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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

KRISLAI
Paryžius.
Seniau ir Šiandien.
Pijus Grigaitis ir Antanas

Bimba.
“Pirmyn i Vakarus!”

Rašo R. MIZARA
————— —-

Paryžius laisvas! Žinia nu- 
gaudė per visą pasaulį žaibo 
sparnais. Demokratiniam pa
sauliui ji nepaprastai džiugi, o No. 200
fašistinei Ašiai — peilis po J 
kaklu!

Man patinka tas faktas, kad 
Paryžių išvadavo patys fran- 
cūzai patrijotai. Jiems puikiau-
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so vyriausias nuopelnas del sa ck
vo sostinės išlaisvinimo!

Jei Paryžius laisvas, — greit 
visa Francija bus laisva. Per 
ilgus metus Paryžius buvo 
Francijos širdis, galva ir sie
la.

Po Didžiosios Francūzų Re
voliucijos, sukrėtusios visos 
Europos feodalizmo pagrin
dus, Paryžius buvo laisvės sim
bolis.

1871 metais didvyriškoji 
Paryžiaus Komuna dar labiau 
paryškino Francijos liaudies 
drąsą, didvyriškumą, pasiau
kojimą ir politinį subrendimą.

1871 metais Francija ir Pa
ryžių buvo vokiečiams bepar- 
davusi Francijos valdančioji 
klasė, su Napoleonu IH-čiuoju 
priešakyje.

1940 metais Francija ir Pa
ryžių buvo pardavusi Franci
jos valdančioji klasė su Lava- 
lu-Petainu priešakyje.

Komunos laikais Francijos 
garbę išgelbėjo Paryžiaus ko- 
munarai. Šiandien Francijos 
garbę gina makiai, rinktiniau- 
si francūzų tautos sūnūs ir 
dukterys.

Jeigu nuo 1789 iki 1917 me
tų visos Europos akys buvo 
nukreiptos į Paryžių, tai šian
dien Europos tautų viltys keri 
Maskvoje.

Maskva nūnai yra Europos 
centras, — smegenys, širdis ir 
siela. Maskva simbolizuoja 
naują Europą, naują pasaulį, 
— gražesnį, malonesnį pasau
li-

Kas to nesupranta, tas var
giai begu gali ką nors supras
ti.

Ponas Grigaitis Naujienose 
skelbia, būk A. Bimba esąs 
“Sovietų žvalgybos” agentas. 
Girdi, kaip toji “žvalgyba” 
diktuoja, taip A. Bimba rašąs.

Kuo remdamasis p. Grigai
tis šitaip rašo ?

Nežinau. Būtų gerai, jei jis 
paskelbtų apie tai davinių.

Man rodosi, A. Bimba turė
tų didesnę teisę sakyti, jog 
Pijus Grigaitis yra nacių Ges
tapo agentas ir rašo taip, kaip
padiktuoja vokiečių žvalgyba.

Grigaitis, juk spausdino ges
tapininko Ancevičiaus telegra
mas, šmeižusias Lietuvą ir gi
nančias vokiškuosius banditus.

Grigaičio leidžiamas Jauni
mas juk rašė: “Valio Hitle-
riui!” • •

Bendrai, Grigaitis mėgsta 
rašyti tą, ko jis nežino. Ko- 
liotis, plūstis — jis ekspertas.

Jokiu kūrybiniu darbu, su 
jokiu šviesesniu rašteliu, įkve
piančiu skaitytojui ką nors 
gražesnio, jis nėra pasirodęs.

Bet už tai jis yra autorius: 
“šmoko,” “komnacio,” “penk- 
takojo” ir kitokių iš patvorių 
surinktų “šedevrų.”

Literatūros kritikai sako: 
Kiekvieno žmogaus kūryboje 
atsispindi jos autorius. . .

“Pirmyn į Vakarus,” Justo
Paleckio kūrinys, turėtų būti 
perskaitytas kiekvieno laisvie- 
čio. Kas sakinys, — faktas, 
šviesus faktas iš mūsų tautie-
čių kovų prieš ilgaamžius mū
sų tautos priešus.

Justas Paleckis — ne tik žy
mus politikas ir visuomeninin
kas; jis yra puikus ir žurna
listas-rašytojas.

London, rugp. 24. — A- 
merikiečiai ir francūzai pie
tiniame Francijos fronte i- 
ki praeito trečiadienio paė
mė nelaisvėn viso daugiau

JANKIAI ATVADAVO GRE
NOBLE IR, ESĄ, JAU PA
SIEKĘ ŠVEICARŲ SIENĄ

Roma, rugp. 24. — Fran
cūzų kariuomene vakar 
šturmu atėmė iš vokiečių 
Marseille, antrą didžiausią 
Francijos miestą ir pati di
džiausią jos uostą, į vaka- 

; rus nuo Tulono uosto, prie 
Viduržemio Jūros. Pirm 
šturmu imant Marseille, 

[francūzai užkirto visus na
ciam pabėgimo kelius.

Pirm šio karo, Marseille 
[turėjo apie 600,000 gyvento
jų-

Francūzai ir amerikiečiai 
rugp. 24 d. per audringą žy
gį išlaisvino Bordeaux mie
stą su uostu, pietiniai - va
kariniame Francijos pajū
ryje, 110 mylių į šiaurius 
nuo Ispanijos. Pirm dabar

Sovietai Nužygiavo 60 Mylių 
Pirmyn Rumunijoj ir Moldavi

joj; Užėmė Debicą Lenkijoj
London, rugp. 24. — So

vietu kariuomenė Rumuni
joj užėmė Vaslui miestą, 
140 rnylm į šiaurių rytus 
nuo Ploesti žibalo laukų, o 
Tarybinėje Moldavijoj (Be- 
ssarabijoje) raudonarmie-

Partizanai-Patrijotai 
Jau Pusę Francijos 
Turi Savo Žinyboje

London. — Francijos pat
rijotai - partizanai atvada
vo nuo vokiečių ir senovinį 
Perpignan miestą pajūryje, 
Ispanijos pasienyje.

Partizanai Kontroliuoja 
Pusę Francijos

Vidujinių Francijos Jėgų 
komanda pranešė, kad par
tizanai yra perėmę savo ži- 
nybon jau pusę Francijos.

Haute - Savoie srityje, 
pietiniai - rytinėje Franci- 
joje, tie patrijotai suėmė 
5,300 vokiečių; ties Annecy 
jie užmušė 475 nacius ir ne
laisvėn paėmė 1,800.

Limoges mieste prie par
tizanų prisidėjo ir francū
zų policija, iki šiol tarnavu
si vokiečiams ir jų pakali
kams.

Visa Cote d’Or depart
ment (gubernijos) polici
ja, į pietų rytus nuo Pary
žiaus, taipgi perėjo į patri- 
jotų pusę.

Keliolika Tūkstančių Nacių 
Suimta Piety Francijoj 

tinio karo Bordeaux mies
te gyveno apie 300,000 žmo
nių.

Amerikos kariuomenė 
diena pirmiau, nužygiuoda
ma iki 140 mylių į šiaurius 
nuo Tulono uosto, užėmė 
Grenoble, apie 100,000 gy
ventojų miestą, geležinke
lių mazgą ir pramonės cen
trą. Amerikiečiams, koman- 
duojamiem generolo Patch, 
telieka iš čia tik 240 mylių 
susijungti su gen. Pattono 
kariuomene į pietus nuo 
Paryžiaus.

Neoficialės žinios teigė, 
kad amerikiečiai pasiekę 
jau Šveicarijos rubežių, į 
šiaurių rytus nuo savo at
vaduoto Grenoble miesto.

čiai atvadavo du tvirtoviš- 
kus miestus, Bendery ir Ak- 
kermaną, vakarini ame 
Dniestro upės šone, neskai
tant virš 400 kitu išlaisvin
tų miestų, miestelių, gele
žinkelių stočių ir kaimų.
Moldavijoje ir Rumunijoj 

sovietin. kovūnai nugrūdo 
vokiečius ir jų (buvusius) 
bendrus rumunus iki 60 
mylių atgal ir pasiekė 
punktus už 167 mylių nuo 
Bucharesto, Rumunijos so
stinės.

Sovietai jau beveik apsu
pa nacius Kišiniove, Molda
vijos sostinėje.

Lenkijos fronte Raudono
ji Armija atėmė iš hitleri
ninkų Debicą, tvirtovišką 
miestą, didį lėktuvų fabri
kų centrą ir geležinkelių 
mazgą, 60 mylių į rytus nuo 
Krakovo ir 17 mylių nuo 
Tarnov, kito svarbaus len
kų miesto.

Sovietai užėmė punktus 
tik už ketverto mylių nuo 
Lomžos, lenkų gubernijos 
miesto, stovinčio už 20 my
lių į pietus nuo Rytinės 
Prūsijos rubežiaus.

Raudonarmiečiai atmušė 
įnirtusias nacių kontr - ata
kas ties Praga, rytine Var- 
šavos dalim. Viso per die
ną Lenkijos fronte jie užė
mė daugiau kaip 150 miestų 
ir kitų gyvenamųjų vietų.

Estijoj Raudonoji Armi
ja išmušė nacius iš pozicijų 
tik už 4 mylių nuo Tartu 
miesto, pro kurį eina gele
žinkelis į Estijos sostinę 
Talliną ir į Rygą.

kaip 17,000 vokiečių.
Dar nepranešta, kiek dau

giau priešų jie suėmė, at
vaduodami Bordeaux did
miestį.

F rancūzaiSuėmė 
100,000 Vokie
čių Paryžiuje
Francija, rugp. ,24. — 

Francūzų patrijotų koman- 
dierius, gen. Koenig prane
šė, kad jie, atvaduodami 
Paryžių, suėmė 100,000 na
cių ir, tarp kitko, pagrobė 
tuziną jų tankų.

Nacių komanda prašė 
leist jiem pasitraukt iš mie
sto, bet francūzai neleido.

Jankiai Naikina Nacius 
Prie Seine Žiočių

Francija, rugp. 24.—Ame
rikiečiai prispyrė bėgančius 
nacius prie Seine upės ties 
jos žiotim, netoli didžiojo 
Le Havre uosto, kurin hit
lerininkai norėtų pasprukti. 
Amerikos kariai neatlai- 
džiai juos naikina.

Jankių tankąįjį1 šarvuoti 
trokai pasiekė Troyes gele
žinkelių mazgą į pietų rytus 
nuo Paryžiaus ir tik 130 
mylių nuo Vokietijos rube
žiaus.

Pietinėje Franci j oje ame
rikiečiai užėmė Saloną, 25 
mylios nuo atvaduoto Mar
seille uostamiesčio.

BULGARAI GREITAI
J1ESK0SIĄ TAIKOS

London. — Čia supranta
ma, kad Rumunijos išstoji
mas prieš Vokietiją privers 
Bulgariją juo greičiau pra
šyti talkininkų taikos.

Sovietai, Amerika ir An
glija reikalauja, kad Bulga
rija pasitrauktų iš Graiki
jos ir Jugoslavijos žemių, 
kurias ji buvo užėmus su 
nacių talka.

Teigiama, kad Sovietų 
Sąjunga dėlei savo saugu
mo reikalaus teisės naudo
tis Bulgarijos uostais Var
na ir Burgos, kurie yra ir 
karinės bazės prie Juodo
sios Jūros. Bet Sovietai ne
turi tikslo juos užimti.

KETURIU DIDŽIŲJŲ TALKININKU GLAUDUS 
DRAUGINGUMAS UŽTIKRINS TAIKĄ IR 
MUSU ANŪKAM, SAKO PREZIDENTAS

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas, kalbėdamas 
Baltajame Rūme įgalioti- 
niaips Amerikos, Sovietų 
Sąjungos ir Anglijos, parei
škė, kad jeigu keturi didie
ji kraštai (taigi ir Chinija) 
laikysis glaudaus draugiš
kumo po karo, tai galima 
bus “išlaikyti pasaulyje tokį 
taikos laikotarpį, kad ir 
mūsų anūkai suaugs” be ka
ro.

Tie įgaliotiniia dalyvauja 
pasitarimuose dėlei tarp
tautinės organizacijos su

RUMUNIJOS KARALIUS BESĄLYGINIAI
PASIDAVĖ TALKININKAM; PAŠAUKĖ

RUMUNUS KARAN PRIEŠ NACIUS
London.— Rumunijos ka

ralius Mykolas trečiadienio 
vakare įsakė savo kariuo
menei nusR>t kovojus prieš 
Sovietus ir kitas Jungtines 
Tautas, ir pareiškė, kad jis 
priima paliaubų sąlygas, 
kurias išstatė Sovietų Są
junga, Anglija ir Jungtinės 
Valstijos; vadinasi, kara
lius, kaipo rumunų valdžios 
galva, besąlyginiai pasiduo
da talkininkams.

Karalius Mykolas, šalia 
kitko, sakė:

“šiuomi aš liepiu visoms 
ginkluotoms Rumunijos jė- 
koms atkreipti ginklus prieš 
mūsų priešą.

