
kai” barasi, koliojasi, tai lietuvių tauta, 
vadovaujama savo 1940 metais išrinktos 
tarybinės vyriausybes, esančios Lietuvos 
sostinėje Vilniuje, sunkiai dirba, kad 
juo greičiau atstatyti vokiečių sugriautą 
kraštą, kad juo greičiau iš visos Lietu
vos būtų išmušti ilgaamžiai lietuvių tau
tos priešai, vokiškieji kryžiokai!

Iš kitos pusės, demokratinė Amerikos 
lietuvių visuomenė įsikinkė didesniu dar
ban, kad juo greičiau ir daugiau surin
kus Lietuvos žmonėms pagalbos — rūbų 
ir kitokių daiktų — ir kad toji pagalba 
pasietų Lietuvą dar prieš sekamą žie
mą!

Tegu jie ėdasi, o mes dirbkime!

Ką Veikia Suvalkiečiai, Joniškie
čiai ir Kitokį Kliubai?

Amerikos lietuviuose, kai kur (ypačiai 
Čikagoje) yra įsikūrusių visokiais pasi- 
vadinimais kliubų, pav. Joniškiečių Kliu- 
bas, Suvalkiečių Kliubas, ir kt. Tai vis 
kliubai, kuriuos sucįaro iš tam tikrų vie
tų atvykę žmonės, pavadinę kliubus tų 
apylinkių arba miestelių vardais.

Dabar, kai iškilo opus Lietuvos šelpi
mo klausimas, ar nebūtų gerai, jei tie 
kliubai pradėtų savystoviai rinkti pa
galbą (rūbus ir kitus daiktus) tų apylin
kių žmonėms, iš kur šitų kliubų nariai 
paeina. Sakysim, Joniškiečių kliubas ga
lėtų pasidarbuoti, surinkti daug rūbų ir 
juos pasiųsti Lietuvon, prašant, kad visi 
tie rfįbąi ir kitokį daiktai būtų perduoti 
Joniškio miestelio ir apylinkės žmonėms, 
labiausiai pagalbos reikalingiems?

Tą patį galėtų padaryti ir kiti pana
šūs kliubai. O kur tokių kliubų nėra, 
galėtų susiorganizuoti.

Tai būtų gražus darbas, naudingas 
darbas, dėl kurio Lietuvos žmonės būtų 
dėkingi amerikiečiams.

Šitie kliubai turėtų užmegzti ryšius su 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetu ir 
per jį privalėtų pravesti svarbų šalpos 
darbą. ___________

Sunka Suprasti
Tuomet, kai žinios skelbia, būk nauja

sis Suomijos prezidentas Mannerheimas 
su savo nauja valdžia “jieško taikos”, 
spauda skelbia, kad Hitleris išnaujo ap
dovanojo Mannerheimą naujais medaliais 
ar ordinais!

Na, ir tu suprask žmogus, jei nori, 
Suomijos fašistų politiką! Jie norį iš Ta
rybų Sąjungos taikos, bet tolydžio jie 
dar labiau norį tarnauti galvažudžiui 
Hitleriui ir iš jo gauti medalius!

Jeigu viskas tiesa, ką žinios skelbia, 
tai tas dar sykį patvirtina, jog Suomijos 
fašistai tik tuomet “taikysis”, kai nema
tys mažiausios vilties, kad Hitleris gali 
lairhėti derybinę taiką.

Laisve—-Liberty, Lithuanian Daily
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SMERKIA PRAEITĮ, RA
GINA SUSIPRASTI IR

KEISTI GAIRES
V. M. Klausutis (Čeka

nauskas) Amerikos Lietu
vyje rugp. 119 d. vėl smar
kiai kritikuoja smetoninės 
Lietuvos vairininkus ir rei
kalauja ateityje tokių klai
dų nebedaryti. Jis sakosi 
buvęs Lietuvoje 1935 me
tais ir turėjęs pokalbių su 
tam tikrais Lietuvos “šu
lais” dėl Lietuvos užsieni
nės politikos. Klausutis ra
šo:

LIETUVOS visuomenės, po
litiniu partijų vadai blogai 
politikavo vidaus ir užsienių 
politikoj. Lietuva nebuvo vie-j 
ninga ir kaimynų tarpe įta-l 
kinga. Priešingai, ji gyveno! 
srovinėje antipatijoje ir kai-! 
mynų politinėj izoliacijoj. 
Lietuvos užsienių politika ne
buvo pakankamai lanksti nei 
reali, priešingai, buvo labai 
pasyvi, blogai vairuojama, 
per daug palanki—pataikau
janti vakarų Europos kraštų 
didelėms tautoms Tautų Ly
goj viešpatavusiom ir lenkam 
pataikavusioms. Pasitikėj i- 
mas vakarų Europos vadais 
ir nepasitikėjimas komunis-

Vatikano valdovas buvo len
kų didis bičiulis. Jis ėjo kar
tu su Lenkija ir jos talkinin
kėmis užsienio politikos ke
liu, bet Lietuvos ėjimas tuo 
pačiu keliu buvo nesuderina
mas su jos gerove ir saugu
mu nepriklausomybės.

Gražiai atsimename len
kų ir vokiečių spaudimą ir 
puolimus ant Lietuvos. Tai 
buvo laikai ultimatumų. 
Klausutis sako:

Kas gi tada atėjo į pagal
bą Lietuvai? Ar gi Vatikanas 
užtarė Lietuvą prieš Lenki
ją? Ne, Vatikanas tylėjo, ne
paisė, kad lenkai katalikai 
rengiasi pavergti lietuvius ka
talikus, neatėjo Tautų Lyga, 
Francija ir Anglija gelbėti 
Lietuvos nuo pavojaus lenkų 
ir vokiečių. Priešingai, tylėjo 
ir laukė lenkų ir vokiečių žy
gio. Bet Sovietų Rusija atėjo 
j pagelbą Lietuvai. Maskvos 
valdovai pasakė Varšavos po
nams: “Susilaikykite nuo žy
gio j Lietuvą, nes jus žygis 
gali išprovokuoti karą Euro
poj.” Bekas suprato, ką reiš
kia Maskvos įspėjimas, tatai 
jis ir visa Lenkija nusirami
no, nežygiavo lenkai į Lietu
vą; tas rusų vadų įspėjimas

visoms Europos tautoms, ma-l 
žoms ir didelėms, laukdami 
realizavimo Maskvoje nutari
mo ir Taikos Konferencijoje 
pripažinimo laisvės ir nepri
klausomybės Baltijos tau
toms, mes laukiam naujų po
karinių gerų kaimyniškų san
tikių su Rusija, mes geidžia
me, kad mūsų senoji tėvynė 
Lietuva geriau vaduotųsi at
eityj, negu vadavosi praeityj 
santikių klausime su Rusija.

Trečiadienis, Rugpj. 23, 1944

Kaip tik tuo keliu Lietu
va ir pasirinko eiti 1940 
metais. Būdama didžioje 
tautų šeimoje — Tarybų 
Sąjungoje, — jinai užtikri
na sau laisvę ir pilną ne
priklausomybę ir glaudžiau
sius santykius su rusais, 
gudais, ukrainiečiais ir ki- i 
tomis tautomis.

Pagaliau Klausutis skau-i 
džiai užvažiuoja klerikalų, 
tautininku ir menševiku va
dams. Jis sako:

Mūs sroviniai vadai ir iš 
Lietuvos į Ameriką atvykę 
inteligentai ir kariai, kurie; 
prisidėjo prie mūs srovinių] 
politikierių, kurie sugužo į] 
ALT ir LLT per tris metus: 
nieko neveikė, apart srovinių 
ginčų ir polemikų bei rūpini-j

mosi savo asmeniškais reika-
lais, pragyvenimo šaltinių su
radimui. Pastaruoju laiku šie 
visi savynaudos siekianti 
žmonės sugužo jųjų pavadin
tam “Informacijų Centre,” 
arba, kaip jie šią savo įstai
gą pavadino: “LAIC,” kurios 
išlaikymas kainuos mūs sro
viniams lietuviams nemažiau 
(taip sako ALT vadai—aut.) 
kaip $25,000! Taip, 25 tūks- 
tanč. DOLERIŲ PER METĄ 
LAIKO! O gal daugiau! šie 
mūs “partizanai” apsirūpino 
savo pilvo reikalais ir pasto
ge, bet kas gi rūpinsis Lie
tuvos karo išvargintų badau
jančių žmonių šelpimo orga
nizavimu? Vienok šie mūs 
sroviniai “dvasios ubagai” ti
tuluojasi ir skelbia save mūs 
visuomenei “autoritetais” ir 
mūs visuomenės vadais, Lie
tuvos gelbėtojais. Gal to
kiems mūs biednos visuome
nės vadam Sibiro tundros bū
tų tinkama vieta, ten jie gal 
pasimokintų vaduotis ir mei
lę savo tėvynei įgytų. Gaila, 
nesinori šių “dvasios ubagų” 
ir savynaudos ir garbės iš
troškusių vardu kalbėti, bet 
dabarties rūstūs laikai, mūs 
tautos žmonių pergyvenamos 
tragedijos verste verčia mus 
pasisakyti apie šituos mūs vi
suomenės “vadus” ir jųjų va
dovybės galvoseną su tikro
ve ir Lietuvos gerove nesude
rinamą.

tiškos Rusijos vadais, kurie 
daugiau palankumo Lietuvai 
parodė negu vakarų Europos,

lenkams buvo įspėjimu ir vo
kiečiams. žinoma, rusai ne 
vien dėl Lietuvos apsaugoji- DARBININKŲ SVEIKATA

tokis Lietuvos vadų politinis 
nusistatymas buvo nesuderi

mo pasisakė lenkams ir vo
kiečiams, jiems rūpėjo patik-

Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

namas su Lietuvos gerove.
Kodėl taip Lietuvos vadai 

vadavosi? — Klausiau aš jų
jų būdamas Lietuvoj 1935 
m. Kaip kurie pasisakė, kad 
reikia keisti Lietuvoje vi
daus ir užsienių politiką, kad 
reikia rūpintis išvystymu 
glaudesnių santikių su Sovie
tine Rusija. Kiti aiškino, kad 
negalima, kad Sovietinė Ru
sija komunistiška, neigiama 
vakarų Europos Tautų, o jei 
mes pradėsime santikiauti su 
Rusija, tai erzinsime ne tik
tai mūs artimus nepalankius 
Lietuvos kaimynus lenkus ii’ 
vokiečius, bet ir vakarų Eu
ropos kraštų visuomenę ir 
vadus, pastatysime Lietuvą 
angoje pavojaus. žodžiu, 
liaudininkai ir keletas tauti
ninkų vadų, su manim šituo 
klausimu kalbėjusių, buvo ša
lininkai glaudesnių ryšių su 
Rusija. Bet dešinieji — krikš
čionys demokratų vadai, ku
nigų ir Vatikano įtakoj esan
ti, buvo priešingi glaudes
niems Lietuvos santikiams su 
Rusija, ypatingai, bendros už
sienių politikos ir bendro sau
gumo sutarties sudarymo 
klausime. Jie teigė, kad to
kia Lietuvos radikali politika 
būtų neigiama vakarų Euro
poj, lenkai ir vokiečiai būtų 
erzinami! Kodėl gi šie Lietu
vos visuomenės vadai bijojo 
erzinti lenkus ir vokiečius, 
bet nebijojo erzinti rusų len
kams ir vokiečiams pataika
vimu? Todėl, kad jiems iš 
anksčiau buvo sakyta vengti 
glaudžių ryšių su Rusija —■

rinti saugumą Rusijai, jie gir
dėjo kalbantį Hitlerį apie 
derlingas žemes Ukrainos, 
kur dideli kviečiai ir cukri
niai runkeliai auga, kur yra 
požeminiai didi turtai, ku
riuos grobti vokiečiai rengėsi, 
ragindami lenkus pradėti ka
rą su lietuviais ir tuo būdu 
sudaryti sąlygas vokiečiams 
įsikišti į karą.