“Jungtinės Tautos, iš sa
vo pusės, užtikrino rumunų 
tautai politinę nepriklau
somybę. Aš, atsiliepdamas į 
mūšų krašto žmonių dau- 
guomenės reikalavimą, nu
sprendžiau stoti išvien su 
Jungtinėmis Tautomis prieš 
bendrąjį mūsų priešą— Vo
kietiją.

“Jungtinės Tautos pripa
žino, jog noteisingai buvo 
nuo mūsų atplėšta Transyl- 
vanija, pagal (nacių) padik- 
tavimą Vienoje.

“Greta su talkininkų ar
mija ir su jos pagelba mes

Ko Hitlerininkai Nustoja 
Rumunijoje

Atsimetus Rumunijai nuo 
Hitlerio, naciai negaus ru
munų žibalo. O Rumunijos 
Ploesti žibalo laukai buvo 
vienintelė vokiečiams natū- 
ralio žibalo versmė. Nete
kus naciams to žibalo, turės 
juo labiau apšlubti vokiečių 
oro jėgos ir bendrai pasilp- 
nėti kArinė jų mašina.

Apart žibalo, hitlerinin
kai gaudavo iš Rumunijos 
didelius kiekius grūdų, mė
sos, odų ir kitų lauko ūkio 
produktų. Dabar jau ne
gaus jų.

kūrimo pasaulinei taikai 
palaikyti po dabartinio ka
ro laimėjimo.

Prez. Rooseveltas gėrėjo
si šių didžiųjų valstybių 
sutartine karui vesti. Jis 
taipgi su dideliu pasitenki
nimu priminė apie artimą 
asmeninį susipažinimą su 
Churchillu, maršalu- Stali
nu ir komisaru Molotovu. 
Kartu prezidentas pastebė
jo, jog šiame kare “išsivys
tė didis, naujas draugingu
mas tarp Rusijos žmonių ir 
Amerikos žmonių.”

pereisime rubežius, kurie 
buvo neteisingai mums nu
statyti Vienoje.

“Rumunai! Jūs esate jau 
paliuosuoti nuo diktatū
ros!”

DIKTATAS DĖLEI 
TRANSYLVANIJOS

Talkininkai po praeito 
karo paskyrė Transylvani
ją Rumunijai. O pagal na
cių padiktavimą Vienoje 
1940 m. rugp. 30 d. Tran- 
sylvanija buvo atimta iš 
Rumunijos ir prijungta 
Vengrijai. Už tai Hitleris 
žadėjo atsiteisti rumunams 
žemėmis, kurios būsiančios 
atskeltos nuo Sovietų Są
jungos pietinės dalies.

Naujojon Rumunijos Valdžion 
Pašaukti Valstiečiai, Liberalai, 

Komunistai, Socialistai
Berne, Šveic. — Rumuni

jos karalius Mykolas pava
rė premjerą loną Antones
cu, pro-nacišką diktatorių 
ir vyriausią karo jėgų ko- 
mandierių.

Nauju ministeriu pirmi
ninku karalius paskyrė ge
nerolą Konstantiną Sanate- 
scu. Į karaliaus paskelbtą 
naują ministeriu kabinetą 
įeina šie asmenys:

Valstiečių partijos vadas 
Juliu Maniu, kaipo valsty
bes ministeris be portfelio, 
ir Konstantinas Bratianu, 
Liberalų partijos vadas, ku
ris užims panašią vietą, 
kaip ir Juliu Maniu.

Rumunijos Komunistų 
partijos vadas Lucretiu Pa- 
traseanu ir socialistų vadas 
Konst. Beteisiu taipgi pas
kirti valstybės ministeriais, 
kaip pranešė Bucharest© 
radijas.

“Naujoji rumunų valdžia 
sudaryta iš įvairių plačių

Šveicarija Sutraukė Ryšius 
Su Vichy “Valdovais”

Šveicarijos valdžia su
traukė diplomatinius ryšius 
su buvusiais Vichy Franci- 
jos valdovais, Petainu ir 
Lavaliu, vokiečių bernais.

Pirmiau buvo pranešta, 
kad Petain ir Lavai persi- 
kraustę į Vokietijos-Švei- 
carijos pasienį, besiartinant 
Francijos partizanams prie 
Vichy.

Paskui buvo skelbiama, 
kad hitlerininkai “kidnapi- 
no” Petainą ir nežinia kur 
jį išsigabeno.

Maskvos radijas vėl atsi
šaukė į vokiečius tuojau nu
verst Hitlerį.

NUGINKLUOTI NACIAI 
BUCHARESTE

Rumunijos karaliui My
kolui pasvirus j Jungtinių 
Tautų pusę, vokiečiai sosti
nėje Buchareste mėgino ap
supti karaliaus palocių, bet 
rumunų kariuomenė juos 
nuginklavo.

Dabar rumunai saugo 
nuo slaptųjų Hitlerio agen
tų visus prisiartinimus prie 
palociaus. O tų agentų dar 
dikčiai esama Buchareste.

Vokiečiai priešingomis 
savo radijų bangomis sten
gėsi “paskandinti” rumunų 
karaliaus pareiškimą per 
Bucharesto radiją.

sluoksnių, pradedant libe
ralais ir nepriklausomai
siais centrais ir baigiant 
kraštutiniais kairiaisiais, ” 
kaip kad rašo New Yorko 
Times korespondentas Da
niel T. Brigham.

Rumunu Armija Išvien j
Su Sovietais Kariauja

Prieš Vokiečius |
\ ■ t

Berne, rugp. 24. — Švei
carijoj girdėtas Vokietijos 
radijo pranešimas sakė: 
Trečioji Rumunijos armija 
jau išvien su Raudonąja 
Armija kovoja prieš vokie
čius.
Kitos žinios teigia, kad ru

munų kariuomenė perėjus 
per sieną į Transylvaniją, 
kurią Hitleris 1940 m. pri
jungė Vengrijai.
Vokiečiai Puola Apleidžian- 

čius Frontą Rumunus
Maskvos radijas naktį iš 

trečiadienio į ketvirtadienį 
pranešė, kad vokiečiai šau
do rumunų kariuomenę, ku
ri nustojo kovojus prieš So
vietus ir traukiasi iš fron
to.

Maskvos radijas specia
liai nutaikė savo bangas 
Vokietijai, pranešdamas a-

įpie Rumunijos pasidavimą 
talkininkams.

J
Urmu Triuškinami Nacių Tan

kai ir Lėktuvai Rytuose
---- . 1Maskva. — Sovietų kovū- 

nai rugp. 22 d. visuose fron
tuose sudaužė bei sunkiai 

[apšlubino 174 vokiečių tan
kus ir nušovė 94 jų lėktu- 

, vus. i

I
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Įdomus Italijos Vyriausybės 
Mostas

Iš Romos pranešama, jog Italijos vy
riausybė paskelbusi, kad ji yra pasiry
žusi suteikti pilietybę tiems pabėgė
liams, kurie esą Italijoje ir kurie po 
karo neturėsią kur grįžti, kurie esą “be
kraščiai.”

Tai reikšmingas paskelbimas ir jei jį 
priims kitos valstybės, tai dikčiai pasi
lengvins daugumai žmonių pokarinis gy
venimas.

Apskaičiuojama, kad šiandien Europo
je esą tarp 15 ir 20 milijonų žmonių be 
tėvynių, visokių dėl karo pabėgėlių, ku
riems nebus lengva tuč-tuojau sugrįžti į 
tuos kraštus, iš kurių jie pabėgo, jeigu ir 
labai norėtų. Jeigu tie pabėgėliai galėtų 
gauti pilietybes tų kraštų, kuriuose 
jiems karo metu buvo lemta apsigyven
ti, tai jiems didžiai palengvėtų gyveni
mo našta. (Žinoma, išimtis turėtų būti 
padaryta visokiems fašistams, Hitlerio 
agentams.)

Yra milijonai žmonių (ypačiai iš Ta
rybų Sąjungos respublikų ir Lenkijos) 
prievarta išvežtų iš savo tėvynių, dau
giausiai į Vokietiją. Išvežtieji, kurie iš
liks gyvi, aišku, bus grąžinami į ten, iš 
kur jie buvo išvežti.

Už iškentėtas jų kančias ir skriaudas, 
mūsų nuomone, Vokietija turėtų pilnai 
jiems arba jų šeimoms atlyginti.

Tokių prievarta išgabentųjų yra ir lie
tuvių — šimtai tūkstančių jų.

OWI Apie Vilnią
Office of War Information skelbia, 

kad jam teko girdėti lietuvišką kalbą, 
transliuotą iš Leningrado radijo stoties 
apie padėtį Vilniuje, Lietuvos sostinėje.

Vilniaus gatvės valomos nuo karo pa
liktų griuvėsių, šalygatviai žiba saulės 
atokaitoj, sako pranešimas. Toliau:

“Paskutiniai likučiai šlykštaus vokie
čių valdymo — vokiški krautuvių užra
šai — nuimami. Jų vietosna dedami nau
ji užrašai — užrašai grynoj lietuvių kal
boj1.

“žmonės godžiai skaito “Tarybų Lie
tuvą,” lietuvišką laikraštį, kad susipažin
ti su svarbiausiais įvykiais, kurių dabar 
netrūksta. Vilniaus Universitetas prade
da savo veiklą. Profesorius Geruta pri- 
imdinėja aplikacijas kandidatų, norinčių 
įstoti Universitetan. Nauja gyvulių 
skerdykla statoma. Apavų fabrikas, ku
rį patys darbininkai atstatė, jau ir vėl 
veikia. Restoranai, barai ir kirpyklos at
sidarinėja vienas paskui kitą. Pašto ir 
telefono sistemos ir vėl jau veikia.”

Dar pridedama, kad visokios meno 
brangenybės, kurios buvo paslėptos nuo 
vokiečių, nešamos į atitinkamas vietas 
ir jos vėl neužilgo sotins lietuvių akis.

Panašius dalykus, beje, mes gauname 
ir iš kitų šaltinių. Vis tai džiuginą pra
nešimai, nes jie rodo, kaip mūsų broliai 
Vilniuje atkuria vokiečių apgriautą ir 
apiplėštą sostinę.

Iš Kauno kol kas dar vis nedaug te
gauname žinių, bet reikia tikėtis, kad 
neužilgo jų gausime ir iš ten.

Tiems, Kurie Pasigedo 
Lietuvišką Pulką

Prieš tūlą laiką klerikalų ir menševi
kų spauda pradėjo pasigesti lietuviškų 
Raudonojoj Armijoj pulkų Lietuvoje. 
Girdi, tie pulkai buvę tik kai kurių žmo
nių vaizduotėje, o ne tikrovėje. Daugiau
siai tuo klausimu sielojosi So. Bostono 
Darbininkas.

Tegu tie ponai redaktoriai pasiskaito 
Laisvėje rugpjūčio 24 d. L Budreikos 
raštą, kuriame pasakyta:

“Lietuviškieji Raudonosios Armijos 
pulkai, bekovodami Lietuvos Respubli
koje atvadavo tris geležinkelio stotis ir 
97 kitas gyvenamąsias vietas. Armijos 
komanda pareiškė pagarbą lietuvių ka
riuomenei už drąsą kautynėse.”

Jeigu jie turėtų padorumo, tie ponai 
redaktoriai privalėtų šį rašinį išspaus
dinti savo laikraščių skiltyse.

Generolai Černiachovskis ir 
Černiavski

Amerikos spaudoje buvo plačiai rašy
ta, kad Sovietų generolas Ivan D. čer
niachovskis, komandierius Trečiojo Bal
tarusijos Fronto, yra žydų tautybės. 
Nors Sovietų Sąjungoj tautybė nesuda
ro problemos, bet kad nemaišyti du žmo
nes, tai tie pranešimai pataisomi, kad 
gen. Černiachovskis nėra žydų tautybės.

Matyti, kad jo tautybę sumaišė su ge
nerolu Michail černiavski, kuris yra žy
dų tautybės žmogus ir tankų komandie
rius Antrajame Baltarusijos Fronte, tai 
yra generolo Matviejo Zacharovo fronte.

Paduodami generolo Černiachovskio 
biografiją Laisvėj, 196 num., vadovau
jantis tais daviniais, minėjome, kad jis 
yra žydų tautybės. Pasirodo, kad tas 
neatatiko faktams.

Vilnis Apie Dumbarton Oaks 
Konferenciją

Dienraštis Vilnis (rugp. 22 d.) rašo:
“Dumbarton Oaks, Washingtone, pra

sidėjo konferencija Amerikos, Britani
jos ir Sovietų Sąjungos. Valstybės se
kretorius Cordell Hull išvakarėse kon
ferencijos pareiškė, jog .taikos palaiky
mui būsią reikalinga spėka ir spėka bus 
naudojama, kur to reikės.

“Britanijos atstovas Alexander Ca
dogan, atsakydamas į Hullo kalbą ragi
no prie juo greitesnio susitarimo, nu

tiesimo taikos plano, padėjipio pagrin
do pokariniam gyvenimui, nes viskas 
eina taip greit, kad nesiskubinus gali
ma kai kas pavėluoti.