Deja, po to lenkų ultima
tumo Lietuvos vadai besisku
bino susitarti su^rusų vadais 
dėl bendros užsienių politi
kos ir bendro saugumo patik
rinimo. Tautininkų vadai pa
sisakė man, kad jie mato rei
kalą, nori susiartinti su Rusi
ja, bet laukia geresnės pro
gos, deja, nesulaukė.

Klausutis toliau nurodi
nėja:

Mes, Amerikos lietuviai, 
norimo matyti laisvą, pilnai 
nepriklausomą Lietuvą po 
karo, bet kartu mes norime 
matyti Lietuvą, turinčią glau
džius santikius su kaimyniš
ka didele Rusija. Lietuvos 
glaudūs santikiai būtinai rei
kalingi politiniu jr ūkiniu at
žvilgiu ; Lietuva po karo ne
privalo sekti paskui vakarų 
Europos kraštus, arba, siekti 
su jais glaudžių ūkinių ir po
litinių santikių, kurie negali 
tiek gerovės jai duoti, kiek 
geri santikiai su kaimynais, 
rusais, gudais ir ukrainais. 
Tatai laukdami karo galo ir 
TAIKOS BEI NAUJOS 
TVARKOS EUROPOJE, pa
tikrinančios politinę LAISVĘ

BET KOKIAM KOSULIUI 
PALENGVINTI

gana naudingą preparatą 
kosuliui apraminti. Pasida-

Visokiu esti kosuliu, nuo 
Į visokių priežasčių. Ir ne 
kiekvienas kosulys reiškia 
kokią gerklės ar plaučių li
gą. Gal nerastum tokio 
žmogaus, kurs retkarčiais 
nekosteltų, nekrunkšteltų, 
nečiausteltų.

rykit jį patys namie, kad jis 
būtų šviežias, kokiai dienai, 
kitai. Jei ilgiau palaikai, tai 
jis sugenda ir pasidaro ne
betikęs. Atsiminkite tai. 
Tai svarbu.

Į nedidelį puodą įpilkite 
puskvortę vandens Ųpain- 
tę”). Įberkite pilną su kau-

Daugelis be reikalo pra- pu arbatinį šaukštelį nemal- 
deda bijot ir rūpintis, kad tų sėmenų (lino sėklų, flax- 
gal jau čia kokia sloga įsi- seeds) ir virinkite ant nedi- 
metė gale gerklės ar kur gi- dėlės ugnelės pusę valandos, 
liau kvėpavimo takuose. O Į šitą sėmenų arbatą įpil- 
čia nieko tokio. Plėvelės iš j kite ir ištarpinkite vieną 
savęs nuolat išsunkia glitų'unciją sodos citrato drus- 
skystį, kurs pagriebia bet. kos (one ounce of citrate of 
kokį krislelį ar dulkelę ir'soda) ”"1—....i ir du valgomuoju 

šaukštu glicerinos (one 
fluid ounce of glycerin). Į- 
maišykite vieno nemažo cit- 
rino sunką (juice of one le-

neleidžia giliau įeiti į smul
kesnes bronch. dūdeles. Ir 
kosulys paprastai tik pade
da oro slėgimu viršun išva
ryt prilipusį skreplį ar erzi- mon). Galite, dėl kvapsnio
nantį daiktą. ir skonio, dar įlašinti ketu-

Kai kosulys dažniau ima: ris • lašus mėtų esencijos 
varginti, tai reikia jį palen-; (essence of oil of peper- 
gvinti, kad gleivės lengviau mint). Perleiskit šį mišinį 
atšoktų ir taip labai negi-; per koštuvą— per košiamą- 
žentų gerklės. Visokių yra jį popierių (filter paper) 
vaistų nuo kosulio. Jeigu arba plonutės drobulės lopi- 
gydytojas tiksliai ligonį ap- nėlį. Įsipilkite į švarią bon- 
žiūri, ištiria ir paskui pri- ką — tai jums ir vaistas, 
skiria vaistą, tai vely ir var- Tinka bet kam, ar vaikui 
tok. Bet šiaip, nuo savęs ar dideliam. Kūdikiui arba
imt kokį vaistininko pasiū- mažam vaikui duokite po 
lytą mišinį nėra geras daik- ] arbatinį šaukštelį kas dvi 
tas.. Daugelis tokių mišinių, ar trys valandos. Suaugęs 
turi ir žalingų dėsnių, nar- j žmogus gali imti po valgo- 
kotikų. Imajį šaukštą kas dvi ar

Tai štai aš jums paduodu trys valandos.
visai nepavojingą ir dažnai] Atsiminkite. Šis vaistas

Amerikiečiai Francijos uoste St. Malo muša vokiečius. Kai kiti kovūnai turi atstatę 
šautuvus nudėti vokiečius snaiperius, vienas amerikietis pasilenkęs bėga kiton pu
sėn gatvės, kad iš to šono j vokiečius šaudyti.

privalo būt šviežias, paga- 
i mintas tik tada, kai reikia, 
i Pastovėjęs pagenda.

Tai visai saugus, visai 
nepavojingas mišinys, nors 

’tu ir visą bonką iškliukin- 
tum ant sykio. Nuodų ar ko- 

! kių narkotikų čia nėra.
Padeda suramint plėvelių 

i įdegimą, atliuosuoja tirs- 
tesnius gleivus, padeda ink
stams pervalyt su šlapimu 

i netikusias medžiagas, taip
gi odai su prakaitu praša
lint.

Jei reikėtų ilgam vartot, 
tai pasidarykite vaistą kas 
pora dienų, kad vis šviežias 
jums būtų.

šiaudiniuose (bandomuo
se) balsavimuose keturiose 
Naujosios Anglijos valstijo
se ir 4-se vakarinėse valsti
jose dauguma piliečių pasi- 

1 sakė už Rooseveltą.
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a » Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

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

S. Bostonietės Parėmė Lietu
vos Žmones ir Mūsų Spaudą

Iš ALDLD 2-ros Kuopos Moterų Veikimo

Aktorės Turi Visko, 
Apart Saugumo

Susirinkimas, atsibuvęs 
* rugp. 9 d., buvo sėkmingas.

Išduotas raportas iš atsi
buvusio bendro moterų pik
niko pradžioj liepos, Mon- 
telo. Pelno mūsų kuopai da
vė $40. Mūs kuopos narės 
yra dėkingos draugėms 
montellietėms už jų drau
giškumą.

Dėl šio pikniko beskę au
kavo dd. B. Chubarkienė ir 
H. Simanavičienė. Beskė 
pelno davė apie $10. Dėl 
moterų stalo valgius auka- 

< vo dd. P. Žukauskienė, T. 
Nukienė, H. Tarnas. Drg. E. 
Freimantienės dovana buvo 
sunaudota Komunistų Poli
tinės Sąjungos apskričio 
piknike liepos 30 d., Montel
lo. Ši d. Freimantienės do
vana pelno namų frontui 
davė $10.

Taipgi draugės pranešė, 
kad liepos 23 d. kelios drau
gės buvo atsilankiusios pas 
T. ir ten draugiškai besi- 
kalbėdamos Lietuvos žmo
nių pagelbai sudėjo $10. 
Aukavo po $2: Anna Buivi- 
dienė, A. K. Zinskiai, P. C. 
Žukauskai. B. Chubarkienė 
$1.

, Netekom Mylimos Narės
Tarpe visų gerų tarimų 

ir nuveiktų darbų turėjome 
ir liūdną naujieną. Liepos 
27 d. mirė draugė Uršulė 
Šuralienė. Su mirčia U. Šu- 
ralienės mūs kuopa neteko 
mylimos narės ir žymios 
darbuotojos. Prie draugės 
Uršulės Šuralienės karsto 
mūs kuopa padėjo puikų 
gyvų gėlių vainiką ir šiame 
susirinkime atsistojimu ati
davė jai paskutinę pagar
bą. Ilsėkis, drauge, ramiai, 
o mes stengsimės užpildyti 
tavo vietą ir dirbti tavo ne
užbaigtą darbą.
Pasidarbavom - Paaukavom 

I Savo Dienraščiui
Kad gerai prisirengus 

prie dienraščio Laisvės pik
niko, išsirinkom darbininkes 
ir ant vietos šukelėm keletą 
dolerių dėl moterų stalo. 
Draugės aukavo sekamai: 
Po $1: M. Dombrauskienė, 
B. Chubarkienė, T. Nukie
nė, U. Kavaliunienė. Per d. 
B. Chubarkienę po $1 auka
vo K. Mineikienė ir prof. B. 
F. Kubilius. P. Usevičienė 
$2. Drg. K. Zinskienė ALD 
LD moterų kuopos vardu 
aukavo beskę, kuri davė 
pelno $12.50. Draugės P. 
Žukauskienė ir K. Kazlaus
kienė aukavo grūzdus, Ta
mošauskienė sūrį, M. Dom
brauskienė keiką, P. Žukau- 

% skienė ir T. Nukienė privirė 
kopūstų, o Anna Buividienė 
pridarė kilbasų. Ir jos gas- 
padorystėj už kilbasas ir 
kopūstus pelno padaryta a- 
pie $45.

Visų aukotojų ir darbi- 
, ninkių vardų neturiu, juos 

paskelbs draugės montellie- 
tės, kurios tvarkė moterų 
stalą.
Mezgėjos Gelbsti Lietuvos 

žmonėms
Taipgi mūs draugės mez

gėjos šiame Laisvės piknike 
gražiai pasirodė, jos turėjo 
savo rankų darbo mezginių 
parodėlę (svederių, kojinių 
ir pirštinių). Su tais mezgi- 

\ niais jo šiltai aprėdys būrį 
lietuvių raudonarmiečių ir 
nukentėjusių nuo hitlerinio

'teroro Lietuvos žmonių.
Publika įvertino mezgėjų 

prakilnų darbą ir atjausda- 
ma Lietuvos žmones į vilnų 

i fondą suaukavo $26.30. Pir- 
!mutinė aukavo d. Eva Žvin- 
gilienė $5 ir Peter J. Gas
per $5. Po $2: M. Andreliu- 
nienė, V. Vaškienė, O. Zalu- 

:bienė, Ignas Kubiliūnas. Po 
Į $1 aukavo Peter Baltus, 
M. Kapčiunienė, Kazimiera 

I Kumarienė, W. Williams, 
j Peter Cox, A. Kvietkas. E'.
Čeikienė 50c.

Mezginiai tuojau tapo pa
siųsti Lietuvai Pagelbos 

Teikimo Komitetui, 417 Lo
rimer St., Brooklyn 6, N.

Šis mūsų draugių mezgė
jų pundelis susidėjo iš se
kamų dalykų:
Onos Juškienės numegsta 

13 svederių, 5 poros piršti
nių.

P. Žukauskienės — 10 sv., 
5 pr. kojinių.

Drg. Vasiliauskienės —5 
sv., 1 pr. pirštinių.

T. Nukienės — 4 svede- 
riai.

V. Kvietkos — 5 pr. koji
nių, 16 pr. pirštinių.

K. Gabriunienės — 8 pr. 
kojinių.

Išsiųsta 32 svederiai, 18 
porų kojinių, 21 pora piršti
nių. Viso 71 porų bei ka- 
valkų mezginių.

Buvusi Kor-te

GreatneckiečiŲ Motery 
Mezginiai 6 Siuntiniui 

Lietuvon
Iš Great Neck, mažos, bet 

garsios lietuvių kolonijos Ilgo
joj Saloj, vėl atvežta pundas 
mezginių raudonarmiečiams ar 
kare nukentėjusiems civiliams 
Lietuvos žmonėms. Jie visi iš
eis su šeštuoju siuntiniu dova
nų apie Labor Day. Jie atvežė 
ir stambią sumą pinigų supir
kimui naujų apatinių, taipgi 
atvežė daug gerų dėvėtų dra
bužių, bet apie tai rašoma at
skirai.

Mrs. Elizabeth Peikus nu
mezgė sveterj su rankovėmis ir 
kalnierium, taipgi du sveteriu- 
ku mergaitėms. Ir po sveterį 
su rankovėm atsiuntė’ šios :

Dolly Werben
Lillian Werben
Mrs. Thos. Keegan
Nellie Lipskienė 
Mrs. O’Keefe 
J. Klastauskienė 
Mrs. Charles Rufe 
Barbara Vainauskienė nu

mezgė kojines.
Greatneckietės būtų daugiau 

numezgusios, bet jos pritrūko 
vilnų. Komitetas jau per ilgą 
laiką negavome vilnų ir dėlto 
negalėjome pagelbėti great- 
neckietėms nei bile kurios ko
lonijos mezgėjoms, taip pasi- 
ryžusioms daug nudirbti.

O. Depsienė,
Mezgėjų Kom. sekr.

PETAIN IR LAVAL PA
BĖGĘ Į BELEFORTĄ 
Petaino - Lavalio, Hitlerio 

pakalikų, valdžia pabėgo iš 
Vichy Į Belefortą, apie 35 
mylios nuo tos vietos, kur 
Vokietija rubežiuojasi su 
Šveicarija.

Jau pirmiau pranešta, kad 
francūzų partizanai užėmė 
Vichy, buvusiąją tų išdavi
kų sostinę. *ir|

Baisus, širdį draskantis vaizdas. Tai tūkstančiai lenkų, susirinkusių prie buvu
sios nacių “naikinimo kempės” prie Liublino. Tai šitoje kempėje tūkstančius ir 
tūkstančius nekaltu žmonių naciai nukankino-nužudė. Pasilikusieji gyvi karčias 
ašaras lieja prie milžiniško kapo, kur amžinai ilsisi jųjų savieji ir pažįstamieji.

Liublinas yra dabar išlaisvintas ir jame veikia Lenkų Tautinio Išsilaisvinimo 
Komitetas, arba laikina lenkų valdžia.

Pergales Daržų Derliaus Parodos
Po visą šalį girdėtis ren

giant Pergalės Daržų Der
liaus Parodas (shows, 
fairs). Jų tikslai daugerio
pi: akstinti daugiau darži
ninkų, gerinti produktus, 
suartinti susiedijų gyvento
jus, ir eilė kitų.

Lietuviais apgyventose 
srityse yra daug lietuvių 
daržininkų. Daugelis iš jų 
yra labai geri daržininkai, 
kadangi būdami ūkininkų 
vaikais jie turi nuo seniau 
šiokio tokio prityrimo ir 
farmersko “horse senso.” 
Prie to, būdami darbštūs, 
tankiai gauna geresnį der
lių už savo kaimynus iš to
lygaus sklypo žemės.

Lietuviams vertėtų da
lyvauti tose daržininkų pa
rodose.

Galimas daiktas, kad veik 
kožno apskričio ar miesto

BROOKLYNO ŽINIOS
Iš Moterų Kliubo 

Susirinkimo
Kliubo susirinkimas įvy

ko 17 d. rugp., ir galima 
pasidžiaugti, kad buvo la
bai geras, draugiškas ir 
turtingas svarbiais tari
mais. Nežiūrint didelio kar
ščio, narių susirinko viduti
niai, daugiau, negu tikėta
si. Manau, kad ateityje, o- 
rui atvėsus, ir mūs susirin
kimai bus vis skaitlinges- 
ni, didesni.
Pagerbėm Kritusį Karžygį, 

Parėmem Kovotojus
Susirinkimo ir mūs kliu

bo pirmininkė, d. Petrikie- 
nė, atidarius susirinkimą, 
po trumpo raporto, pranešė, 
kad mūsų geros kliubietės, 
d. Annos Kazakevičienės 
sūnus Vincas žuvo Franci- 
joj kovoje su barbariškais 
fašistais. Atsistota vienai 
miutei jo pagerbimui. Širdį 
suspaudė skausmas, drau
gių akyse pasirodė ašaros. 
Ilsėkis, jaunas drauge, toli
moj šalyje, padėjęs gyvas
tį, už gražesnį, skaistesnį 
rytojų, už naują pasaulį!

Toliau eita prie dieno- 
tvarkio. Skaityta eilė laiš
kų, atsišaukimų. Visi jie li
kosi priimti ir pilnai įver
tinti. Į atsišaukimą nuo Ci
tizens’ Non-Partisan Com
mittee for Servicemen’s 
Vote, kurį sudaro žymūs 
dramaturgai, rašėjai, akto
riai ir kitokie įžymūs asme
nys tikslui, kad iškovojus 
teisę balsavimo mūsų karei

paroda turės savotiškas įė
jimo j daržininkų parodą 
taisykles, tad čįa aiškinti 
neverta. Pamatę rengiant 
parodą, gaukite registraci
jos blankas ir informacijas 
iš tos parodos rengėjų. Ta
čiau produktų paruošimo 
taisyklės yra arti vienodos 
pripažintos visoms.

Daržoves parinkti svei
kas. Apžiūrėti, kad nebūtų 
nubraižytos, sumuštos ar 
gyviais apėdimo žymių ar 
liguistumo likučių.

Parodai ne tiek svarbu 
didumas, kiek vienodumas 
dydžio, veisles, spalvos ir 
formos. Geriausia stalui 
vartojamo didumo, viduti
niai.

Šakniavaisiai turi būti 
nuplauti (jeigu nepatvar
kyta kitaip). Tokios daržo
vės, kaip tomatės, eggplant, 

viam New Yorko valstijoje, 
atsiliepta labai šiltai, prie
lankiai. Nutarta paaukoti 
tam tikslui $10.

Į prašymą nuo Raudonojo 
Kryžiaus, kad mūs kliubas 
dalyvautų jų konferencijoje 
rugp. 22 d., Kotely St. 
George, Brooklyne, daly
vauti nuo kliubo apsiėmė d. 
Josephine Augutienė. Esu 
tikra, kad išgirsime labai į- 
domų raportą sekančiame 
susirinkime.

Dalyvausim Svarbioj 
Konferencijoj

Buvo skaitomas laiškas 
nuo Komiteto Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimui 
šaukti. Jame kliubas kvie
čiamas dalyvauti konferen
cijoj, kuri įvyks 24 d. rug
sėjo, Lietuvių Am. Piliečių 
Kliube. Nutarta dalyvauti 
ir išrinkta devynios delega
tės: Misevičienė, Depsienė, 
Višniauskienė, Senkevičie- 
nė, Kalvaitienė, Marcinkie
nė, Rainardienė, Čepulienė, 
Petkienė.

Plačiai apkalbėta mūsų 
pirmas šio sezono parengi
mas, kuris bus Laisvės sve
tainėje, 30 d. rugsėjo. Tai 
bus trijų metų sukaktis, 
kaip Moterų Apšvietos 
Kliubas darbuojasi pagelbos 
teikime Lietuvos žmonėms. 
Į komisiją išrinktos šios 
draugės: Sasna, Levanienė, 
Višniauskienė, Kanopienė, 
Čepulienė, Kalvaitienė, Pet- 
rikienė, Senkevičienė, Au
gutienė, Lazauskienė. Ko- 

pipirai, squash, pumpkinai 
nuplauti ir nublizginti.Pirm 
visko, privalo turėti šviežią 
išvaizdą, būti ką tik nus
kintos - išrautos, nesuvytu- 
sios.Turi būti ir neperaugu
sios nei ne per jaunos. To
matės neįplyšinėjusios. Pu
pelės (binzai) vienodo ilgu
mo ankštys, nenumargavu- 
sios, ne perdaug nunoku
sios. Korno varpa pilna iki 
galui vienodos spalvos eilė
mis grūdų. Eggplant, 
squash vienodos spalvos, 
švelnia, blizgančia lupyna.

Kai kur reikalauja šak
niavaisių lapus nupjauti 
dviem coliais aukščiau šak
nies. Kitur palieka su vi
sais lapais. Dėl visko, ge
riausia atydžiai perskaity
ti vietinės parodos rengė
jų paduodamas instrukci
jas.

kis bus parengimas ir 
smulkmenos bus pranešta 
vėliau Laisvėje.

“Moteris ir Karas” Gerai 
Platinama

Susirinkime pasirodė, kad 
d. O. Cibulskienė, nežiūrint 
visų nelaimių ir bėdų (jos 
draugas tebėra ligoninėje, 
po sunkaus apdegimo), yra 
čampijonė brošiūrų parda
vime. Ji iki šiol pardavė GI 
kopiją d. Karosienės para
šytos brošiūros. Drg. Mise
vičienė pardavė 30 kopijų, 
kitos draugės irgi labai 
gražiai pasidarbavo. Atro
do, kad mūs kvota, 500 ko
pijų, jau greit bus išpildy
ta.

Atnešė Mezginių
Nors pastaruoju laiku 

karščiai siautė, bet dėl to 
mezgimas nesustojo. Fakti- 
nai, būtų ėjęs didesniu įkar
ščiu, nes baigiama ruošti 
siuntinys Lietuvos žmonėm. 
O tas juos pasieks kaip tik 
prieš žiemą. Bet pastaruoju 
virš mėnesiu negavome vil
nų. Tačiau ir iš likučių į šį 
susirinkimą dar atnešė me
zginių:

Ona Kalvaitienė 4 svete- 
rius.

Ona Čepulienė 2 sv. su 
rankovėm.

Ant. Zablackienė, ką tik 
pakilusi iš po operacijos, 1 
sv.

K. Petlitzkienė 8 poras 
kojinių.

Ir pasilinksminta
Susirinkimui einant prie 

pabaigos, buvo numatoma,, 
kad gale svetainės darosi

Mūsų dabartinėj sistemoj 
yra biednų žmonių, yra 
turtingų, bet nei vieni, nei 
antri nėra visiškai saugūs. 
Saugumas, pamatas links
mo ir laimingo gyvenimo, 
prieinamesnis turtingam, 
tačiau nei turtingiausiam 
neužtikrintas.

Iš šalies žiūrint į mūsų 
krašto aktores - aktorius, 
atrodo, kad jiems tik kar
velių pieno betrūksta. O 
visgi su pakilimu savo pro
fesijoj, prieš juos atsistoja 
narplių narplės visokių 
komplikacijų. Pradėjo akto
rė išstoti prieš publiką, už
dirbti pirmą dolerį ir jau 
privalo turėti savo reikalų 
vedėją - manadžerį, o tas 
vėl samdo jos - jo sąskaiton 
dar gudresnius už save pa
tarėjus - advokatus ir 1.1.