“Sovietų ambasadorius Andrei Gro- 
miko taip kalbėjo ryšium su p. Hull pa
reiškimu.

“Atrodo, kad skirtumų didelių nebus, 
kad Trys Didžiosios susitaikys koopera- 
vimui po karo, kaip susitaiko karo vedi
mui.

“Britanija ir Amerika taipgi laikys 
konferenciją su Kinija.

“Faktinai konferencija bus Keturių 
Didžiųjų.

“Konferencijoj su Kinija bus vyriau
sia kalbama apie Pacifiko frontą, pla
nuojama kaip karas laimėti ir kas po 
karui daryti. Kadangi Sovietų Sąjunga 
tame fronte nekariauja, ji dėlto toj 
konferencijoj nedalyvaus.

“Sakoma, kad principiniai klausimai 
jau seniau išspręsti, Dumbarton Oaks 
konferencija svarstys daugiau kaip tai 
vykdyti.

“SSSR ambasadorius pareiškė, jog 
mažoms tautoms teisės bus užtikrinta, 
joms apsauga nuo agresijų bus duota, 
nors tam reikėtų ir spėka pavartoti.

“Reikia laukti iš konferencijos gerų 
rezultatų.”

"Neapsigaukit!” sako Erenburgas
Kada Raudonoji Armija | vokiečiai greitai traukėsi, 

bet todėl, kad Raudonojišios vasaros ofensyve, veik 
mėnesy laiko, nugrūdo na-

Tai Raudonosios Armijos kovūnai Lietuvoje prie garsiosios Lietuvos upės Še
šupės. Paveikslas imtas mūšio sūkuryje. -

cius atgal apie 400 mylių, 
tai tūli korespondentai, ko- 
lumnistai ir “karo strate
gai” vėl užtraukė vienu to
nu su Goebbeliu, kad būk 
“vokiečiai traukias i”... 
“trumpina frontą.”

Sovietų rašytojas Uja E- 
renburgas, kuris lankėsi 
Vilniuj, Minske ir kituose 
išlaisvintuose miestuose, 
matė kovos laukus, išdaužy
tas nacių fortifikacijas, ku
rias sugriovė uraganiška 
Raudonosios Armijos arti
lerija, atsakydamas tiems 
‘gudruoliams” sako: “Neap
sigaukite!”

Tai būtų klaida manyti, 
kad mes mušame vokiečius 
todėl, kad jie jau krinka,— 
rašo Erenburgas. — Jeigu 
dar jie šaukia “Heil Hitler” 
vakarų fronte, o tuo .pačiu 
kartu rytų fronte “Hitler 
kaput!”, tai tas nėra todėl, 
kad prieš mūsų sąjunginin
kus yra kitokį vokiečiai, ne
gu prieš mus rytuose. Vo
kiečiai yra visur vienodi ir 
kada jie mūsų fronte jau 
šaukia “Hitler kaput”, tai 
tik todėl, kad jie buvo taip 
labai sumušti, kaip dar jo
kia kita armija pasaulyj ne
buvo niekur sumušta.

Ir toliau jis dėsto, kad A- 
merikos ir Anglijos kari
ninkai turi saugotis tos 
minties, kad būk vokiečių 
armija jau krinka. Hitlerio 
armija yra kaip kokių ro
botų armija, kitaip ją ne
galima įveikti, kaip tik su
mušti. Ir jis sako, kad So
vietų tankai daug greičiau 
eina pirmyn, negu vokiečių 
proto išsiblaivymas iš hitle
riško apsvaigimo.

Kada gi hitlerininkai su
svyravo Baltrusijoj, kada 
jie nustojo manyti, kad Hit
leris jau nėra genijus ir 
pradėjo šaukti “Hitler ka
put”? Tik tada, kada jie 
buvo baisiai sumušti, kada 
išsi vaikio jo savaites besi- 
slapstydami miškuose, val
gė tik uogas ir kada iš kiek
vienų dešimts vokiečių pen
ki buvo užmušti, tai kiti 
penki pradėjo protauti. Ne
užtenka vieną vokietį ap
kulti, kad devyni imtų pro
tauti.

Užsienio korespondentai 
matė vokiečių paradą Mas
kvoj. Bet aš mačiau ne vien 
tai, bet tūkstančius sudau
žytų vokiečių tankų, trokų 
ir orlaivių ir tuzinus jų for
tifikacijų linijų, pilnus ap
kasus vokiečių lavonų. Aš 
mačiau Minsko ir Vilniaus 
kovų laukus, kur kovos bu
vo labai sunkios, kur mar
šalo Konstantino Rokos- 
sovskio ir generolų Ivano 
Černiachovskio ir Matvėjo 
Zacharovo armijos perėjo, 
sunaikindamos Hitlerio ar
mijas.

Prie Vilniaus ir prie Ne
muno, kaip ir Lenkijoj, 
prieš mus vokiečiai metė 
naujas jėgas. Ir mes jas 
naikinome vieną po kitos. 
Mes mušėme vokiečius prie 
Gardino, Liublino ir Brest- 
Litovsko ir tuo juos moki
nome protauti ir mes tą pa
moką tęsime tol, kol hitle
rinė Vokietija suklups ant 
kelių.

Užsienio korespondentai 
dažnai nesupranta, kodėl 
taip greitai ėjo Raudonoji 
Armija. Jie mano, jeigu mes 
taip greitai einame, tai reiš
kia, kad prieš mus vokiečiai 
nesimuša. Tai visai nelogiš
kas protavimas. Ir kada 
mes bėgyje vieno mėnesįo 
nugrūdome vokiečius atgal 
375 mylias, tai ne todėl, kad 

Armija juos mušė ir greitai 
žygiavo pirmyn. Ir jeigu 
mes tą savo žygį mieruotu- 
me mastais, tai būtų 6,500,- 
000 mastų.

Raudonoji Armija eida
ma pirmyn vedė labai sun
kius mūšius. Tą pripažino 
ir naciai. It* kvaila būtų ma
nyti, kad hitlerininkai savo 
valia taip greitai bėgo ar
tyn savo rubežių. Net kvai
liausias fricas tam netikės. 
Tai kodėl Raudonoji Armi
ja taip greitai ėjo pirmyn?

Pirmiausia todėl, kad ji 
yra labai sugabi. Ji apsup
davo vokiečių armiją ir ne
davė progos išsigelbėti. Mes 
žinojome, kas yra ta jų ar
mija, kas joj darosi, o jie 
to apie mus nežinojo. Mes 
kirtome jiems smūgius kaip 
tik ten, kur to jie nelaukė. 
Mes naikinome juos pagal 
planą. Mes panaudojome 
gudriausią ir sąmoningiau
sią strategiją ir taktiką. 
Priešas, kuris neseniai bu
vo gudrus kovos lauke, da
bar buvo mušamas dar gud
resnių. Mūsų ginklai yra 
geresni už vokiečių, ypa
tingai Sovietų gaminti tan
kai geresni už jų “Tigrus”. 
Mūsų orlaiviai yra geresni 
— mūsų “Šturmovikai” yra 
tikrai skrajojanti tankai. 
Mūsų artilerija yra labai 
gera ir mes jos turim daug. 
Bet tas mums nelengvai at
siėjo; nuo pat Hitlerio už
puolimo ant mūsų šalies, vi
si mūsų gyventojai dirbo il
gai, sunkiai, net iki apsvai
gimo ir pagamino Raudo
najai Armijai tuos ginklus.

Aš kalbėjau su tankie- 
čiais, kurie per laukus ir 
miškus per dieną' padarė 
105 mylias, ir su pėstinin
kais, kurie bėgyje 10 dienų 
atliko 250 myl. maršą ir jie 
buvo gatavi kovai.

Mūsų gelžkelių darbinin
kai parodė stebuklus. Nu
stebo vokiečiai belaisviai o- 
ficieriai mūsų gelžkelių 
veikla. Dar naciai buvo Vil
niuj, o jau mūsų traukiniai 
atėjo į Smorgonis, tik 62 
mylios nuo Vilniaus. Mūsų 
gelžkeliečiai po 15-20 arba 
net 25 mylias gelžkelio pa
taisė į dieną, ir tai ne vien 
perstatė bėgius, bet pataisė 
pylimą, tiltus, užpylė duo
bes.

Bet vien mūsų ginklų ge
rumas ir technika dar neiš
aiškina to, kodėl Raudono
ji Armija taip ėjo pirmyn. 
Šis mūsų ofensyvas yra at
sakymas Sovietų Sąjungos 
liaudies į trejų metų vargus 
ir kančias. Pas mus nerasi
te nei vienos šeimos, kuri 
nebūtų nukentėjus nuo ka
ro, kuri nebūtų netekus sa
vo nario arba artimo.

Nuo Maskvos iki Vilniaus 
yra 620 mylių. Aš važiuoda
mas tuo keliu ir mačiau tik 
krūvas pelenų ir kalnus ap- 
degulių, žoles ir kapų pyli
mus. Aš mačiau vokiečių į- 
rengtus. nuodingų dujų 
kambarius, kur jie tūkstan
čiais žudė žmones. Aš ma
čiau vokiečių fabrikus, ku
riuose jie naikino atvežtus 
žydus iš Lenkijos, Franci- 
jos, Čechoslovakijos ir Ho- 
landijos. Aš mačiau pelenus 
vietoj buvusių sodžių, kurių 
visus gyventojus vokiečiai 
išžudė.

Ir tą mačiau ne vien aš, 
bet ir mūsų armija. Aišku, 
kad mūsų armija grūda 
priešą laukan iš mūsų že
mės ir veržiasi linkui' Vo
kietijos. Ir todėl mes taip 
smarkiai einame pirmyn, ir 
•todėl užsienio koresponden
tai negali to suprasti, nega

li suprasti žmogaus sielos 
ritmo.

Aš peržiūrėjau Amerikos 
ir Anglijos spaudą. Dažnai 
aš labai stebiuosi. Tik da
bar mačiau anglų katalikų 
laikraštyj, kur yra pasaky
ta: “Vokiečiai yra daug 
geresni šiame kare, kaip jie 
buvo pereitame.” Viename 
dideliame Amerikos laikraš
tyj aš skaičiau: “Nepaisant 
individualių įvykių žiauru
mo, vis vien, vokiečių armi
ja yra kultūriškos šalies ar
mija.” Anglijoj Henry Noel 
Brailford net rašo, kad ne
galima teisti Hitlerį, nes vo
kiečių žiaurumas yra nu- 
krepitas tik prieš žydus ir 
slavus.” Kada tą skaičiau, 
tai mąsčiau: tai koki vokiš
ki aniolai žudo anglus ka
reivius belaisvius ir robotų 
bombomis Londono civilius 
gyventojus?

Vienas filantropas siūlo 
po taikos aprūpinti Vokieti
ją Amerikos riebalais. Ki
tas sako, kad mes neturime 
priversti vokiečius atbuda- 
voti miestus, kuriuos jie su
griovė, nes tai bus “versti
nas darbas”. Trečias rūpi
nasi, kad Vokietija neteks 
žemės ploto, kuris bus Len
kijai perduotas. Ketvirtas 
siūlo “nesikišti į Vokietijos 
vidaus reikalus.”

Ir suprantama, jeigu jūs 
persistatote Hitlerio karei
vius tik kaipo žaislo opo
nentus, tai jums sunku prieš 
juos kariauti. Ir tada bus 
ne vien 500 mastų sunku 
nueiti pirmyn, bet net ir 5 
mastai!

DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

AUKŠTAS KRAUJO SLĖ
GIMAS IR VITAMINAS A.

Aukštas kraujo slėgimas 
(hypertension, high blood 
pressure) — visuomet rim
tas ženklas bet kam ir bet 
kada. Gali jis kada pasiro
dyt tik laikinai, dėl tam ti
krų apčiuopiamų ir suval
domų priežasčių. Baimė, iš
gąstis, pyktis, rūpestys ar
ba taip koks didelis sąjūdis, 
stoka miego ir poilsio, di
delis nervų įtempimas kilts- 
telia kraujo slėgimą arteri
jose. Tokiam sujudimui per
ėjus, susireguliuoja ir krau
jo slėgimas. Tačiau, jei to
kie jausminiai sąjūdžiai 
nuolatai baladoja žmogaus 
organizmą, tai jie sutrikdo 
ir fiziologinius organizmo 
reiškinius ir sudaro fizinio 
pamato pastoviai aukštam 
kraujo slėgimui.

Fiziniu atveju, smulku
čiu tės inkstų arterijos lošia 
įžymią rolę. Kai jos, dėl ko
kios priežasties, perdaug 
susitraukia ir susiaurėja, 
tai sunkiau pasidaro šir
džiai kraują per jas perkoš
ti pakyla kraujo slėgimas.

Yra fiziologų susekta, 
jog inkstai, inkstų narve
liai gamina kokią tai sle
giamąją sunką arba slegia
mąją veiksnį (pressor fac
tor), kurs suvaldo ir su
kontroliuoja bendrą arteri
jų toną, — t. y. jas kiek su
raukia arba praskleidžia, 
pakelia arba nužemina jose 
kraujo slėgimą.