Priedams — tam tikros 
“tradicijos”, reikalas pri
lygti kitiems gyvenimo sta
že, parėduose verste ver
čia panešti nenumatytas iš
laidas, o įplaukos visgi su 
ribomis. Pavyzdin, iškilusi į 
žvaigždes, aktoraitė, dalinai 
dėl sunkumo Hollywoodo a- 
pylinkėj gauti patogų bu
tą, bet daugiausia dėl gar
bės, tuojau jieško savo na
mo. Jame reikia turėti bū
rį tarnų ir įrengimą. Turė
ti ant užsakymo padarytą 
automobilių. Tokia mašina 
jiem lėšuoja iki $10,000. Už 
rendavojamą namą moka 
nuo $500 iki pusantro tūks
tančio mėnesiui. O perkant 
namą moka bile sumą nuo 
apie $25,000 ir aukščiau, be 
ribų.

Ir rendavojamą ir nuosa
vą namą reikia užlaikyti 
puikiai. Norint būti popu- 
liariškai — tankiai priimti 
svečių. O čia jau įeina eks
pertą virėjai, tarnaitės, 
maisto produktai ir ne pra
sti, ne pigūs gėrimai.

Tokiose sąlygose, nuo 
mažiausios iki aukščiausios 
aktorės ar aukščiausio ak
toriaus niekas nesaugus, 
kaip kad nesaugus papras- 

kas tokis nepaprastas: d. J. 
Augutienė, mūsų finansų 
sekretorė, tai pribėga prie 
stalo, kad atlikus susirin
kimo ir duoklių “routine”, 
tai vėl dingsta kur bei triū
sias! gale svetainės. Paga
lios, paprašė susirinkimą 
greičiau užbaigti ir susėsti 
prie stalo. O ant stalo ra
dosi ir užkandžių ir šaltų 
gėrimų, gardaus namie kep
to pyrago, “cookies”, vaisių 
ir t.t. Pasirodė, kad tai bu
vo d. Augutienės gimtadie
nis ir ta geroji mūsų drau
gė sumanė kliubietes pavai
šinti tąja proga. Nežiūrint 
baisaus karščio, ji prikepė 
visko ir prirengė mums 
tikrą “party”. Mes palinkė- 
jom mūs darbščia j ai drau
gei “Happy Birthday” ir 
daug laimės, linksmai leido
me vakarą. Širdingai jums 
ačiū, drauge Josephine, už 
taip puikias vaišes. Taigi, 
mūs susirinkimas buvo la
bai puikus ir linksmas, 
daug gero nutarta ir dar 
gražiai, draugiškai pasilink
sminta.

Sekantis susirinkimas į- 
vyks 21 d. rugsėjo. Visos 
draugės dalyvaukite.

Kliubo sekretorė
B. E. Senkevičiene.

tas darbininkas, ypatingai 
tas, kuris mėgsta gyventi 
aukščiau savo išteklių.

Štai šiomis dienomis ak
torė Carol Goodner, vaidi
nusi buvusiame ant New 
Yorko Brodway veikale 
“Let’s Face It,” New Yor
ko teisme pareiškė esanti 
subankrutavusi, nebegalinti 
bilų išsimokėti. Teisėjo 
klausinėjama, ji prisipaži
no, kad 1942 metais ji už
dirbusi $16,966. Panašiai ne 
grašiais, bet tūkstantinėmis 
sumomis turėjusi įplaukų ir 

!1941, taipgi 1943 metais. 
Bet, sakė jinai, “tie pinigai 
manęs nebešildo. Pralei
dau.”

Aktorės Goodner padėtis 
yra priminimu dviejų 'daly
kų:

1. Visiems, o ypatingai 
darbo žmonėms, būtinai 
reikalinga toks įstatymas, 
kaip kad senato reakcinin
kų atmestasis Kilgore bi- 
lius, kuris užtikrina šiokį 
tokį pamatą gyvenimui.

2. Kožnam dirbančiam 
reikia išmokti apsiriboti gy
venti pagal savo išteklių, ne 
pagal kaimynus, visada pri
simenant, kad po giedros 
seka lietinga diena. Iš dar
bo, kaip sakoma, netapsi

bagetas, tik kuprotas. Ta
čiau šiek tiek taupiau apsi
einant gerlaikiais, ne su pir
ma diena išalkstame blog- 
laikio sulaukus.

Reikia pasidžiaugti, kad 
laike šios darbymetės bent 
tarp lietuvių moterų kvai- 
lavojimo dėl ištekliaus ne
bematyti. Didžiuma atvyku
sių prieš pirmąjį pasaulinį 
karą senstelėjom ir surim- 
tėjome. Kai kurias kartūs 
pergyvenimai pamokino. A- 
merikoj augusios, mokyklas 
lankiusios, apsiskaičiusi os 
jaunos merginos - moterys 
didelėje didžiumoje, yra 
rimtos, gyvena be perdėji
mų. Labai retai teišgirsti 
tokių, kurios norėdamos po
nauti papultų į bėdas, nuo 
kokių dar vis kenčia nema
žas skaičius Amerikos jau
nimo.

Kai kurių piliečių perdė
tas ponavimas - lėbavimas 
yra pikta pagunda jauni
mui *ir ne visi atsilaiko 
prieš tą pagundą. Pavyzdin, 
New Yorko priemiestyje 
Jackson Heights neseniai 
buvo areštuotas dvi jaunos 
moterys, kitatautės, kariš
kių žmonos, kaipo apvagi
nėtoj os savo kaimynų. Tei
sme jos aiškinosi tai dariu
sios dėl to, kad norėjo pri
lygti apylinkėj gyvenančių 
fabrikantų, pirklių, stam
bių viršininkų ponioms. No
rėjusios puošnių rakandų ir 
parėdų, ko nesuteikė papra
stų kariškių jų vyrų algos.

Rimtos merginos - mote
rys žiūri ne su ilgėsiu, bet 
su piktumu į dykinėtojų 
perdėtai prabangų gyveni
mą. Ir jeigu tos padėties 
šiandieną dar negalima pra
šalinti, tai jos anaiptol ne
siima dykaduonių pamėg
džioti. Rimtos moterys da
bar tuštybėms iš viso netu
ri laiko, nes užimtos pastan
gomis padėti laimėti karą 
ir pastovią taiką, apsaugo
ti, išlaikyti demokratiją na
mie. A.
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Pirmyn Į Vakarus!
Rašo JUSTAS PALECKIS

, Dideles sąskaitas turi lietuvių tauta 
su vokiškaisiais grobikais. Daug ašarų, 
vargo ir nelaimių tose sąskaitose. Gais
rais, sugriautais kaimais, išvaromų į vo
kiečių nelaisvę, moterų ir vaikų verksmu, 
geriausiu lietuvių tautos sūnų ir dukte
rų krauju pažymėta kaimynystė su vo
kiečiais. Kovose prieš vokiškuosius gro
bikus išaugo tautos karžygiai—kuni
gaikštis Margiris, kuris bevelijo mirti 
ant laužo, negu gyventi vergu; Gražina, 
parodžiusi, kad ir lietuvė moteris suge
ba didvyriškai ginti savo tėvynės garbę 
ir nepriklausomybę; kunigaikštis Kęstu
tis, visą savo amžių paskyręs kovai prieš 
vokiečius; kunigaikštis Vytautas, nevys
tančia Žalgirio pergalės garbe apvaini
kavęs lietuvių vėliavas, ir daugelis, dau
gelis kitų. Kovose prieš vokiškuosius 
grobikus įsikūrė Lietuvos valstybišku
mas ir užsimezgė nenutraukiamas drau
gystės ryšis su rusų tauta, nes lietuvių 
tautai visada “iš rytų šalelės saulelė te
kėjo, o iš vakarėlių debesėliai ėjo.” Ko
vose prieš vokiškuosius šunes—riterius 
Lietuva laimėjo savo valią, sielą ir isto
riją-

22 metus Lietuva buvo jėga atskirta 
nuo Tarybų Sąjungos. 22 metus ji buvo 
žaisleliu imperialistinių valstybių ranko
se. 22 metus lietuvių tauta gyveno nuo
latiniame pavojuj, kad vokiečiai ją puls 
ir sunaikins. Ir vokiečiai visai neslėpė 
savo grobuoniškų kėsinimų. Visi atsime
na vokiečių akiplėšišką niekadarbį, kada 
jie Tilžėje ties Marijos Luizės tiltu Lietu
vos pasieny, vieną kovos mėnesio rytą 
ant stulpo pakabino žmogaus iškamšą su 
žymėtinu užrašu: “Rimtas įspėjimas.” 
O girti smogikai rėkavo: “Visus pra
keiktus lietuvius taip reikėtų pakarti.”

Tiktai 1940 m. buvo sunaikintos fa
šistinės klastos ir buvusių Lietuvos val
dovų bandymai išduoti lietuvių tautą 
hitlerinei Vokietijai. Tiktai 1940 m. 
lietuvių tauta, laisvai pareiškusi savo va
lią, įkūrė Lietuvoj tarybinę santvarką. 
Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika 
tapo lygiateisiu nariu Tarybų Sąjungos 
respublikų šeimoj.

Lietuviai ypatingai brangina ir di
džiuojasi garbe kovoti šlovingose Tarybų 
Sąjungos'tautų eilėse, būti toj barikados 
pusėj, kurioj yra kultūringoji ir laisvę 
mylinčioji-žmonija, kovojanti prieš fa
šizmą, kovojanti už pažangą, demokrati
ją ir kultūrą.

Daug kentėjusiai lietuvių tautai teko 
, pirmai priimti vokiškųjų grobikų klas

tingą smūgį.'1941 m. naktį iš birželio 21 
į 22 d. pirmieji šūviai subaubė ties Lie- 

į tuvos siena, pirmosios bombos ir sviedi
niai nukrito Lietuvos žemėj, pirmuoju 
liejosi lietuvių vaikų kraujas Palangoj, 
pirmieji degė Lietuvos kaimai ir miestai. 
Kartu su visomis tarybinėmis tautomis 
lietuvių tauta kovoja prieš vokiškuosius 
grobikus. Lietuvių kovos šiame kare 
įrašo garbės ir šlovės puslapius į lietu
vių tautos istoriją. Kiekvieną dieną stip
rėja broliškųjų tarybinių tautų drau
gystė. Daugėja skaičius karžygiškų žy
gių, kuriais didžiuosis visos tarybinės 
tautos. Ir tuose žygdarbiuose yra taip 
pat kuklus lietuvių tautos įnašas.

Didelės lietuvių sąskaitos su vokiškais 
grobikais, didi neapykanta jiems, didelis 
veržimosi greičiau sunaikinti rudąjį ma
rą ir iššluoti hitlerines sąšlavas iš tary
binės žemės.

Pasilikę Lietuvoj lietuviai, vykdydami 
drg. Stalino šaukimą, kovoja partizanų 
būriuose, kiti, pasitraukę į Tarybų,Są
jungos gilumą, skubėjo surinkti ir su
telkti savo jėgas kovai prieš vokiškuo
sius grobikus Raudonosios Armijos ei
lėse.

1941 metais gruodžio 18 diena atmin
tina diena lietuvių tautos kovos prieš vo
kiškus grobikus istorijoj. Tą dieną gimė 
Raudonosios Armijos N-oji Lietuviškoji 

. šaulių divizija.
Iš Alma-Atos ir Taškento, iš Čeliabin- 

sko ir Novosibirsko, iš Ufos ir Penzos, iš 
Gorkio ir Maskvos, iš visų neaprėpiamo
sios Tarybų Sąjungos kraštų susirinko 
prie Volgos krantų evakuotieji lietuviai. 
Savo partijos, savo vyriausybės šaukia
mi, jie atvyko tęsti savo senuolių kovą 
prieš žiauriuosius ir gobšiuosius vokie
čius. Jie atvyko atgaivinti savo tautos 
didvyriškąsias tradicijas, nemariąją Žal
girio šlovę.