Ir yra susekta keletas fi
zinių išorinių veiksnių, ku
rie paveikia slegiamąjį ink
stų mechanizmą. Vienas to
kių veiksnių yra vitaminas 
A. Arba pats vitaminas A 
arba kokios su juo susiję 
priemaišos.

Daktarai Pond ir Rosen 
parinktiems ligoniams duo
davo kas diena vitamino A 
didžiulėmis dozomis, bent 
po 200,000 vienetų per die

Aš šias eiliukes rašau ant 
popierio, kurį paėmėme iš 
Hitlerio slaptos policijos
centro Minske. Tame centre 
aš mačiau vaikučių drabu
žius, kuriuos vokiečiai pa
ėmė nuo sušaudytų arba 
nusmaugtų mūsų vaikų. Tie 
drabužiai buvo paruošti pa
siųsti į Vokietiją.

Ir aš sakau, ką jaučia ir 
mano kiekvienas Sovietų 
Sąjungos pilietis, kad mes 
neiname į Vokietiją tam, 
kad vokiečiams užfundinus 
kaviaro, tai yra tiems “ge
resniems vokiečiams”, ku
rie greitai pradės šaukti 
prieš savo fiurerį, kad ki
tus apgavus, kad už 20-ties 
metų paruošus naują pa
saulyj karą. Mes norime už
baigti su karo baisenybėmis 
kartą ant visados. Mes no
rime taip pamokyti vokie
čius, kad jie daugiau nega
lėtų mus užpulti.

Ir taip mano visa mūsų 
armija, pradedant nuo ge
nerolo iki eilinio kovotojo, 
iki vežimo valdytojo, iki vi
rėjo. Mes žygiuojame tam, 
kad nubausti žmogžudžius 

i ir vaikų žudikus, kad grą
žinti taiką namams ne me
tams, ne dešimčiai, bet ant 
visados.

Mes virtome tikrais kovo
tojais po trejų metų sun
kaus ir baisiai žiauraus ka
ro, kuris iššaukė baisią ne
apykantą linkui karo. Ir tik 
todėl mes taip skubinam lin
kui Berlyno... Ir aš tikiuo
si, kad Amerika ir Anglija 
aiškiau supras tuos vokie
čių sumušimus mūsų fron- 

| te, kas padės mūsų talkinin
kams laimėti vakaruose... 
Berlyne mes turėsime susi
tikti....

ną. Pirma to, visų tų ligo
nių kraujo slėgimas buvo 
aukštokas. Bevartojant vi
taminą A, daliai tų ligonių 
kraujo slėgimas palengvėlio 
ėmė eiti žemyn.

Ir dauguma taip tyrinėja
mųjų ligonių reagavo prie
lankiai ilgesniam laikui. Vi
sų jų kraujo slėgimas bent 
kiek pasidarė žemesnis. 
Kai kuriems tai ir žymiai 
žemesnis. Ir nebuvo patė- 
myta jokių netikusių, nei
giamų pasėkų nuo tokių di
delių vitamino A dožų.

Yra kai kurių fiziologų 
susekta, jog didelės vitami
no A dozos, duodamos la
boratorijų šunims, kuone 
per pusę sumažina inkstų 
išskirstomąją nudėvėtą me
džiagą urea. Fiziologai ma
no, kad tokiu būdu tas vi
taminas A sutrikdo fiziolo
ginį slegiamąjį mechaniz
mą, kurį padaro inkstinių 
arterijų susignybimas.

Taipgi labai galimas daik
tas, kad tas slėgimą žemi
nąs vitamino A veiksmas 
nėra koks specifiškas paties 
vitamino A veiksmas, bet 
kokios nors jojo priemaišos 
veiksmas. Kokie nors che
miniai dėsniai, visai neturį 
jokio vitamininio efekto, 
bet tik prisikabinę prie vi
tamino A arba su juo susi
maišę, gali būt tie kraujo 
slėgimo žeminto j ai, žymes
ni ir už patį vitaminą A.

Rumunijos - Moldavijos 
srityje Sovietai maršuoja 
pirmyn 156 mylių frontu.

Naciai dviem atvejais ir 
daugmeniškai laidė savo 
skrendančias bombas į Lon
doną ir pietinę Angliją 
rugp. 23 d.

Lenkės prašė popiežių pa
laimint kovojančius varša- 
viečius prieš nacius.
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NAUJOSIOS ANGŲ JOS DEMOKRATINIŲ 
LIETUVIU KOLONUOS IR VEIKLA

Jonas Jaunutis; įtekmingi dar
buotojai D. Jusius, J. Likas, H. 
Tamašauskas, M. Kazlauskas, 
J. Burba, Aug. Dambrauskas, 
E. Niaurienė, J. šūkis, Joe 
Masteika, A. Barčius, Rainar- 
dai, Jankevičius ir kiti. Tai 
draugai, kurie vienokiam ar 
kitokiam komitete darbuojasi 
šių dienų reikaluose. Jie visi 
už demokratiją.

Bostonas turi gerų spėkų ir 
jie ten gerai darbuojasi. Ta
čiau reikia daugiau ir plačiau 
įtensyvio pasistūmėjimo sulyg 
dirvos platumo ir momento 
reikalo.

Čia turėtų visi, seniau buvę 
geri veikėjai, po ilgokam poil
siui, stoti dabar į visuomeniš
ką darbą, į kovą prieš lietu
višką fašistinį logerį.

Čia yra Keleivis ir jėzuitiš
kas Darbininkas, čia lietuviš
ko radio programos valandos, 
iš kurių tankiai tryška fašisti
nės putos .Tas viskas labai pa
sunkina demokratinių lietuvių 
kovą už greitesnį ir pasekmin-

Naujosios Anglijos teritori
ją sudaro šešios atskiros vals
tijos pačiame šiaurrytiniame 
kampe Jungtinių Valstijų.

Būtent: Maine, New Hamp
shire, Vermont, Massachusetts, 
Rhode Island ir Connecticut 
valstijos. Vermonte neturime 
lietuviškos kolonijos.

Maine valstijoj mes turime 
tik dvi veiklias lietuviškas ko
lonijas: Rumford ir Lewiston, 
kur LLD ir LDS kuopos gerai 
gyvuoja. Abiejose kolonijose 
yra gerų ir sumaningų, veiklių 
draugų, kurie ten palaiko pa
žangų veikimą.

Gaila, kad nežinau jų ypa- 
tiškai visų, tad negalėčiau jų 
visų suminėti. Bet Rumforde 
pažįstu gerai draugus Puido
kus, Patgalskius ir dar kelis, 
kurių vardus apmiršau.

Tie draugai toli atsiskyrę 
nuo kitų lietuviškų kolonijų, 
vieni, neblogai darbuojasi pa
žangiojo judėjimo budavojime 
ir jo plėtime. Rumford ir Le
wiston LLD kuopos šiemet sto- . ,, _ v iii- i gesni, su pilna pergale, karovi garbes surase savo duoklių, ° . 
pasimokėjime ir išlaikyme kuo- 
pos pilname stovyje. , Worcester, Mass, tai kita di-

Nashua, N. H., tai vienatinė I de S he‘u''!'! kol°niJa su aPie 
ten lietuvių kolonija, kuri yra;t‘ek ?at hetuvių gyvenanc“J- 
veikli demokratiniame fronte! $ia Vlsos mūsų organizacijos 
ir aktyviai dalyvauja bendrai labai gerai gyvu°Ja ir Paglr‘ 
su Massachusetts didžiuoju jtlnal draugal velkl£u 
demokratinių lietuvių judėji-Į To didelio veikimo 
mu. kyje stovi šie draugai:

Nashua yra Lowellio žiemi- j kackienė, Domicėlė ir 
nis kaimynas. Kaip ir Lowel- -Lukai, S. ir H. Januliai, Pet- 
lyj, ten, su labai maža išimčia, |ras Plokštys, J. Bakšys, J. 
žmonės iš Lietuvos suvažiavę Skliutas, B. Mizara, J. Nor
is vidurio Dzūkijos; meilūs, va^a> Kosulis, Dovidonienė ir 
svetingi ir karšti savo idea- keletas kitų gerų veikėjų, be 
Juose. Nash u as demokratinių kurių, suprantama, toks dide- 
lietuvių veikla yra vairuojama; bs b’ gražus veikimas būtų ne
keliu veiklesnių draugų, su Į įmanomas, 
kuriais gražiai kooperuoja de
mokratiniai nusiteikę lietuviai, bavimą LLD 11-tos kuopos raš-

Ten veikia: Juozas Egeris, tininko, S. Janulio, gauta šie- 
Vincas Vilkauskas, Simas Ra- met 18 naujų narių į kuopą, 
dzevičius, Feliksas Buslavičius, 
Karolis Barauskis, Jonas 
bickas, Juozas šimutis ir 
keli jiems padeda sukti 
žangos ratą. Ten gerai 
vuoja LLD 42 kuopa ir LDS 
kuopa. Dabartiniu laiku naš- 
viečiai suorganizavo Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
vietinį skyrių ir per jį darbuo
jasi Lietuvos gelbėjimui. Jie 
rengia pikniką Lietuvos gel
bėjimui rugpjūčio 27 d., Saka
lų ūk ėję.

Massachusetts valstijos de
mokratinių lietuvių kolonijos, 
su savo centru Bostonu, suda
ro smarkiausi judėjimą visoj 
Naujojoj Anglijoj. Mat, čia 
jėgingai gyvuoja garsusis Lie
tuvių Literatūros Draugijos 7- 
tas apskritys, kurio ribose išsi
rutuliavo daug pažangios ap- 
šviestūnijos: profesionalų, pui
kių dailės spėkų ir sugabių vi
suomenininkų, veikėjų.

Mass, valstijoj yra stambių 
lietuviškų kolonijų, kaip tai:

So. Boston ir prisijungę prie
miesčiai sudaro apie 10,000 
lietuvių, čia nuoširdžiai dar
buojasi šie šviesūs visuomeni
ninkai, veikėjai, kaip profeso
rius B. F. Kubilius, daktaras 
J. F. Borisas, daktaras J. Rep
šys, vaizbininkas A. J. Kups- 
tys, paskilbęs korespondentas

šliakys, J. 
B. čiulada, 
A. Večkys,
Tamašaus-

prieša- 
M. Su- 
Juozas

Ten, per rūpestingą pasidar-

Virt 
dar 
pa- 
gy-

Ten draugai vienu urmu sukė
lė $500 penktajam siuntiniui 
lietuvių raudonarmiečių ir par
tizanų pagelbai per Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komitetą.

Dabar worcesterieciai, jųjų 
Olympijos parke, rugsėjo 10 
dieną, rengia labai šaunų pik
niką, geriausio dienraščio 
Laisvės naudai. Nereikia nei 
sakyti, kad čia svieto tiek su
plauks, jog tas primins visiems 
Maynardo piknikų vaizdą. Jis, 
piknikas, ir yra rengiamas to
kioj pat kryptyje, tik su page
rinta, naujoviškesne technika. 
Visi persitikrins, kurie ten da
lyvaus. O reikia visiems ten 
dalyvauti.

Montello turi savo gabiuo
sius veikėjus, kurie palaiko 
stiprii demokratinį lietuvių, ju
dėjimą tarpe tenykščių 6,000 
lietuvių gyventojų. Ten visų 
mūsų organizacijų kuopos tvir
tai gyvuoja ir bujoja. Jose vei
kia šie veikėjai: J. Šimaitis, 
K. Beniulis, A. Sauka, S. Ba
ronas, V. Jurkevičius, draugė 
Stigienė, Gutauskai, žolimas, 
Ambrozai, Steponavičius, Va- 
hintokevičius ir daugelis kitų, 
kurių vardus sunku prisiminti, 
kurie taipgi padeda vainikuo
ti tos gražios kolonijos pro- 
gresyvį judėjimą.

Montelliečiai veikime nenu-

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
• Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.
• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

60 metų amžiaus.W0RIUIM. INC.

Įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. IŠpUdyk žemlaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y

Aš noria gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas.................................................................................. .
Antrašas.

kaip kur taikosi. O čia 
pačios jų spėkos suskirs- 
per dvi dalis: vieni gy- 
pačiame mieste Lawren- 
kiti įtekmingi draugai, 
Ignacas čiulada, Rudis,

sileidžia jokiai kitai kolonijai. 
Tai nesugriaunama laisvės ir 
pažangos tvirtovė. Jų Tautiš
kas Parkas su namu yra taip 
garsus visur, kaip Worcesterio 
Olympijos arba Lawrence Ma
ple Park.

Jie šiemet turėjo surengę du 
labai puikius piknikus: vieną 
liepos 30, kur kalbėjo Anna 
Burlak ir kiti; kitą rugpjū
čio 12-13 dienomis, kur kal
bėjo draugas A. Bimba. Abu 
piknikai labai gražiai pavyko.

Girdėt, dėl tų pasekmių lie
tuviško fašizmo šinkoriai la
bai raukosi iš pavydo.