Iškilmingai skambėjo 1942 m. gegužės 
1 d. paprasti ir griežti priesaikos žo
džiai: “Visada esu pasiruošęs... stoti
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ginti savosios tėvynės ... Prisiekiu ginti 
ją drąsiai, mokamai ir garbingai, nesi
gailėdamas savo kraujo ir net gyvybės pa
siekti visiškai pergalei kovoje su vokie
čiais.” Priesaikos žodžius sakydami, ka
riai galvojo apie žuvusias šeimas, apie 
sudegintus namus, apie pavergtą Lietu
vą ir tvirčiau suspaudė rankose šautuvą. 
Jie prisiekė nunešti savo vėliavas nuo 
Volgos ligi gimtojo Nemuno krantų.

Ėjo įtempto pasiruošimo mėnesiai. 
Žmonės tyliai ir atkakliai gilinosi į karo 
mokslo gudrybes, skaičiavo valandas, 
dienas, savaites iki to laiko, kada teks 
veidas į veidą su nekenčiamu priešu su
sitikti. Jauniausieji ir karščiausieji rei
škė nekantravimą: “Siųskite mus į 
frontą, mes čia be reikalo laiką gaišta
me!” Senesnieji ir patyrę kariai ramino 
jaunuolius: “Palaukite, neskubėkite, ir 
mums dar vokiečių pakaks.” O patys 
galvojo tą patį — kad tik greičiau...

Spalių šventę 1942 metų Lietuvos ka
riai sutiko jau pakely į frontą. Jis žygia
vo miesto — didvyrio gatvėmis, Tūlos 
gatvėmis, kur kiekvienas akmuo kalba 
apie tarybinių žmonių atkaklumą ir iš
tvermę. Jie matė hitlerininkų sudegintą 
Jasnają Polianą, mokyklą, matė pėdsa
kus, liudijančius apie tai, kaip priešas 
išniekino rusų tautos' šventovę, didžiojo 
rašytojo L. Tolstojaus namus. Jie ėjo 
Oriolo srities žeme, perėjo daugelį mies
tų ir kaimų, kuriuos vokiečiai pavertė 
griuvėsiais. Jie girdėjo verkimą moterų, 
kurių vaikus vokiečiai nužudė arba išve
dė į vergiją, jie matė ašaras išniekintų 
merginų akyse, jie matė, vaikus, besi- 
knaisančius griuvėsiuose ir nesurandan
čius savo tėvų, jie matė senius ir senes, 
kurių amžius tesiekė 20 metų. Ir pykčiu 
pildėsi jų širdis, ir neapykanta užvirė jų 
kraujas. Čia, Oriolo žemėj, Rusijos šir
dyje teko lietuviams pradėti kautynes 
dėl tarybinės tėvynės išvadavimo, dėl 
Tarybų Lietuvos vadavimo.

Sunkus buvo kovos krikštas. Siaubė 
vasario pūgos. Sniego užpustyti keliai 
buvo nepravažiuojami. Sustojo mašinos. 
Arkliai klimpo ligi pilvo grimzdami į 
sniegą. Atrodė, kad pati gamta prieš 
mūsiškius. O žmonės ėjo, žengė atkakliai 
ir kantriai. Jie traukė įklimpusius ark
lius, ant savo nugaros tampė sviedinius, 
rankomis vilko artileriją. Jie ėjo be kar
što valgio, taupydami kiekvieną duonos 
kąsnį, kiekvieną šovinį, kiekvieną kulko
svaidžio juostą. Sunkia, atkaklia kova 
jie turėjo atkovoti tiesiog kiekvieną ke
lio metrą. Bet jie ėjo neliūdėdami, ėjo 
smagūs ir pasiryžę. Gi jie eina į vaka
rus, vaduoti gimtosios Lietuvos. Kas at
rodė neįmanoma, pasidarė galima.

Tos dienos pagimdė tūkstančius did
vyrių. Mes nežinome vardo to lietuvių 
patrioto, kurs, pamatęs, kad jo mašina 
be vilties įstrigo sniege, o jo batarėjai 
gręsė pavojus pasilikti be sviedinių, su
darė grandinį iš kareivių, kurie iš ran
kų į rankas perdavinėjo šovinius. Bata- 
rėja laiku buvo aprūpinta sviediniais. 
Priešo mina nutraukė tauriojo patrioto 
gyvybę. Kovos įkaršty užmiršta sužinoti 
jo vardą. Bet istorija išlaikė daug šlo
vingų vardų, 1943 metais vasario-kovo 
mūšių dalyvių.

—Kautynės buvo aršios, bet lietuviai 
drąsiai žiūrėjo mirčiai į akis ir ėjo pir
myn. Vienas pačių drąsiausiųjų buvo 
Juozas. Jis ėjo pirmyn, jokių kliūčių ne
paisydamas, vesdamas savo karius,—ra
šė draugas apie drąsų karininką Juozą 
Šarmaitį. Ir tokių buvo daug.

Jonas Daunys — Kauno darbininkas, 
tekstilininkas. Jo istorija — daugelių is
torija. Vokiška bomba nužudė jo žmoną 
ir dvi dukteris. Kartu su sūnumi jis iš
ėjo į rytus trokšdamas atkeršyti. Jam 
pasisekė, — pirmose kautynėse jis nu
dėjo 4 vokiečius. Penktasis sušuko: 
“Rus, pasiduok!” Daunys tylėdamas nu
dėjo ir penktąjį ir nuėjo toliau pirmyn. 
Jis prišliaužė prie vielų užtvaros kalvos 
viršūnėj, atsistojo visu ūgiu ir metė gra
natą. Kuopa išgirdo jo balsą: “Už tėvy
nę! Už laisvę!” Ir staiga iš Daunio iš
krito automatas. Daunį gelbėti puolė Z. 
Dieninaitė. Niekas negalėjo manyti, kad 
taip daug jėgos ir drąsos turi toji jauna, 
drovi, kukli, trapi mergina. Karo komi
sijoj, kai ji prašėsi priimti į Lietuvos 
diviziją sanitare, karininkai' jas pareiš
kė: “Kur gi jums pakelti sužeistąjį.”

(Bus daugiau)
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Binghamton, N. Y.
Aną dieną užėjo drg. Ch. 

Blinkevičius, linksmas, ir sa
ko : “Turime mylimą svečią— 
mano sūnus parvažiavo iš Ita
lijos, kuris dalyvavo kovoj 
prieš nacius ir buvo sužeistas 
į koją.”

■ Kovūnas aplaikė garbes 
ženklą, yra seržanto laipsnyje. 
Armijoj tarnauja nuo 1941 
metų. Kada pasisvečiuos, tai 
grįš atgal į armiją. Linkime 
jam pasisekimo sumušti priešą 
ir sveikam pareiti pas mus.

Lietuvių Lit. Draugijos, 20 
kuopos, Moterų Skyriaus susi
rinkimas įvyko rugpjūčio 4 d., 
Lietuvių Svetainėje. Narių da
lyvavo vidutiniai, galėjo būti 
daugiau.

J. K. Navalinskienė perstatė 
naują narę A. Tvarijonienę, 
kuri maloniai priimta. Iš ko
miteto paaiškėjo, kad ižde yra 
$70.47. Delegatės iš Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
veiklos raportavo, kad buvo 
surengtas parengimas liepos 
29 d. Jis buvo labai pasek
mingas ir aukų sukelta $165, 
pelno liko $122.79.

Nutarta paaukoti iš iždo 
$20 Lietuvos žmonių pagalbai, 
supirkimui apatinių baltinių ir 
muilo.

Pranešta liūdna žinia, kad 
mūsų jaunas nares patiko ne
laime, kad vienos vyrą užmu
šė Franci jo j, o kitos sužeidė. 
Drg. II. Maldakiutės-Kiznie- 
nės draugą B. Kiznį užmušė 
kovoj birželio 7 d., o II. Žu
kaitės — Pine vyrą labai su
žeidė birželio 6 d., tai yra, lai
ke invazijos. Jis yra parvežtas 
į Ameriką ir gydosi Utica, N. 
Y., ligoninėj. Abiem draugėms 
kliubas reiškia užuojautą ir 
nutarta paskirti po $2 dėl nu
pirkimo dovanėlių. Taipgi li
gonei, jaunuolei, Annai Mi- 
kalajunaitei paskirta dova
noms $2. Ji jau virš metai lai
ko serga. Sveika būdama daug 
darbavosi. Jos sveikata eina 
geryn ir manome, greitai ją 
susilaukti atgal.

Nutarta permainyti susirin
kimų dieną, nes kaip kurios na
rės, iš priežasties naktų dar
bo, negali dalyvauti. Dabar 
susirinkimai įvyks pirmo šeš
tadienio vakarą. Įsitėmykite 
visos tą.

Laisvėj, rugpj 11 dieną, ko
respondencijoj, kur paskelb
ta aukos laike Kaminskio pa
res, praleistas vardas drg. N. 
Garnienės, kuri aukavo $1. 
Atsiprašome.

J. K. Navalinskienč, 
Mot. Skyriaus 
Korespondentė.

Bridgeport, Conn.
Smagus Piknikas!

Apdžiūvus žmonių kaktoms 
nuo šutinančio ir įkyraus karš
čio — dabar bus galima lais
vai atsikvėpti, pradėti šis tas 
veikti, o pagaliaus ir pasi
linksminti.

Bridgeportiečiai atsikvėps, 
linksminsis ir sykiu apvaikš
čios išlaisvinimą Lietuvos, gra
žiame sodne bepiknikaudami.

Tas piknikas įvyks nedėlio
ję, rugsėjo 3 d., šiemet; Gyne- 
vich Grove, Fairview Ave. Ex
tention, Bridgeport, Conn.

Piknike bus gera muzika; 
įvairūs užkandžiai ir gėrimai. 
Prakalbą ir vėliausias žinias 
pasakys D. M. šolomskas iš 
Brooklyn, N. Y.

Užtikriname, kad dalyvavu
siems šiame piknike nereikės 
gailėtis. Pikniko pelnas eis 
Lietuvos žmonėms, nukentėju
sioms nuo karo.

Pikniką ruošia Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetas, 
Bridgeporto Skyrius.

GANDAI, KAD GOERIN- 
GAS SUIMTAS

London. — Anglų spauda 
paskelbė pranešimą iš Šve
dijos, kad Vokietijoje areš
tuotas maršalas Hermann 
Goering, oro jėgų ministe- 
ris, kuris buvo vadinamas 
dešiniąja Hitlerio ranka. 
Goeringas ir jo žmona esą 
laikomi po stipria sargyba.

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 dieną 
iki vėlai.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORRJS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRANO ST. BROOKLYN, N. Y.

Harrison ir Kearny, 
New Jersey

Lietuvos šelpimo reikalais 
užėjau pas Oną Labašaukienę 
ir Joną Marcinkevičių. Tai ma
lonūs ir draugiški žmones. Už
sikalbėjus apie Lietuvos padė
tį ir reikalą ją šelpti, Laba- 
šauskienė tuojaus pradėjo jieš- 
koti drabužių ir atnešė visai 
naujus moteriškus čeverykus, 
vilnonę visai gerą dresę ir la
bai puikų žieminį vilnonį sve- 
derį ir dar keletą drabužių ir 
pridūrė kaipo klausimu: Ka
žin, ar tie žmoneliai gauna 
kas ten siunčiama?

Paaiškinau, kad gauna, nes 
ir paliudijimai ateina iš Rusi
jos, o dabar veikiausiai bus 
siunčiama tiesiog į Lietuvą. Po 
šitokių pasikalbėjimų, Ona La- 
bašauskienė išsiėmus atskaitė 
penkiasdešimtis dolerių ir pa
tiesė ant stalo, pareikšdama, j 
kadangi drabužių daugiau at
liekamų neturiu, tai aukoju 
pinigais; lai šelpimo komitetas 
sudaro du pundelius kainoje 
po 25 dolerius vaikučiams ir, 
mergaitėms, nes žinau, kad!

Lietuvos žmonės ir jų vaiku
čiai yra apiplėšti, apnuoginti, 
nes barbariški vokiečių fašis
tai jiems nieko nepaliko.

Jonas Marcinkevičius žiūri 
ir klausosi, kas čia darosi ir 
dar pamislinęs tarė, tai aš, 
mislini, pasiduosiu? “Noser,” 
nors aš šiuo tarpu daug pini
gų prie savęs neturiu, bet pa- 
jieškosiu. Ir suradęs tris dešim
tines patiesė ant stalo, saky
damas: Aukoju trisdešimts do
lerių ir lai šelpimo komitetas 
nuperka, kas yra reikalingiau
sia dėl Lietuvos kovotojų už 
laisvę. Ir dar pridūrė: Šios au
kos nėra jau paskutinės, dar 
prisieis daugiau aukoti. *

Reikia pasakyti, kad šie 
draugai 'dar neseniai aukavo 
po 25 dolerius ir vėl dabar jie 
suaukavo 80 dolerių, o dar ne
seniai 50 dolerių. Vadinasi, šie 
draugai į gana trumpą laiką 
paaukavo 130 dolerių ir dar 
neatsisako aukoti ir toliau. 
Garbė jiems! Lietuvos žmonės 
jų niekuomet neužmirš.

V. W. Žilinskas.

Franci j a bus greičiau 
atvaduota, negu buvo tikė
tasi, sakė Chinchillas.

——

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

S
3 CHRONIŠKOS LIGOS
I®] ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki-
ŽA I tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 

garos skausmai, Skilvio ir žarnų nesveikumai, Chro- 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 

•• mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 
gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS fZ.

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

(Įsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.GREEN STAR BAR & GRILL

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

BlfftWWIfAWWWWWWIlAW

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

★
1113 Mt. Vernon St.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

■■■B
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Nepaspruks Dauguma 
Vokiečių iš Estijos-

Latvijos “Maišo”
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ji Armija užėmė punktus 
tik už trejeto irylių nuo Ta- 
llinno - Rygos geležinkelio, 
tuomi yra perkertamas 
praktiškas vokiečiams pa
sitraukimas iš Estijos. So
vietam taipgi telieka tik ke
letas mylių į Valgą, gele
žinkelių centrą prie Esti
jos rubežiaus su Latvija.

Maskvos radijo komenta
torius sakė, jog vokiečiai 
stengiasi kuo greičiausiai 
išgabenti savo kariuomenę 
iš to Latvijos - Estijos 
“maišo”, per dabar atida
rytą siaurą Tukums kori
dorių pajūryj.

Petain Esąs Areštuotas
Iš Šveicarijos pranešama, 

kad slaptoji nacių policija 
suėmus seną maršalą Pe- 
tainą, buvusį Vichy Franci- 
jos valdovą ir vokiečių pa
kaliką.

(Pirmesni n e o ficialiai 
pranešimai sakė, kad Pe
tain su Lavaliu, kitu išda
vikišku Vichy valdovu, per- 
sikraustę į Belief ortą arti 
sienos tarp Vokietijos ir 
Šveicarijos.)

Rėklaitienė ir P. Ruseckienė iš 
Scrantono.

J. Banislauskas $3.
Po $2: K. Malinauskas ir 

V. Zavistauskas.
Po $1: P. Jazakas, F. Fabi

jonaitė, Julia Jarvis, M. Nat
kevičius, B. Tuškevičius, O. 
Sinkevičienė, J. Juozupaitis, 
Mrs. Joe Petraitis ir K. Lu- 
tackienė.

Gal būt, kad nekurios pa
vardės nėra tinkamai parašy
tos, bet jos taip buvo šiam ko
respondentui paduotos. Galu
tinė atskaita tilps vėliau, kur 
bus pažymėta, kiek abelnai 
pelno liks nuo pikniko ir kiek 
aukų.

Dienos kalbėtojum buvo 
draugas šolomskas. Jis pasakė 
puikią prakalbą šiandieniniu 
klausimu. Publika ramiai klau
sėsi, palydėdama aplodismen
tais. Jam ypatiškai liko įteik
tos tūlos aukos Lietuvos pa- 
gelbai. Kitas kalbėtojas buvo 
vietinis N. Demko, pirminin
kas RWR.

Piknikui vieta buvo gana 
patogi, prie ežero, kuris ma
žino didelį karštį, o daugybė 
medžių darė pavėsį.

Po ilgos dienos darbų, nors 
darbininkai ir jautėsi kiek pa
vargę, bet linksmi veidai ro
dė, kad jų triūsas liko atly
gintas geromis pasekmėmis. 
Galima spręsti, kad pora šim
tų dolerių teks Lietuvos žmo
nėms nuo šio pikniko.

Nugirdęs.

Nashua, N. H.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

skelbtas. Kokia iš to bus nau
da? Nauda galės būti tik to
kia, kad žmonės galės gardžiai 
pasijuokti.

Well, kai kada ne pro šalį 
ir pasijuokti.

Scranton, Pa.
Per ilgą laiką Scrantono, 

Wilkes-Barres ir apylinkės pa
žangiųjų lietuvių laukiamas 
piknikas, surengtas Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komiteto, 
Rocky Glen Parke, rugpj. 13 
d., pagal i aus praėjo. Praėjo su 
dideliu pasisekimu kaip finan
siniai, taip ir moraliai.

Diena pasitaikė labai graži. 
Kaip kas nusiskundė,, kad per 
daug šilta, bet rengėjai tokios 
dienos tik ir laukė. Prie barų 
ir šeimininkės dirbo, taip sa
kant, išsijuosę. Nors turėta ga
na daug gėrimo, bet “lengvų” 
gėrimų pritrūko dar gana 
anksti. Galima būt buvę par
duoti dar tiek, šeimininkės ne
kuriu valgių irgi pritrūko.

Nors nekurie darbininkai 
jau radosi apie devintą vai., 
bet “darbas” pradėjo eiti be
veik nuo vidurdienio ir tęsėsi 
be perstojimo ligi 10 vai. La
bai tankiai negalima buvo pa
spėti patenkinti svečių reikala
vimus. Graži iškaba, kurią1 pa
rūpino draugė F. Fabijonaitė, 
radosi prie pikniko vietos. An
tra iškaba buvo prie taip va
dinamos “Karabonkos,” pra
šant aukų Lietuvos žmonėms. 
Tai buvo geras sumanymas, 
nes tuomi būdu liko surinkta 
virš $50.

Nekurie aukotojai pažymė
jo savo vardus, kurie seka:

Po $5 aukavo: G. Surdokas, 
V. Grumblis, A. Globich iš W. 
B., Pa., E. Zinkevičius ir Kar- 
pinskienė iš Pittston, Pa., P.

Žuvo Kovoj Jaunuolis
Draugai Radžiavičiai gavo 

žinią iš karo departmento, kad 
jų mylimas sūnus užmuštas 
Franci jo j, kovoj prieš nacius. 
Jaunuolis buvo dar tik 19-kos 
metų, buvo gabus ir baigęs 
aukštesnius mokslus. Jis kovo
jo kartu su kitais jaunuoliais 
už savo ir mūsų laisvę ir padė
jo galvą.

Drg. Radžiavičiai yra pro
gresyviai žmonės, dienraščio 
Laisvės skaitytojai ir organi
zacijų nariai. Reiškiame drg. 
Radžiavičiams užuojautą šioj 
nuliūdimo valandoj!

Lietuviai Nashua ir apylin
kėj ! Lietuva jau veik visa iš
laisvinta, bet naciai baisiai nu
vargino jos žmones ir jiems 
mūsų pagalba greitai reikalin
ga. Mes sutvėrėme Nashua 
mieste Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto skyrių ir ima
mės darbo. Nedėlioj, rugpjū
čio 27 dieną, rengiame pikni
ką, ant Sakalo ūkės. Visas pel
nas skiriamas Lietuvos pagal
bai. Už tuos pinigus bus nu
pirkta Lietuvos žmonėms rei
kalingi drabužiai ir kiti reik
menys ir pasiųsta.

Todėl kviečiame visus ir vi
sas atsilankyti. Atminkite, kad
ta pagalba eis Lietuvon, kur 
gyvena išvargę jūsų giminės. 
Kviečiame visus ir visas.

Lietuvai Pagalbos 
Teik. Komitetas.

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).

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 VYRŲ
Materialų Kraustytojų
Pagclbininkų Prie Išsiuntimų ir 

Priėmimų Department©.

MILLWRIGHT PAGELB1N1N- 
KŲ IR ELEKTRIKIERIŲ

A. Schrader’s Son
481 Clermont Avenue, 

Brooklyn.
(Arti Clinton & Washington Stoties, 

8th Ave. Subve)

.(204)

APVALYTOJAI
DIENĄ IR NAKTĮ

NUOLATINIS DARBAS
Kreipkitės j 

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 į 

PERSONNEL OFISĄ,
12-TOS LUBOS

JOHN WANAMAKER 
9TH STREET & BROADWAY 

NEW YORK CITY.
(201)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
HILLSIDE, N. J.

.Suvalkijos Naumiesčio išlaisvini
mo proga, Jurgis Kudirka rengia 
Džiaugsmo Vakarėlį. Įvyks šešta
dienį, 26 d. rugpjūčio. Jis kviečia 
visus Zanavykus, Kapsus ir Dzūkus 
nuo Krosnos Tilto. Kazys Janužis 
prisideda prie šio parengimo kaipo 
Kauno Joniškėlio išlaisvinimo. Jis 
taipgi kviečia Kauniečius, Žemaičius, 
Aukštaičius ir Vilniaus Dzūkus. 
Prašome visus dalyvauti, atsiveski
te ir savo draugus. Jie prašo visus 
dalyvauti, bus geras pavaišinimas 
visiems veltui. Pradžia 7:30 v. v., 
207 Silver Ave., Hillsidėje, — G. 
Kudirka ir K. Janužis.

PHILADELPHIA, PA.
Prašome Jsitėmyti, Jog

Dienraščio Laisves Naudai

DIDYSIS PIKNIKAS
Įvyks Prieš Labor Day

Rugsėjo 3 September
Jau Dabar Laikas Rengtis į Pikniką

BUS DEER PARK, N. J.

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS. 
Bus Alaus, Degtinių ir Kitokių Gėrimų

Daug svečių atvyks iš Brooklyno, Newark®, 
Elizabetho ir kitų miestų.

OFISUI BERNIUKAS
TURI TURĖT KOMERCINIO 

' MOKSLO IR SUPRATIMO 
APIE TYPING.

SPERRY 
PRODUCTS,
1505 WILLOW AVE., 

HOBOKEN, N. J.
(204)

PAPRASTI DARBININKAI
SU MECHANIŠKAIS PALINKIMAIS. 