Lawrence, tai kita stambi 
lietuvių kolonija, maž daug 
bus lygi montelliškei. Čia irgi 
turime gražų demokratinį ju
dėjimą. To judėjimo priešaky
je matome šiuos draugus gerai 
veikiančius: S. Penkauskas, 
Ig. čiulada, V. Kralikauskas, 
J. šupetris, J. Rudis, Al. Gross, 
D. Sukackas, S. 
šleivys, P. Milius, 
A. Kavaliauskas, 
A. Račkauskas, P.
kas, J. Kuodis, M. Davidonis, 
J. Milvidas, broliai A. ir P. 
Aleksiunai, jų visų veikliosios 
draugės moterys ir eilė čia ne
suminėtų gerų draugų. Tai 
gražus veikiančiųjų būrys.

žinau, kad visur yra sunku 
išdirbti didelį ir gerą judėji
mą, bet lawrenciškiam ypatin
gai sunku, nes tą judėjimą 
draugai turi išlaikyti išimtinai 
vien tik nuo dirbtuvių atliku- 
siomis valandomis.

Liuosesnių rankų, taip sa
kant, jie visai neturi, kaip kad 
kitur 
ir tos 
tytos 
vena 
ce, o 
kaip
Kuodys ir kiti, gyvena Me
thuen — už kelių mylių atskir
ti nuo centro. Tuomi kasdie
ninis susisiekimas tarpe vei
kėjų labai apsunkintas. Komi
sijoms zsunku susisiekti, ir tam 
panašiai. Ir tas neišvengtinai 
kenkia judėjimui.

Tačiau draugai darbuojasi- 
veikia ir atlieka ten gražių 
darbų, demokratiniam judėji
me. Priešai demokratinio ju
dėjimo čia turi nepalyginamai 
geresnę progą už mūsiškius. 
Čia jų yra daug ir jie prie 
tam tikrų sąlygų įsitvirtinę pa
čiame centre.

Kad ir sunkiose sąlygose, 
vistiek demokratinių lietuvių 
judėjimas stovi aukščiau visko. 
Jis, tas judėjimas, galvinyj su 
savo Maple Parku yra žymus 
visoj plotmėj. Parkas yra la
bai tvirtu pamatu vietinei veik
lai.

Čia kaimyninės keturios ko
lonijos turėjo surengusios šau
nų pikniką liepos 23 d., Lais
vės ir LLD 7-to apskričio nau
dai, pasekmės buvo džiuginan
čios.

čia ant vietos noriu primin
ti, kad didžiausia padėka už 
pikniko gražų pasisekimą pri
klauso draugėms moterims. 
Jos daug kuomi pasitarnavo: 
kaip vietinės draugės valgius 
gamindamos, taip kitų koloni
jų aukomis (pavyzdin, Lowel
lio draugės) ir kitokiu patar
navimu.

Haverhill kolonija jau daug 
mažesnė. Gal bus lygi Nashua, 
Lowell, Norwood arba kitai 
tokio dydžio kolonijai. Manau, 
bus apie tūkstantis lietuvių 
nuo seniau apsigyvenusių, čia 
mes turime irgi gerų, širdin
gų veikėjų būrelį, kurie 
maniai darbuojasi lietuvių 
mokratiniame fronte.

A. P. Dambrauskas, Al.
želionis, S. Benkus, P. Galinis, 
Masevičius, Saldinas, Račkaus
kai, Pečiukonienė, Jačiumskie- 
nė, kurios draugas Petras tar
nauja Dėdės Šamo laivyne; 
draugai Kibildžiai ir keletas 
kitų1 palaiko gerą veikimą, pa
laikydami stipriame stovyje 
mūsų organizacijų vietines 
kuopas. Apart visko, čia drau
gai rūpestingai darbuojasi Lie
tuvos gelbėjime visokiais bū
dais.

Šios kolonijos vienas širdin
gas veikėjas, draugas Vincas 
Kancevičius, šiuomi
smarkiai sunegalėjęs ir randa-

si Middletown, Mass, ligoninė
je. Gaila draugo! Vėlinu jam 
greičiau pasitaisyti ir grįžti į 
judėjimą.

Lowell, didokas miestas, su 
virš šimtas tūkstančių gyven
tojų, daugybė visokių dirbtu
vių, įskaitant ir amunicijos; iš» 
siplėtęs dviejų upių susitikimo 
kampe, kur įbėga Concord 
upė į Merrimack upę, kuri pro 
mūsų kaimynus Lawrence, Ha
verhill ir kitas vietoves plau
kia į didįjį Atlantiko Vande- 
nytą.

Čia lietuvių, pačių geriausių 
dzūkų priskaitytum į pilną 
tūkstantį, kalakutu] į tuziną su 
virš ir suvalskiniu ka tik ne 
tiek pat. Tai ir bus visa lie
tuviška respublika. Nors, gai
la, bet tenka pripažinti, kad, 
kaip kitur, taip ir čia gera da
lis tos “respublikos“ labai su
teršta f asistuojančiu smetoniz- 
mu. Tūlos pakampės labai at
siduoda tuomi sušvinkusiu rau
gu. Bet smetoniniai nesugebė
jo užteršt visos lietuviškos ko
lonijos.

Čia demokratinių, lietuvių 
judėjimas gražiai ir pilnoj va
goj rutuliu o j asi. Gerai gyvuoja 
ir veikia LLD 44-ta kuopa, 
LDS 110-ta kuopa, Lietuvių 
Piliečių Kliubas ir Lietuvos Sū
nų ir Dukterų pašalpinė Drau
gystė (praleidžiu tas organi
zacijas, kurios nei piršto ne
pajudina dėl demokratijos la
bo). Bet virš suminėtos orga
nizacijos daug ir gerai veikia, 
kurios ir išlaiko garbę visos 
kolonijos.

Demokratiniam fronte dar
buojasi šie draugai: J. Blažio- 
nis, S. Paulenka, J. Daugirda, 
U. Daugirdienė, A. Paulenkie- 
nė, M. čiuladienė, U. Pusku- 
nigienė, R. čiulada, V. čiula
da, J. Puskunigis, Ch. Kojutis, 
J. Palubinskas, A. Stravinskas, 
J. M. Karsonas, J. Gicevičius 
ir keletas dar gerų draugų šir
dingai gelbsti mūsų platokam 
veikimui, kaip kad: F. Arba- 
čauskas, F. Kaladinskas, V. 
Mikalopas, A. Drazdauskas ir 
eilė kitų, su kuriais tenka pa
sitarti ir planuoti tolimesnį vie
tinį veikimą.

Lowellio draugams, manau, 
nei kiek ne lengviau veikti, 
kaip ir kitose kolonijose, nes 
ir ten jie turi pažangos priešų 
pakankamai. Tenykštis Vytau
to Kliubas, gal būt, daugiau
siai smetonizmu yra prarūgęs, 
negu bile kitas tos rūšies kliu
bas visoje Naujojoje Anglijo
je. Tik laimė, kad jis per silp
nas pulti demokratinį judėji
mą.

Ten mūsų draugai sumaniai 
veikia, gelbėdami karo pastan
goms, gelbėdami išlaisvintoms 
Lietuvos dalims per vietinį 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
miteto skyrių, ir tam panašiai.

Ten mūsiškiai turėjo vieną 
pikniką, liepos 30 dieną, kur 
sukėlė virš dviejų šimtų dole
rių tik aukomis išpildymui sa
vo kvotos — $200.

Norwood lietuvių kolonija 
irgi tokio pat dydžio, bet de
mokratinių lietuvių judėjimas 
tankiai prilygsta didžiosioms 
kolonijoms. Čia tvirtai gyvuo
ja pažangios lietuvių 
zacijos: LLD 9-ta 
skaitlinga nariais, 
trečia kuopa daug
už pirmąją. Ir kuomet dar 
kuopa išpildys savo kvotą įra
šydama 9 naujus narius į kuo-

Grigunienė, S. 
Sarapienė, Kra- 
Trakimavičienė, 
ir daugiau gerų

demokratinio

apart savo 
gražiai ben-

pą, tai nei viena to dydžio 
kolonija neprilygs prie Nor- 
woodo LDS klausime. Šalę vis
ko, ka norwoodieciai turi, tai 
čia gyvuoja garsi Vyrų Daini
ninkų Grupe, vadovybėje pui
kaus mokytojo, Bill Petrick. 
Čia veikimas puikus todėl, kad 
veikia tokie draugai, kaip: Jo
nas Grybas, žymus Naujosios 
Anglijos veikėjas, J. Galgaus- 
kas, Leonas Trakimavičius, J. 
Krasauckas, J. Budrevičius, 
Valma, Zaruba, 'Zarubienė, N. 
Grybienė, M. 
Budrevičienė, 
sauskienė, M. 
J. Kasavickas
veikėjų, kurie kartu suka ju
dėjimo ratą link 
rytojaus.

Norwoodieciai, 
vietinio veikimo,
dradarbiauja su Montello ir 
Bostono didžiosiomis kolonijo
mis ir tas duoda labai gražių 
vaisių vieniems ir kitems.

Stoughton irgi nedidelė lie
tuvių kolonija, bet demokrati
nių lietuvių veikla labai gera. 
Čia darbuojasi: Juozas Lavas, 
Petrukaitis ir, daugiau gerų 
draugų, kurie gražiai koope
ruoja bendrame pažangos dar
be. Apgailestauju, kad jų var
dų neprisimenu, čia gyvena 
profesionalas vaistininkas ger
biamas Jatulis, kuris, be abe
jonės, teikia garbę vietiniam 
lietuvių judėjimui.

Čia irgi visos pažangiosios 
organizacijos gražiai gyvuoja 
ir darbuojasi greitesniam karo 
laimėjimui ir jo užbaigimui.

Kalbant apie šią nedidelę 
koloniją, tenka smagiai prisi
minti, jog išsiauklėjo Lavų šei
mynoje Lillian Laviutė, dar 
jauna ir jau pasiekusi .aukštą 
mokslą muzikos srityje. Garbė 
tau, Lillian, ir tavo tėveliams 
už rūpestingas pastangas.

Bridgewater visai nedidelė 
lietuvių kolonija, bet ji \garsi 
savo čeverykų dirbykla ir gra
žiai palaiko LLD ir LDS kuo
pas, kurios darbuojasi /karo 
gelbėjimui, Lietuvos išlaisvini
mo gelbėjime ir abelnai uz de
mokratijos laimėjimus.

Čia gerai veikia draugas 
Kalvelis ir su juomi keli kiti, 
— jų vardų nežinau, nes nie
kad neteko būti jų kolonijoj. 
Bet žinau, kad ir ten yra veik
lių draugų. Jų 

šio miestuko 
kiai stebėtinai 
siniai paremia
ir šiaip demokratinius reika
lus, tankiai, kur kas pralen
kia daug didesnes kolonijas 
finansavime kokio nors svar
baus darbo. Už tai priklauso 
kreditas jų nedideliam būre
liui gerų veikėjų.

Jonas Kaspijus.
(Pabaiga rytoj)

darbai liudija.
draugai tan- 

gausiai finan- 
darbininkiškus

Philadelphia, Pa.

Naminis Frontas
Nebus Gazolino Palengvinimų j guliavimo Įstaigai Washingto- 

Rytų Pajūrio Motoristams ne. Pagal dabartinį pakeitimą 
ten, kur protestai daromi prieš 
Kainų Reguliavimo Įstaigos 
Regionalę Agentūrą, protesto 
nuorašas ir jį lydinti doku
mentai privalo būti įteikti re- 
gionaliam a d m i n i stratoriui, 
prieš kurio parėdymą protes
tuojama.

Rytų Pajūrio Motoristams

Gazolino Administratoriaus 
Pavaduotojas Ralph K. Da
vies numato, kad jokių paleng
vinimų Rytinio Pakraščio mo
toristams gazolino reikalu ne
bus iki šios vasaros ir rudens 
pabaigos, bet už tat bus pa
kankamai gazolino tenkinti ra- 
cionavimo nustatytus kiekius.

Ponas Davies pasakė: “Ten
ka pripažinti, kad gazolino re
zervų sumažėjimas juntamas 
visame krašte, nes vis daugiau 
ir daugiau gaminių eina karo 
reikalams.“

Ypatingai gazolino rezervai 
yra sumažėję New Yorko uos
to apylinkėje ir Naujojoj An
glijoj, nes toms sritims norma
liai gazolinas pristatomas spe
cialiais sunkvežimiais, kurių 
daugelis pastaruoju laiku per
vesti kariuomenės reikalams. 
Vidurinio Atlantico ir Pietry
tinėse Valstijose, kur gazoli
nas daugiausia pristatomas 
vamzdžiais ir vandens keliais, 
rezervai yra daug geresnėje 
padėtyje.

Ponas Davies nuneigė gan
dus, kad esą šiaurės rytų da
lyje gazolino rezervai esą tiek 
sumažėję, jog motoristai ne
gausią net to, kas jiems pagal 
kuponus teisėtai priklauso.