VALYTI IR PERKELUOTI MAŠINERIJĄ.
POKARINIAI DARBAI

BRILL EQUIPMENT CO., 
2401 — 3RD AVE., N. Y. CITY.

i (200)

VYRAI—Imkite darbą industrijoje, gyvybiniai 
svarbioje karo pastangoms ir pokariniu me
tu. Storage Batteries yra ir bus naudojamos 
vis daugėjančiais kiekiais. Nereikės eikvoti 
laiko, kai ateis konversija. Mes galime pasi
naudoti darbininkais prie išsiuntimų,, švino 
deginimo, sustatymų, nuliejimų, klijavimų, 
apkarpymų departmentuose. Patyrimas nerei

kalingas. Progos greitiems pakilimams. 
Reikalingas atliekamumo apreiškimas.
GENERAL LEAD BATTERIES CO.

106 West Railway Ave., Paterson 3, N. J.
(203)

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)

STALINĖ LATHE
JIG BORE &

MILLING MAŠINŲ 
OPERATORIAI 

TOOL TEKINTOJAI 
SUPLANAVIMUI VYRAI 

LABORATORIJOS 
MECHANIKAI

VYRAI
Abelnam karų dirbtuvės 

darbui , 
TURRET LATHE 

NUSTATYMUI VYRAI
& OPERATORIAI 

TOOLMAKERS

SPERRY 
PRODUCTS,
1505 WILLOW AVE., 

HOBOKEN, N. J. 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

(204)

REIKIA DARBININKŲ
THĘ

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, 
.. V •• i i;

Pirmadienį & Antradienį.
ARBA, JEI JŪS PASIRENKATE 

KREIPKITĖS PAS
THE CHARLES PARKER 

CO.,
MERIDEN, CONN.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

AMERICAN AIRLINES 
REIKIA VYRŲ 
Sekamiems darbams 

La Guardia Field
PLOKŠČIŲ METALO 

MECHANIKŲ 
AIRCRAFT MECHANIKŲ 

PURŠKIMU MALIAVOTOJŲ 
Pradinė alga: 65c, 75c, 80c, 90c $1.00 

į valandų, remiantis praeities patyrimais. 
Taipgi 

elektrų
VAMZDŽIŲ SUVEDĖJŲ 
(Stcaių Fitting—Refrigeration) 

AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ 
Pradinė alga: 65c, 75c, 80c, 90c j 

valandų, remiantis praeities patyrimais. 
Taipgi yrą vietų 

apvalytOjams
OFISO VALYTOJAMS 

ir 
BERNIUKAMS 16 IR VIRŠAUS 
Aplikantams nereikia būti High School 

Baigusiems. 
Kreipkitės j

AMERICAN AIRLINES, Ine.
103 East 41st Street, N.Y.C.

Tarpe 9 A.M. ir 5 P.M.
(šeštadieniais iki 12:30 P.M.)

(201)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

(X)

VYRAI
AUGŠČIAUSIOS ALGOS

KOMBINACIJA GASU IR ELEKTRA
LYDYTOJAI
MAŠINISTAI

GARO VAMZDŽIŲ
SUJUNGĖJAI

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)

ŽĖGLINIŲ BŪRIŲ 
DARYTOJAI

OPERATORIAI 
PAGELBININKAI

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

(198)

VYRAI—BE PATYRIMO
Karine Dirbtuvė. $48 iki $51.20 už 56 valan

das. Arti BMT & IND. subvių.
168 7th St., Brooklyn. SOUTH 8-6700.

(199)

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)

PAGELBININKAI (6) 
REIKALINGI TUOJAU

Būtinai medžio gaminių dirbtuvei.
Patyrimas pageidaujamas, tačiau ne būtinai 

reikalingas.
COLONJĄt OFFICE 

FURNITURE CO.
195 New ST.’ (KAMP. SUMMIT) 

Skersai Central High School, 
Newark, N. J. 

MITCHELL 2-0314.
, (198)

RĘTKIA OPERATORIŲ'
Prie merginų įr moterų paltų.

Taipgi Prosytojų. Kreipkitės visų savaitę.
275 BROADWAY, BROOKLYN (1-mos lubos)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA MOTERŲ
DIRBTI PRIE STALO, 

EGZAMINUOTI LENGVĄ
SUSTATYMO DARBĄ

A. Schrader’s Son
481 Clermont Avenue,

Brooklyn.
(Arti Clinton & Washington Stoties, 

8th Ave. Subve)

(204)

OPERATORES
PRIE VIENOS ADATOS

IR
DVIEJŲ ADATŲ
SIUVAMŲ MAŠINŲ.

ŠTAI JŪSŲ PROGA DABAR 
IR POKARINIAM DARBUI.

AUKŠTA ALGA
NUOLATINIS DARBAS 

MODERNIŠKI DARBUI 
RŪMAI

VĖLIAUSIOS AUKŠTOS PAJĖGOS 
SINGER MAŠINOS.
OLDIN-DENNIS 
SPORTSWEAR

1 EAST 33RD ST., 8-TOS LUBOS, 
NEW YORK CITY.

(200)

MERGINOS & MOTERYS
DALIAI LAIKO & PILNAM 

LAIKUI DARBAS.
Mes turime įvairių darbų savo fa

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

atsinešti įrodymus savo amžiaus.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(211)

TVARKYTOJOS
IR

INDŲ ATĖMĖJOS
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 

5 DIENŲ SAVAITĖ. 
POKARINE PROGA.

SPERRY 
PRODUCTS,
1505 WILLOW AVE., 

HOBOKEN, N. J.
(204)

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.
(211)

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)

MERGINOS—MOTERYS
Be patyrimo. Karinė Dirbtuvė. $39.65 iki 
$12.70 už 54 valandas. Arti BMT & IND.

Subvių. 168 7th St., Brooklyn. SOUTH 8-6700.
(199)

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO 

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

ŠEŠTADIENIAIS 
NEDIRBAMA

ALGA $20
VITROPHANE CORP. 

33—34TH STREET, 
BROOKLYN, N. Y. .

(200)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

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

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA AIŽIA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

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

REIKIA MERGINŲ
LABELERS IR PAKUOTOJOS 

KOSMETIKŲ.
5 DIENŲ SAVAITE. LABAI GERA AIŽIA. 

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

PHONE GRAMERCY 3-2417.
(199)

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)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS 
VIRTUVES DARBININKĖS 

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, įskaitanį viršlaikius, $30 ir aukščiau. 
MATYKITE SUPT. 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)

PIRKITE KARO BONUS!

MOTERYS
30 IKI 50 METŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
LENGVAS SIUVIMO DARBAS. 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS
MR. ANDERSON

A. G. SPALDING & BROS
24 — 6TH AVENUE, 

BROOKLYN.

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

(199)

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
DIENOS, 40 VAL. SAVAITE.

HEARN’S
74—5TH AVENUE.

_____________  (201)

5

ii

1

LENGVAM 
OFISŲ VALYMUI

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

$17.64 I SAVAITĘ PRADŽIAI.
KREIPKITĖS MAIN FLOOR, 

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

TURI BOTI PILIETIS AR TURĖTI 
PIRMAS POPIERAS.

MOTERŲ 
REIKIA

(199)
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NwWko^K02fe?ini(H
Jonas Juška Padovano

jo 18 Fotų Baty Lie
tuvos Žmonėms

Visiems Lietuvos Žmonių 
Draugams

PRAŠOME GREITOS IR DAUG TALKOS
Batų krautuvės savininkas 

Jonas Juška atrašė Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komiteto 
nacionaliam pirmininkui Anta
nui Bimbai sekamą laiškutį:

Malonėkite prisiųsti vežimą, 
nes aš turiu prikrovęs baksą 
čeverykų, kuriuos aukauju 
nuo vokiečių nukentėjusioms 
Lietuvos žmonėms. Bakse yra 
18 porų.

Draugiškai,
J. Juška,
187 Sand^ Street, 
Brooklyn, N. Y. 
★ ★ ★

Tie jo batai, tai iš “odd 
lot,“ buvę leisti parduoti be 
štampų, kurie būtų buvę kos- 
tumerių išgaudyti, kaip “hot 
cakes.” Bet, sakoma, “kur yra 
noras, ten surandama būdas.“ 
Norėdamas paremti Lietuvos 
žmones, Juška mokėjo išsau
goti geroką skaičių jų nuo iš- 
bėgiojimo iš krautuvės kitais 
keliais.

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centre, 417 Lorimer St., 
Brooklyne, dabar kas dieną 
reikia daug talkininkų. Reikia 
darbininkų visokiems dar
bams: atrišinėti pundus, per
rinkti ir sudėti rūšimis drabu
žius ir batus, apkalti skrynias, 
taisyti drabužius, rišti pundus.

Dovanos ateina desėtkais 
pundų kas dieną ir taip ateidi- 
nės iki šeštojo siuntinio išsiun
timo. Jums jau aišku, kas at
sitiktų, jeigu nors per dieną 
centre darbas sustotų.

Ateikite visi dirbusieji se
niau, patyrę darbe. Ateikite ir 
tie, kurie iki šiol .neturėjote 
progos padirbėti. Niekad ne 
per vėlu pradėti. Pradėję, pa
matysite, kad nėra sunku iš
mokti bile darbą pagelbai sa
vo brolių ir seserų Lietuvoje. 
Jeigu krautuvę randate užda
rą, rakto klauskite Laisvės 
raštinėje.

Brooklyno Laikinasis 
Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas.

Grįžta Svečiuosna Daug 
Atlikęs Kare ir 

Apdovanotas
Brooklynietis kapitonas Jer

ry C. Casper, 24 metų, šiomis 
dienomis baigė 40 misijų ant 
priešų pozicijų. Jis tapo apdo
vanotas Atsižymėjusių Lakūnų 
Kryžiumi. Jis veikė B-24 Libe- 
ratorių pilotu.

Casper dabar paleistas ato- 
stogosna pas saviškius, 8750 
Bay Parkway, Brooklyne.

Pirmas Siuntinys Cielo
Kraujo Europon

Meilužis Išvoliojęs Ją 
Po Nuodingąją Vijoklę

“Bernužėli, nes’voliok,“ pa
tarimas būtų beveik tikęs 
Rowlandui Blinston, Yonker- 
se. Bet ir tai ne visai. Skirtu
mą tame, kad jis voliojosi ne 
pats, bet voliojo meilužę ir dar 
kur — nuodingose vijoklėse 
(poison ivy). Taip apsiskundė 
jauna, buvusi jo sužadėtinė, 
Ruth Toepfer.

Blinstonas, neseniai paleis
tas iš kariškos tarnybos, įsi
mylėjęs kaimyniškoj krautu
vėj dirbančią Ruth. Ir žiedą 
nupirkęs. Jie taręsi vestis. Bet 
12-tą šio mėnesio susipykę ir 
jinai grąžinusi žiedą. Tą Blins
tonas sakosi paskandinęs 
Bronx upėj kartu su prarasta 
meile. Tačiau pereitą savaitę 
jis ją vėl pasitikęs išeinant iš 
darbo ir palydėjęs einančią 
namo. Netoli namų vėl kalbi
nęs vestis. Ji atsisakius. Jis ją 
parmetęs ant žemės tuščiam 
lote. Jinai jam priminus, kad 
ten yra nuodingos vijoklės. 
Tas, skundėsi ji, tarsi atgaivi
no Blinstoną, jis energingai ją 
visą išvoliojęs po vijoklę ir 
dar nulaužta šaka ištrynęs jos 
veidą, kaklą, rankas.

Mergina, parėjus pasiskun
dė motinai, o ta Blinstoną 
areštuodino. Tačiau Ruth teis
me pasiūlė ne bausti, bet gy
dyti Blinstoną. Nustebęs tiesė
jas paklausė:

— Nuo poison ivy?
—Ne, nuo nervų pakrikimo, 

liūdnai atsakė po vijoklę iš
voliotoji mergina, su rimtumu 
senės, nors šiuo tarpu esanti 
tik 17-kos metų. Visgi jis su
laikytas po $1,000 kaucijos 
tolimesniam kvotimui.