“Jei tik civiliai motoristai 
nesiskubins jiems leisto kiekio 
gazolino pirkti iš karto, gazo
lino užteks kiek leista pagal 
kuponus, 
vies,

Tennessee Pyčiams Kaina 
Sureguliuota

Tennessee, o taip pat dešim
tyje kitų Rytinių ir Pietinių 
Valstijų pyčiai gali būti parda
vinėjami aukštesne kaina, ku
ri nustatyta liepos 10 dieną 
kompensavimui s u m a ž ė jusį 
derlių dėl nepalankių oro są
lygų, kaip praneša Kainų Re
guliavimo Įstaiga.

Pagal šitą parėdymą, kuris 
įsigaliojo nuo 1914 m. rugpjū
čio 4 dienos, aukščiausia kai
na už bušelį pyčių f.o.b. išsiun
timo vietoje — 4 doleriai iki 
rugpjūčio 15 dienos, o nuo 
rugpjūčio 16 d. iki sezono ga
lo—3.66 doleriai už bušelį. 
Aukščiausia anksčiau nustaty
toji Tennessee pyčiams kaina 
buvo 3.66 doleriai visam se
zonui.

O. W. I.

Sumišime Bėgą 93,000 
Vokiečių Francijoj

j

randa 
skiros 
pirkėjais.

— pareiškė p. Da- 
pridėdamas, kad “No 
iškabos paprastai atši
po to, kai netikėtai at- 
gazolino stotys užplūsta

Nedideli Pakeitimai Nuomų

Francija, rugp. 23. —Tal
kininku lakūnu ir kariuo
menės mėsinėjami ir apsu
pami, bėga pamišime 93,- 
000 vokiečių šiaurinėj Fran
ci jo j, stengdamiesi ištrūkti 
per Seine upę į rytus, lin
kui Vokietijos.

Tai tiek telikę tenai na-
Kainų Reguliavimo Įstaiga į cį^ įg ĮJUVUsių 500,000, kaip 

praneša, kad tvarka, pagal ku- j skaičiuoja United Press, 
rią protestai prieš aukščiausios 
nuomos parėdymus paduoda
mi, yra šiek tiek pakeista.

Anksčiau buvo reikalauja
ma, kad protestų nuorašai ir 
juos lydintys dokumentai bū
tų siunčiami tiktai Kainų Re-

Dabartiniais žygiais tal
kininkai šiaurinėje Franci- 
joje gręsia tiesioginiu pavo
jum naciams didžiajame Le 
Havre uoste.

Vaikam Pienas, su Smetona visame,
Stipriu ir sveiku padarys ir mane!

organi- 
kuopa, 

o LDS 
didesnė

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).

©Borden Co.

BORDENS HOMOGENIZED
VITAMIN D

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

PHILADELPHIA, PA
Prašome Įsitėmyti, Jog

Dienraščio Laisves Naudai
su-
de-

Bir-

laiku

,1

VAKACIJOS
DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KALNO 

IR GRAŽIOJE LYGUMOJE

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

DIDYSIS PIKNIKAS
Įvyks Prieš Labor Day

Rugsėjo 3 September
Didele upe (bėgantis vanduo) 

Jl.ur galima maudytis

Jau Dabar Laikas Rengtis j Pikniką

BUS DEER PARK, N. J
Geras maistas ir patogūs kambariai guoliui
Norime atkreipti atydą, kad dabar turime naujų, 

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

Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono Upe 
laivais. Atvažiavę telefonuokite CATSKILL 885 F4. 
Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

Daug svečių atvyks iš Brooklyn©, Newarko, 
Elizabethb ir kitų miestų.

I
Ik,.

I

I
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Pirmyn Į Vakarus!
Rašo JUSTAS PALECKIS

Tačiau priešas nesiliovė puolęs. Ne
trukus hitlerininkai vėl pradėjo atakuo
ti tankų paremiami. Vokiečiai turėjo di
delius nuostolius, bet nieko nepaisydami 
siekė laimėjimo. Po atkaklių kautynių 
jiems pasisekė dar kartą įsiveržti į lietu
vių ginamą ribą. Bet neilgai džiaugėsi 
vokiečiai šiuo pasisekimu.

Pritraukę pagelbinių jėgų, lietuviai 
smarkiu smūgiu sutramdė hitlerininkus 
ir privertė juos pasitraukti į savo senas 
pozicijas su dideliais nuostoliais.

Penkias smarkiausias hitlerininkų 
atakas atrėmė tą dieną papulkininko 
Motiekos dalis. Iš jų trys atakos buvo 
tankų paremiamos.

Visas hitlerininkų atakas atrėmė Lie
tuviškosios divizijos kariai. Apie 23-čią 
valandą Lietuviškosios divizijos užima
masis gynybos rajonas buvo galutinai iš
valytas nuo priešo automatininkų ir pės
tininkų. Ne kartą kautynių eigoj buvo 
kritiškų momentų, susidarė pavojus apė
jimo iš sparno, kur hitlerininkams pasi
sekė paspausti kaimynines dalis. Bet 
energišku dalių veikimu ir mokomos va
dovybės dėka pasisekė pasiekti laimėji
mo. Lietuviai neužleido nė žingsnio jų 
ginamos tarybinės žemės. Per liepos 5 
kautynių dieną vokiečiai turėjo žymių 
nuostolių. Daugiau kaip 1500 vokiečių 
kareivių ir karininkų sunaikino Lietu
viškosios divizijos kariai atkakliose kau
tynėse. Sunaikinta daug tankų ir lėktu
vų, patrankų, minosvaidžių ir kitos prie
šo technikos. Paimta daug trofėjų — 
patrankų, kulkosvaidžių, sviedinių, auto
matų ir kitų ginklų ir kovos reikmenų. 
Paimta grupė vokiečių belaisvių, tame 
skaičiuj lakūnas, nusileidęs parašiutu iš 
numušto lėktuvo. Paimtieji į nelaisvę 
vokiečių 383 pėstininkų divizijos 533 
pulko kareiviai Franc Brot ir Jurin Ai% 
nuš pareiškė, kad liepos 4 d. jų pulke ir 
Ritose pasiruošusiose dalyse buvo per
skaitytas Hitlerio įsakymas. Įsakyme 
pareikšta, kad prasideda lemiamos kau
tynės, kurios turi priartinti vokiečių 
pergalę ...

Atkaklios kautynės tęsėsi ir sekančius 
dienas. Bet Lietuviškoji divizija tvirtai 
išlaikė savo pozicijas ir sunaikino daug 
priešo gyvosios jėgos ir technikos.

Daug kareivių, seržantų ir karininkų 
už tas kautynes gavo Tarybų Sąjungos 
ordenus ir medalius. Tarpe Raudonosios 
Vėliavos ordenu apdovanotųjų — gene
rolas Karvelis, papulkininkas Motieka, 
leitenantas Šerepka, seržantai Zolotas, 
Marineris, Raguckas; tarpe apdovanotų
jų Aleksandro Nevskio ordenu — leite
nantas Kavoliūnas, leitenantas Ręstas, 
leitenantas Vilenskis; Tėvynės Karo I 
laipsnio ordenu—pulkininkas Macijaus
kas, jaun. seržantas Petrukaitis, rau
donarmietis Mackevičius, vyr. leitenan
tas Jurevičius; Raudonosios žvaigždės 
ordenu — pulkininkas Urbšas, pulkinin
kas Šurkus, majoras Kęselis, vyr. leite
nantas Markauskas, jaun. seržantas 
Koškinas, leitenantas Mudrikas, raudon
armiečiai Daunoravičius, Jakutis, Ilčiu- 
kas, Čekas ir kiti. Žymus skaičius karių 
apdovanota medaliais ‘Už drąsą” ir “Už 
kovos nuopelnus.”* * *

Miške sproginėjo vokiečių bombos ir 
minos, lėkė ,į‘ orą aukštos pušys. Paskui 
pasirodė 5 tankai ir 3 motorizuotos pa
trankos. Iš paskos ėjo esesininkai. Jie 
žengė drąsiai, akiplėšiškai. Vienintelis 
to baro gynėjas pasiliko vyr. seržanto 
Zoloto prieštankinės patrankos tarnyba. 
Tarnyboj buvo vienas užmuštas, du su
žeisti. Bet...

— Geriau žūti, negu pasitraukti! — 
nutarė Zolotas ir jo pagelbininkas ser
žantas Raguckas. Jie dviese atrėminėjo 
hitlerininkų atakas. Tai buvo trečioji 
ataka, bet ir ją atrėmė drąsieji lietuviai. 
Ęet šį kartą jiems nepasisekė. Netoli pa
trankos nukrito vokiečių mina, pritren
kusi abudu karius; Atsikvošėję jie pama
tė, kad vokiečiai vėl lenda atakon, o nuo 
vokiečių minos užsidegė dėžė su sviedi
niais., Raguckas puolė gesinti, o Zolotas 
iš aukštumos šaudė į' užgulančius vokie
čius.

Raguckas skubiai užgesino ugnį. Abu 
lietuviai griebėsi ginklo. Netikėtai jiems 
padėjo patys hitlerininkai. Atakuojan
čius vokiečius pradėjo mušti pačių vokie
čių patrankos. Tai palengvino eilinės 
atakos atrėmimą.

t(Bus daugiau)

(Tąsa)
Per tą drąsią ir sėkmingą žvalgybą 

su kautynėmis pasižymėjo visa eilė ka
rių. Seržantas Aleksiūnas, būdamas su
žeistas, granata nudėjo vokiečių kari
ninką ir tris vokiečius. Efreitorius Rup- 
ša pastebėjo vokietį, kurs šaudė iš auto
mato. Vykusiai metęs granatą jis sunai
kino jį, o paskui nudobė vokiečių kari
ninką, paėmė jo dokumentus. Viršila 
Ratnikas granatomis sunaikino priešo 
kulkosvaidžio tarnybą. Ryšininkas Krau- 
laidis sužeistas neapleido kautynių ir 
palaikė ryšį, kol minos skeveldra nesu- 
mušė rankose jo aparato. Raudonarmie
tis Šneideris jau apšaudytas karys. Tos 
žvalgomosios kautynės buvo jo devintoji 
ataka. Įsiveržęs į priešo apkasus, jis pa
ėmė nelaisvėn vokietį kaip “liežuvį.” 
Apie 200 hitlerininkų sunaikino lietuvių 
kariai per tas žvalgomąsias kautynes, 
daug vertingų žinių atnešė jie vadovy
bei.

Taip bėgo eilinės Lietuvos divizijos 
kovos dienos tuo metu, kai fronte buvo 
ramu, kai Tarybinio Informacijų Biu
ro pranešimuose mes skaitėme lakoniš
kus žodžius: “fronte jokių pasikeitimų 
nėra!”

Lietuviškajai divizijai teko didelė 
garbė. Ji buvo viena tų Raudonosios 
Armijos divizijų, kurios dalyvavo Orio- 
lo-Kursko įlinkiuose įvykusiame Oriolo 
mūšy, kurio išdavoj buvo išvaduoti Orio
lo ir Belgorodo miestai ir “tuo pačiu 
liko išblaškyta vokiečių legenda, esą ta
rybinė kariuomenė vasarą nesugebanti 
sėkmingai pulti.” (Stalinas.)

Būdama pryšakinėj gynybos riboj Lie
tuvos divizija uoliai ruošėsi būsimoms 
kautynėms.

“Raudonoji Armija,” — rašė lietuvių 
raudonarmiečių laikraštis “Tėvynė šau
kia” liepos kautynių išvakarėse, — 
“įtemptai ruošiasi būsimoms sprendžia
moms kautynėms. Teprasidėtų jos gina
mosiomis ar puolamosiomis kautynėmis, 
mūsų kovotojai turi būti joms pilnai pa
rengti tiek kariniu, tiek politiniu atžvil
giu.

Reikia dirbti taip, kad kiekvienas mu
sų karys kiekvienu momentu galėtų bū
ti įsitikinęs ir tvirtai pasakyti: “Priešą 
galima mušti ir mes jį sumušime: Su
mušime savajame bare ir visuose fron
tuose. Dėl mūsų pavergtųjų brolių ir se
serų, dėl Tarybų Lietuvos išlaisvinimo 
nepagailėsime nei jėgų, nei kraujo. Kau- 
simės taip narsiai, taip ištvermingai, 
kaip kovėsi draugai Bernotėnas ir Ku
dla bei jų kariai.”

1943 m. liepos 5 d. anksti rytą apie 
120 priešo bombanešių pradėjo mėtyti 
savo mirties krovinį ant priešakinės gy
nybos ribos, užimamos lietuviškųjų da
lių, vadovaujamų papulkininko Motie
kos ir majoro Kęselio. Viena paskui kitą 
sekė užskridimų bangos. Šiurpus krin
tančių bombų kaukimas kaitaliojosi su 
kurtinančiais sprogimais. Pagal signalą 
— raudonų dūmų debesis išleista iš lėk
tuvo — hitlerininkai pradėjo artilerinį 
paruošimą. Apie valandą žemė drebėjo 
nuo sprogstančių sviedinių. Į orą lėkė 
žemės stulpai, su šaknįmis išrauti me
džiai. Skairus saulėtas rytojus pavirto 
niūriomis sutemomis. Staiga viskas nu
tilo. Bet nieko gero nežadėjo toji tyla. 
Iš tolo pasigirdo būdingas tankų žvangė
jimas. Jie išvagojo apylinkę, persirito 
per mūsų apkasus. Atrodė, kad nieko 
gyvo nebeliko.

Viską hitlerininkai numatė, bet apsi
riko dėl svarbiausio: dėl žmogaus neapy
kantos ir meilės. Lietuviai išlaikė, ištvė
rė, vokiečių nepraleido. Išlaikė paprasti, 
neseniai dar tokie ramūs ir taikūs žmo
nės.

Hitlerininkai prieš Lietuviškąją divi
ziją puolė dviejų divizijų dalimis. 5 va
landą 30 min. ryto prasidėjo 8 tankų 
palaikomų vokiečių pėstininkų ataka 
prieš majoro Kęselio N. dalies padalinių 
užimamą barą. Bet hitlerininkų ataka 
buvo atremta su dideliais jų nuostoliais.

Tuo pat metu žymiomis pėstininkų jė
gomis, palaikomomis 20 tankų ir 50 
bombanešių vokiečiai pradėjo pulti ba-, 
rą, kur susiduria pulkininko Motiekos ir 
majoro Kęselio dalys. Po smarkių ata
kų, didelių nuostolių kaina vokiečiams 
pasisekė prasiskverbti į mūsų gynybą. 
Jie užėmė priešakinės ribos apkasus P. 
kaimo pakrašty. Bet ryžtinga kontrata
ka apie 12 valandą mūsų dalys išmušė 
vokiečius iš užimtųjų apkasų ir padėtis 
buvo atstatyta. ____ _
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Jugoslavu partizanų vadas maršalas Tito ir Angli
jos premjeras Churchill. Jie neseniai laike konferenci
ją Italijoje.

Lawrence, Mass.
Didelis Parengimas

Nedėlioj, 27 d. rugpjūčio, 
Maple Parke, įvyks didelis 
piknikas ir vakarienė. Pradžia 
2 vai. po piety. Visi Lawrence 
ir apylinkės lietuviai kviečia
mi dalyvauti, nes pelnas ski
riamas Lietuvos žmonių, para
mai, kurie tiek daug nukentė
jo nuo nacių.

Jau veik visa Lietuva išlais
vinta, o kol mūsų pagalba pa
sieks, tai tikrai visa Lietuva 
bus laisva. Kiekvienas dalykė
lis, kurį mes pasiųsime, eis 
mūsų brolių, seserų ir tėvų pa
galbai.

Pasitikime, kad visi nuošir
dūs Lawrence lietuviai, nepai
sant jų įsitikinimų, ateis Lie
tuvos žmonių pagalbai. Ne
klausykite tų, kurie vienokiais 
ar kitokiais sumetimais atkal
binėja nuo Lietuvos žmonių 
pagalbos. Iki šiol vien Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetas 
siuntė tą pagalbą lietuviams, 
pasitraukusiems giliau iš karo 
zonos į Sovietų Sąjungą, lie
tuviams vaikučiams ir raudon
armiečiams, o dabar, kada Lie-

Francuos Patrijotai Už
valdė 14 Gubernijų

Franci j a. — Pranešama, 
kad francūzų patrijotai at
vadavo daugiau kaip 50,000 
ketvirtainių mylių plotą, 
keturiolika departmentų- 
gubernijų, pietinėje Franci- 
joje.

Raudonoji Armija apvalė 
nuo nacių pietinius Bugo u- 
pės krantus jau per 37 my
lias į šiaurių rytus nuo Var
šuvos.

Pietinėj Francijoj talki
ninkai atvadavo jau virš 
2,500 mylių plotą.

Skaitydamas Laisvę tei
sybę žinosi, ir priešui mo
kėsi užduoti per nosį!

tuva išlaisvinta, tai ta pagalba 
eina tiesiai į Lietuvą.

Visi ir visos ateikite į šį pa
rengimą, nedėlioj, 27 d. rug
pjūčio.

S. Penkauskas.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS 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 Ilewes St. elevciterio stoties. Tel. EVergrecn 4-9508

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, kiki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS), 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

REMKITE DIENRAŠTĮ
LAISVĘ

Skaitlingai dalyvaukite Laisvės naudai 
įvykstančiuose piknikuose

LAISVES naudai piknikai
Įvyks beKančiose Vietose:

PHILADELPHIA, PA.
Piknikas Įvyks Prieš Labor Day

Rugsejo-September 3
DEER PARK, N. J.

WORCESTER, MASS.
Piknikas su Dovanomis Įvyks

Rugsejo-September 10 dieną
OLYMPIA PARKE SHREWSBURY, MASS.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

' DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS |2.

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

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

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

' ......................................................................... ■

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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Naciai Mėgina Sudaryt 
Savo Pakalikų ‘Valdžią’

Berlyno radijas atsišaukė 
į rumunus neklausyt kara
liaus Mykolo įsakymų, bet 
ir toliau išvien su vokiečiais 
kariaut prieš Jungtines 
Tautas.

Hitlerininkai per savo ra
dijų apšaukė karalių ir jo 
rėmėjus išdavikais. Girdi, 
ta “karaliaus šaika padarė 
sąmokslų” su Rusija, Ang
lija ir Amerika.

Nacių valdininkai per 
Berlyno radijų skelbė, kad, 
esu, susiorganizavus nauja 
(Hitleriui ištikima) Rumu
nijos valdžia, ir šaukė ru
munus tik šios nacių pa
stumdėlių “valdžios” klau
syti.

Antonescu Pabėgęs 
Vokietijon

Šveicarijon atėję praneši
mai sako, kad Ion Antones
cu, išmestas rumunų dikta
torius, pabėgęs Vokietijon. 
Teigiama, kad hitlerininkai 
paskelbs jį tos vokiečių pa
kalikų neva valdžios vadu.

Raudonarmiečių vejami 
iš Jassy, Rumunijoj, vokie
čiai paliko 147 vagonus, pri
krautus maisto ir amunici
jos. Paliko ir sužeistus na
cius.

CHICAGOS ŽINIOS
Išsiuntė $1,000 Dėl Šiltu Dra

panų Lietuvos Žmonėms
Lietuvai Pagelbės Teikimo 

Chicagos komitetas išsiuntė 
$1,000 Centraliniui Komitetui 
į Brooklyną dėl nupirkimo šil
tų drapanų Lietuvos žmonėms.

Kiek pirmiau chicagiškis ko
mitetas pasiuntė į Brooklyną 
$200. Tai jau bus iki šiol pa
siųsta $1,200.

Centralinis komitetas chica- 
giečiams skyrė kvotą $1,500. 
Ji bus išpildyta, kaip mes ap
skaičiuojame, dar šią savaitę. 
Tačiau chicagiškis komitetas 
mano, kad $1,500 kvota per 
maža. Nusitarė sukelti $2,000. 
Netenka nei valandėlę abejoti, 
jog ir ši kvota bus peršokta. 
Iki šiol aštuoni asmenys auko
jo dėl Lietuvos žmonių po 
$100. žinoma, kad bus dau
giau.

Viskas, ko reikia, tai su au
kojimu nesivėluoti. Mūs para
ma Lietuvos žmonėms turi bū
ti išsiųsta anksti, jog atėjus 
rudeniuj ir žiemai jie jau ga
lėtų pasidalinti šiltomis dra
panomis.

Iki ateinančio pavasario jie 
patys pasidarys drapanų. Ta
čiau šį rudenį ir ateinančią 
žiemą jiems labai bus reikalin
ga mūsų parama. Tai stengki- 
mės tą paramą laiku patiekti.

Komiteto Sekretorė.

Žinios iš Drapanų Rinkliavos 
Stoties

Kiek pirmiau pridavė į sto
tį drapanų J. Nayrecky ir M. 
Glažauskas, taipgi Yurgaitie- 
nė, J. Janik, K. Starr, Anna 
Grote, Margaret Reynolds, 
Mrs. J. Zablaskis, D. Cosen- 
tero, ir S. Gerlich.

Tūlas berniukas, 10 metų, 
gaila, jo pavardės nepaėmėm, 
kasdieną parenka drapanų nuo 
geros valios žmonių ir atneša 
į stotį.

A. ir M. Gabriai atvežė la
bai daug ir gerų drapanų.

Stoties reikalams aukojo: F. 
Žukas ir J. A. Dementis po $3.

Mrs. Hathaway pridavė 
daug gražių drapanų.

Pereitą savaitę šios kultū- 
rietės dirbo stotyje prie dra
panų taisymo: O. Jokubaus- 
kienė, M. Kirstukienė, S. Bud
rienė, O. Kukoraitienė, O. Sur- 
vilienė, ir L. Matuzienė.

Kasdieną daug drapanų, pri
duoda į stotį. Prašomos mote
rys prie taisymo drapanų ir 
būtinai reikia, kad vyrų atvyk
tų, kad ir po darbo vakare 
pakuoti drapanų.

Stoties Komitetas.

RUMUNAI MARŠUOJA 
PRIEŠ VENGRIJA

London, rugp. 24. —Pra
nešama, kad Rumunijos ar
mija prasiveržė per Ven
grijos - Transylvanijos sie
ną ir kertasi su vengrų ka
riuomene.

UŽSIKŪRĘ MAIŠTAI
Sakoma, kad Rumunijoje 

kilo maištai ir kruvini su
sidūrimai tarp talkininkiš- 
kų rumunų ir hitlerininkų 
rėmėjų.

Apie Rumunijos Plotą ir 
Gyventojų Skaičių

Rumunija turi 104,912 
ketvirtainių mylių ploto ir 
apie 15 milionų gyventojų, 
neskaitant Transylvanijos, 
kurią naciai 1940 m. perve
dė Vengrijai. Transylvani
jos plotas yra virš 17,000 
ketvirtainių mylių su 2,395,- 
000 gyventojų.

Griežta fašistine Antone
scu diktatūra Rumunijoje 
buvo įvesta 1940 metais, 
nors jau ir pirmiau valdžia 
buvo fašistinama.

London. — Už trijų die
nų pirm Paryžiaus prakiši- 
mo, vočiečiai paraduodami 
jo gatvėmis, šaudė į minias 
ir nušovė daug civilių žmo
nių.

Prancūzai užėmė pasku
tinius nacių fortus Tulone.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MONTELLO, MASS.

LPT Komitetas rengia pikniką 
27 d. rugpjūčio, ’ LTN Parke, kalbės 
Daktaras J. Valatka iš Abington. 
Bus skanių valgių ir gėrimų. Taipgi 
muzikalė programa. Pradžia 1 vai. 
dieną. Kviečiame visus dalyvauti.— 
Komisija. (199-200)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

25 d. rugp., 7:30 v. v. Junginėj Sa
lėje, 180 New York Avė. Visi drau
gai ir draugės' būkite šiame susirin
kime, nes jau turime knygą Lietuva 
Ugnyje. Todėl, ateikite ir pasiimki
te. Yra 9 nariai nemokėję už šiuos 
metus, ateikite užsimokėti ir gausite 
knygą. — V. J. Kasparas, Sekr.

(199-200)

SHENANDOAH, PA.
Shenandoah’rio apylinkės Demo

kratinės Lietuvių Pašalpos Skyrius 
ruošia pikniką, rugp. 27 d. Brandon
ville Grove, visiems gerai žinomoj 
vietoj. Pradžia 10 vai. ryto ir tęsis 
iki vėlai vakaro. Nuoširdžiai visus 
kviečiame dalyvauti šiame piknike, 
pasimatysite su savo draugais ir 
tuom pačiu sykiu paremsite labai 
svarbų darbą, nes visas pelnas eis 
dėl nukentėjusių Lietuvos žmonių 
nuo karo. Tad kviečiame Mahanoy, 
Girardville, Frackville, St. Clair, 
Minersville, Coaldale ir Hazleton 
lietuvius skaitlingai dalyvauti. — 
Rengėjai. (199-200)

CLEVELAND, OHIO
Draugiškas parengimas Workerio 

naudai. Rengia LLD 22 kuopa, para
mai to vienintelio darbo žmonių an
glų kalboj einančio dianraščio Daily 
Worker. Įvyks šeštadienį, rugp. 26 
d. Brown Leaf Cafe salėje, 987 E. 
79th St. Bus gera muzika šokiams 
ir bus dovanos duodamos mėgėjams 
žaislų. Pradžia 7 v. v. ir trauksis 
iki vėlai nakties. Kviečia visus Ko
misija. (199-200)

WASHINGTON, PA.
LDLD 236 kp. rengia pikniką, 27 

d. rugpjūčio, 700 Maple Ave. Kvie
čiame visus dalyvauti,/bus geri mu
zikantai ir gerų dainininkų, skanių 
užkandžių ir gėrimų. Kviečiame vi
sus — Komitetas. (199-200)

SCRANTON, PA.
LDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

27 d. rugp., pas dd. Indriulius, 415 
Electric St., pradžia 2:30 vai. dieną. 
Visi draugai dalyvaukite, išgirsite 
raportą iš praėjusio pikniko, kuris 
buvo sėkmingas. Taip pat turime 
prisirengti prie sekančio pikniko, 
kuris įvyks 10 d. rugsėjo, toj pačioj 
vietoj, ir apsvarstyti kitus reikalus. 
P. Šlekaitis. (199-200)

NEWARK, N. J.
Rugp. 27 d. įvyks parė, pažymėti 

atvadavimą Lietuvos nuo kanibalų 
hitlerininkų. Įvyks pas dd. Janušio- 
nius ant farmos, 134 West North
field Ave., Livingston. Rengia LDS 
8 ir 47 kuopos bendrai. Kviečiame 
visus dalyvauti, kurie atjaučiate sa
vo brolių ir sesučių vargingą padėtį. 
Kelrodis: Važiuokite busu 146 su 
užrašu Morristown, o kurie mylite 
paeiti kelias minūtes, tai geras ir 
busas Livingston, eina nuo Penn. 
Stoties iš Newarko kas pusę valan
dos. Jie eina Raymond Blvd., West 
Market, Orange ir Main gatvėmis.