Pereitą pirmadienį iš New 
Yorko lėktuvu išskridinta į 
Europos karo frontus siuntinys 
viso kraujo. Jis bus vartoja
mas gydymui sužeistų greta 
kraujo plazmos. Kraujo plaz
ma yra koncentruotos kraujo 
dalys, be tam tikrų kraujo da
liu. Plazma teikiama bile kam. 
čielas kraujas gali būti teikia
mas tik pagal atitinkamą rūšį 
kraujo — toks tokiam. Jį duos 
ne pavaduoti plazmą, bet prie
dams prie plazmos.

Iki šiol čielo kraujo nebuvo 
siunčiama.

Norintieji pagelbėti savo 
krauju išgelbėti kariškių gy

vastis, greičiau sugrąžinti juos 
į sveikatą, duokite Raudona
jam Kryžiui kraujo. Duokite 
kraujo tiem, kurie atidavė vi
są savąjį, kad išsaugoti mums 
demokratiją, laisvę, namus ir 
viską, ką mes branginame.

Einant duoti kraujo reikia 
Į užsiregistruoti iš anksto krau
jo priėmimo artimiausiame 
centre. Pažymėkite porą pato
giausių Jums dienų. Jeigu pir
moji jau būtų užpildyta, skirs 
antrąją.

Brooklyne kraujo priėmimo 
centras randasi 57 Willoughby 
St. Veikia kas dieną, apart 
šventadienių.

Ir Kūdikiai Popieros Vajuje
Cortlandt apskrityje ruošia

ma kūdikių paroda^ Bet įėji
mui į parodą kiekvienas turės 
pristatyti ne mažiau savo svo
rio popieros karo reikalams.

BETTE DAVIS
Naujoj dramatiškoj Warner Bro«. 

judžių sensacijoj

“MR. SKEFFINGTON”
su CIjKUDE RAINS * WALTER ABEL 

GEORGE COULOURIS 
ir kitais žymiais vaidintojais.

HOLLYWOOD iBrR?£TY

WARNER BROS, perstato

JANIE
—Ji buvo visų mylimoji! 

su ROBERT HUTTON * JOYCE 
REYNOLDS * EDWARD ARNOLD ♦

ANN HARDING
IR DAR Šaunūs Vaidinimai Scenoj su 
TOMMY TUCKER ir Jo Orkestru, The 
THREE TWO TIMERS, dainininkai ir kt.

STRAND ”tay

Susitiko Italijoj Savo Motiną
Giovanni Marzullo, pirm iš

vykimo kariškon tarnybon gy
venęs Jersey City, nuvykęs su 
kariškų inžinierių kompanija 
Italijon ten surado savo moti
ną. Motinos jis nebuvo matęs 
nuo išvykimo šion šalin prieš 
17 metų. Viso kaimo gyvento
jai suėjo pasveikinti atėjusį su 
laisvintojais amerikietį Italijos 
sūnų.

New Yorke gale pereitos sa
vaitės buvo 64 susirgimai vai
kų paralyžium.

Artistą Puikiausia ‘Vakacija’
Metropolitan Operos solistė 

Lily Pons ir jos vyras, žymus 
orkestrų vadas Andre Kostel- 
anetz sugrįžo po keliavimo po 
Europos karo zonas su progra
momis per 13 savaičių. “Tai 
buvo naudingiausia vakacija,” 
pareiškė artistai.

Orkestrų vadas Leopold 
Stokowski šį rudenį vėl auko
siąs savo patarnavimą dvyli
kai pirmadienių ir antradienių 
popietinių koncertų Miestava- 
me Muzikos ir Dramos Centre.

Joyce Reynolds, žvaigždė Warners filmoje “Ja
nie,” dabar rodomoj Strand Teatre, Broadway ir 
47th St., New Yorke.

N. Y. Valstijos Kariams 
Balsavimu Teisės

Supainiotos
Kapitonas Eugene, B. Sulli

van kreipėsi į teisėją prašy
damas reikalauti Rinkimų Ta
rybos jį užregistruoti. Rinki
mų Tarybos viršininkas Costu- 
ma jam sakęs, kad jis neturi 
teisės registruoti, jeigu nežino, 
ar registrantas galės būti tame, 
distrikte rinkimų dieną. Gi ka
pitonas negalįs to sakyti, nes 
tai militariškas sekretas.

Kapitonui buvo palikta pa
sirinkti : užsiregistruoti regu- 
liarėse registracijose spalių 
mėnesį, jeigu dar bus mieste. 
O jeigu nebus mieste, tada pa
sinaudoti kario balotu. Kapito
nas atsisakė naudotis kario ba
lotu be registracijos dėl to, 
kad, kaip dabar yra mūs vals
tijoj supainiotas kariškiams 
balsavimo įstatymas, jis negau
na pilnų balsuotojo teisių. Jis 
gali paduoti savo balsą šiuose 
rinkimuose, bet jis liekasi be 
teisės dalyvauti partinėse no
minacijose ateinančią vasarą.

Gubernatorius Dewey, kaip 
žinia, griežtai spyrėsi išlaiky
ti galioje tą sunarpliotą įsta
tymą, kad tik ko mažiau ka
riškių ir karo reikalams tar
naujančių civilinių tegalėtų 
balsuoti šiuose rinkimuose. 
Pasirodo, kad tuomi atims 
tūkstančiams ne tik progą bal
suoti šiuose rinkimuose, bet 
ir teisę pasisakyti sekamose 
nominacijose.

Vėliavų-vėliavukių gaminto
jai esą užversti užsakymais 
prisiruošiančių V-Day iškil
mėms.

Anglų ir francūzų laivų li
nijos jau gaunančios užsaky
mus vietų norintiems keliauti 
Europon.

Miestas Statys Trekam 
Stotį

New Yorko mieste būsianti 
statoma milžiniška, moderniš
ka trekams stotis. Jos statybą 
pradėsią, kaip tik gaus reika
lingų medžiagų. Lėšuosianti 
pustrečio miliono dolerių. Bus 
tarp Greenwich ir Washington 
Sts., nuo Spring iki W. Hous
ton Sts.

Stotyje ras prieglaudą iš už
miesčių atvažiuojantieji pre
kiniai trokai, kurie tokios sto
ties nesant turi jieškotis prie
glaudos po visą miestą, pavar
gę jų draiveriai kartais sugai
šuoti dar ištisas valandas, kol 
treką patalpina. O ir patalpi
nę ne kartą negali ilsėtis dėl 
rūpesčio ar kas neišvogs at
vežtas prekes, nes troko pali
kimui vieta pasitaikius abejo
tina.

Vaikai Nori Dirbti
Mokyklų viršininkas Wade 

sako, kad šiemet vėl turės bū
ti vedamas specialis vajus iš
laikyti jaunuolius vidurinėse 
mokyklose iki jų baigimo. Vai
kai didžiumoje dabar nori 
mesti mokyklas ii* eiti dirbti. 
Vieni iš jų iš patrijotiškumo, 
norėdami padėti karui. Kiti vi
liojami progų gerai užsidirbti. 
Jie nori turėti savo pinigų ir su 
jais ateinančių daugiau pra
bangų, laisvių nuo suaugusių
jų kontrolės. Jie nebeturi kan
trybės laukti užbaigimo mo
kyklos.

Dabar daugiau, negu kada 
nors praeityje, .reikia prilai
kyti vaikus nuo bėgimo iš mo
kyklų pirm baigimo bent vi
durinės mokyklos.

Tam tikruose atsitikimuose 
vaikams bus leidžiama dalį lai
ko dirbti ir dalį mokytis.

Bronxe, vaikų prižiūrėtuvėj, 
areštuotų kortauninkų užtarė
jai sako, jog lošis buvęs ne 
gemblerystė. Lošę tik draugiš
kam pasilinksminimui, kurio 
dalis pelno buvusi skiriama 
tos vaikų prižiūrėtuvės išlai
kymui.

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

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos 54 Skyriaus susi
rinkimas jvyks rugp. 23 d., 7:30 v. 
vak. LAP Kliubo salėje, 280 Avė. 
Nariai prašomi dalyvauti. — Ch. 
Nečiunskas. (197-198)

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

a Message - -
, people of Brooklyn

Mr. Quayle

Once again it becomes necessary to 
request your co-operation in expediting 
the dispatch and delivery of Christmas 
mails to the meri and women serving in 
our armed forces overseas.

The Postoffice Department intends 
to put forth every effort to deliver this 
mail before Christmas. Your help is

urgently needed. It must be a sorry Christmas indeed 
for any of these men and women who do not receive 
their gifts in time. You can do your part by mailing 
between Sept. 15 and Oct. 15—the earlier the better. 
The parcels must not exceed five pounds in weight or 
15 inches in length or 36 inches in length and girth 
combined. Each gift should be indorsed “Christmas 
Parcel.’’ These regulations also apply to gift parcels 
sent overseas in connection with the Jewish religious 
holiday Chanukah. The parcels should be indorsed “For 
Jewish Holiday.”

FRANK J. QUAYLE Jr. 
-------- —- Postmaster. —

Ragino Industrialistus Lavinti 
Veteranus

tam tikslui, nes viena valstija 
nespėsianti pristeigti.

Darbininkas Adanus Chris-

Oakley Furney, valstijinio 
amatų lavinimo komisijonie- 
riaus padėjėjas, ragino indus
trialistus lavinti veteranus 
amatų, darbų. Jis sakė, kad in
dustrija turėtų steigti privatiš- 
kai finansuojamas mokyklas |

tian, 55 m., dirbdamas įkrito 
Hudson upėn prie Gansevoort 
St., New Yorke, ir prigėrė.

Amerikoj šiemet būsią pa
daryta $250,000,000 vertės 
prekių, taikomų kalėdinėms 
dovanoms.

ZZCA RESTAURANT
STANLEY RUTKONAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergrccn 4-9612

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

(Q1 LIETUVIŠKAS KABARETAS
*7) O, STANLEY MISIŪNAS

/ '' SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.*

Plačiai žinomas bartenderys Vincentai 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti I mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST

Prie R.K.O. Republic Teatro

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-6864

Užeiga Parduota iš 
Varžytinių

Puošnaus La Vie Parisienne 
kliubo - karčiamos brangūs li
keriai ir daug ko kito išpar
duota varžytinėse pereitą 
penktadienį, kad patenkinti 
miestui nedamokėtų taksų jieš- 
kinį. Miestas surado, kad jie 
“sales taksais” imestui įsisko
lino $13,461.

Viskas parduota tik Ribinė
mis kainomis. O kadangi įsiū
lančių tokias kainas viskam, 
ypatingai seniems brangiems 
likeriams, buvo daug, tad ga
lutinas gavėjas pirkinio nusta
tyta lioterijos būdu.

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.
(199)

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

JONAS STOKES 
512 Marion St. Brooklyn ’ 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line į 

Tel. GLenmore 6-6191

F. W. SH ALINS
I (Shalinskas)

FUNERAL HOME
I 84-02 Jamaica Avenue 
j Opposite Forest Parkway
I WOODHAVEN, N. Y.

! Suteikiam garbingas laidotuves

$150
i Koplyčias suteikiam nemoka- 
| mai visose dalyse miesto.
Į TeL Virginia 7-4499

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA nt ALIN®) | 

Didelis pasirinkimas visokių I 
Vynų ir Degtinės |

Kasdien Turime 1
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja 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

■ -.. - rr.... —Z

$20.00

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

į •
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