—Kom. (199-200)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

POKARINIS 
UŽTIKRINIMAS 

PAS 
WALLINGTON TUBE 

CORP.
480 Main Avenue 

WALLINGTON, N. J.
Patenkinančiai Pritaikoma 

Mokestis 
Naktiniam Bonai 

Geros Darbo Sąlygos

MUMS REIKIA 
Paprastų Darbininkų 
Mašinų Operatorių 

Pilnai Išsilavinę Mašinistai 
Inspektoriai

Kompanijos atstovai tarsis su 
aplikantais PASSAIC, PATERSON, 

HACKENSACK, N. J.

U.S. Employment Service 
Offices.

REIKALAUJAMA PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

(205)

REIKIA VYRŲ
Materialų Kraustytojų
Pagelbininkų Prie Išsiuntimų ir 

Priėmimų Department©.

MILLWRIGHT PAGELBININ
KŲ IR ELEKTRIKIERIŲ

A. Schrader’s Son
481 Clermont Avenue, 

Brooklyn.
(Arti Clinton & Washington Stoties, 

8th Ave. Subve)

(204)

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)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ
Patyrimas Nereikalingas.

75c I VALANDĄ. 
Laikas Ir Pusė Už Viršlaikius.

JAY TRADING COMPANY
35 Meadow Street, Brooklyn.

(205)

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)

Jūs centai ar doleris Lai
svei aukotas, — tai smūgis 
į galvą fašizmui užduotas!

I
i
Į
jIi

* ★
QdJluit fycMt/iuq, Wiilt

Will BDNH5
★___________ • ★
Essential in the equipment of ev

ery Soldier, Sailor, Marine or Flyer 
is a first aid kit, consisting of band
ages and antiseptics for instantane- 

i ous use. These materials are packed 
! into a compact box and cost about 
$1.50 each.

We need millions ol these first aid 
kits for emergency treatment. They 
are also used by Red Cross 'Work
ers, in field hospitals and wherever 
needed until hospital treatment may 
be obtained. Even a child could buy 
one or more of these kits through 
purchase of War Stamps. Buy War 
Ronds and Stamps every pay day 
and invest at least ten percent of 
your income in these government 
securities. y. 5 7 rcafury Department

LitKuanĮan Daily
....................... ■ ' (-------r-r-------- --

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

./■ . '’ T

OPERATORIAI
VIENA IR DVIEM 

ADATOM MAŠINOS
VALDŽIOS DARBAS

AUKŠTOS ALGOS
ŠVIESI ORINGA DIRBTUVE
Coat Corp, of America

37-18 Northern Blvd., L. I. City
Gth ar 8th Avė. Subve, 36th St. Stotis.

(201)

NAKTINIAI APVALYTOJAI
Puikiausia proga naktines 
priežiūros štabams, darbas 

vyrams virš 45.
5 DIENŲ

40 VALANDŲ SAVAITĖ
Valandos 6 P.M. iki 3 A.M., 
ir Ketvirtadieniais 9 P.M. 

iki 6 A.M.
KREIPKITĖS 

EMPLOYMENT OFFICE 
60TH STREET MEZZANINE.

Bloomingdale’s
__________________ (205)

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI
DIRBTUVES DARBAS.

NUOLATINIS DARBAS.

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

(205)

VYRAI
ABELNAS FABRIKO DARBAS TIEMS, KU
RIE NORI PASTOVAUS DARBO. DIDELIS 
MAISTO PRODUKCIJOS FABRIKAS. UŽ 
VIRŠLAIKIUS MOKAMA LAIKAS IR PUSĖ.

QUAKER MAID CO.,
80 — 39TH ST., BROOKLYN.

(205)

OFISUI BERNIUKAS
TURI TURĖT KOMERCINIO 

MOKSLO IR SUPRATIMO 
APIE TYPING.

SPERRY 
PRODUCTS,
1505 WILLOW AVE., 

HOBOKEN, N. J.
(204)

STALINE lathe
JIG BORE &

MILLING MAŠINŲ 
OPERATORIAI

TOOL TEKINTOJAI
SUPLANAVIMUI VYRAI

LABORATORIJOS
MECHANIKAI

VYRAI
Abelnam karų dirbtuves 

darbui
TURRET LATHE

NUSTATYMUI VYRAI
& OPERATORIAI

TOOLMAKERS
VYRAS ABELNIEMS 

DARBAMS

SPERRY 
PRODUCTS,
1505 WILLOW AVE., 

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

(204)

VYRAI—Imkite darbų 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 departmentuo.se. Patyrimas nerei

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

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

. APVALYTOJAI <
DIENĄ IR NAKTĮ *

NUOLATINIS DARBAS
Kreipkitės į 

PERSONNEL OFISĄ 
12-TOS LUBOS

JOHN WANAMAKER
9TH STREET & BROADWAY 

NEW YORK CITY.
(201)

PIRKITE KARO BONUS!

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AMERICAN AIRLINES 
REIKIA VYRŲ 
Sekamiems darbams 

La Guardia Field
PLOKŠČIŲ METALO 

MECHANIKŲ 
AIRCRAFT MECHANIKŲ 

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

į valandų, remiantis praeities patyrimais. 
Taipgi

ELEKTRŲ
VAMZDŽIŲ SUVEDĖJŲ 
(Steam Fitting—Refrigeration) 

AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ 
Pradinė alga: 65c, 7fic, 80c, 90c j 

valandų, remiantis praeities patyrimais. 
Taipgi yra vietų 

APVALYTOJAMS 
OFISO VALYTOJAMS 

ir 
BERNIUKAMS 16 IR VIRŠAUS 
Aplikantams nereikia būti High School 

Baigusiems. 
Kreipkitės į

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)

sandeliui vyrai
PILNAM LAIKUI

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

IR 1 AR 2 P. M. IKI UŽDARYMO.

HEARN’S
74 - 5TH AVENUE

.(201)

NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

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

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

PA.
(201)

PAPRASTI DARBININKAI
SU MECHANIŠKAIS PALINKIMAIS. 

VALYTI IR PERKELUOTI MAŠINERIJĄ. 
POKARINIAI DARBAI

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

(200)

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)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
AR JŪS TARP 16 IR 18 IR JIEŠKOTE PA
STOVAUS DARĘO NEPAPRASTAI GIMI

NINGOSE APLINKYBĖSE? JEI TAIP, 
. KREIPKITĖS PASITARIMUI.

STANBI PHOTO SERVICE, 
BUILDING F 

16TH AND RIVERFRONT, 
HOBOKEN, N. J.

(206)

MERGINOS 18 35 
40 Valandų 

5 Dienų Savaite 
Kreipkitės

A. & P. WAREHOUSE 
5910 Decatur St. 

Ridgewood, Brooklyn.
(200)'

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
VIENA IR DVIEM 

ADATOM MAŠINOS
VALDŽIOS DARBAS 

AUKŠTOS ALGOS 
ŠVIESI ORINGA DIRBTUVE
Coat Corp, of America 

37-18 Northern Blvd., L. I. City 
6th ar 8th Avė. Subve, 36th St. Stotis.

(201)

MOTERYS 
ir 

MERGINOS
18 METŲ AR VIRŠAUS

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS 

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

(205)

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 SAVAITE. 
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)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 

KEPĖJOS
VIRTUVĖS DARBININKES

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

(X)

SALDAINIŲ PAKUOTOJOS
UŽDARBIS NUO 55c IKI 60c Į VALANDĄ 
SU ALGŲ PAKĖLIMU. DIENINIS IR NAK- 

I TINIS DARBAS. PUIKIAUSIOS DARBO 
SĄLYGOS. POKARINIS DARBAS. UŽ VIRŠ
LAIKIUS LAIKAS IR PUSĖ. APMOKAMOS 

VAKACIJOS ŠVENTĖS S U ALGA.

QUAKER MAID CO.,
80 — 39TH ST., BROOKLYN.

______________________________ (205)

PIRKITE KARO BONUS!

Penktai Puilipli

HELP WANTED—FEMALE ‘
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
BŪTINAS

KARINIS DARBAS DABAR
Pastovūs Taikos Metu Darbai

LENGVAS FABRIKO DARBAS
GEROS DARBO SĄLYGOS

PATOGI TRANSPORTACIJA
Kreipkitės Asmeniškai

Pradedant pirmadieniu, baigiant šeštadieniu 
9 a. m. iki 3 p. m.

Reikalinga atliekamumo pareiškimas ir 
gimimo certifikatas.

CONTINENTAL
CAN COMPANY, INC.

16TH IR COLES STS.,
JERSEY CITY 2, N. J.

Važiuokite Public Service Bus No. 31 ar
Ixnver Jersey City Bušų Linija. 

_____________________________________ (206)

MERGINOS-MOTERYS
FABRIKO DARBAS 

55c J VALANDĄ PRADŽIAI 
Patyrimas Nereikalingas 

Viršlaikiai po 40 valandų

STERLING BAG CO., 
11-19 Green Lane 

Brooklyn.
(Flushing Ave. gatvekaris iki Gold St.)

(206)

MERGINOS & MOTERYS
JEI JOS TURITE ATLIEKAMŲ KELETĄ, 
VALANDŲ J DIENĄ. KODĖL NEUŽEITI 
PASIMATYTI SU MUMIS? MES PATVAR
KYSIME 30 VALANDŲ SAVAITĘ ATATIN

KAMAI JŪSŲ PATOGUMUI. BI KADA 
RYTAIS, POPIEČIAIS AR VAKARAIS

STANBI PHOTO SERVICE
BUILDING F, 

16TH AND RIVERFRONT.
HOBOKEN. N. J.

(<ŽO6)

PRIE BUFETO MERGINOS
KARINIAME FABRIKE 
HARRISON, N. J.

15 Minučių Nuo New Yorko. 
DIENINIS IR NAKTINIS DARBAS GERA ALGA.

TURI BŪTI PILIETĖS..

MOHAWK COMMISSARY
101 Park Avenue, Room 715, 

N. Y. C.

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)

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 ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

• TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

56 WEST 23RD ST-, N. Y.
<«)

MOTERYS PARDAVĖJOS
PILNAM LAIKUI 

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

RAŠTININKĖS 
KASIERKOS 

SANDĖLIUI MERGINOS 
PRIE SODĖS FONTANO 

DARBININKĖS
5 DIENOS, 40 VAL. SAVAITĖ.

HEARN’S
74—STH AVENUE.

(201)

departmentuo.se


'
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NewWto^a^gfellnftH
New Yorke Iškilmingai 

Minėta Paryžiaus 
Išlaisvinimas

New Yorko francūzų kolo
nijos vadovaujantieji francū- 
zai taip buvo tikri artėjančiu 
Paryžiaus išlaisvinimu, jog 18- 
tą nusitarė 23-čią masiniai ap
vaikščioti Paryžiaus išlaisvini
mą. Ir neapsivylė, savo masi
niame susirinkime jie jau svei
kino išlaisvintą Paryžių.

Jų sąskridis įvyko 
ler Center, aplink 
plaza.” Pati aikštė 
pildyta francūzais, 
000 jų. Netil pušie ji
apie kita tiek publikos stovėjo 
aplink aikštę. Giedojo “Mar- 
salietę” ir verkė iš džiaugsmo. 
Čia griausmingai pasveikinta 
ir to vardo miestas Marseille, 
kadangi jau mitingo eigoj atė
jo žinia, jog talkininkų 
jį išlaisvino.

Mitingo kalbėtojuose 
Richard De Rochement, 
Louise Kravtzoff ir kiti 
cūzų organizacijų
taipgi mitingą sveikino majo
ras LaGuardia. Lily Pons, 
tropolitan Operos artistė 
dovavo giedojime

Mitingas buvo 
rengtas Fighting 
miteto ir France
operuotant kitoms francūzų 
ganizacijoms.

Rockefel- 
“sunken 

buvo už- 
apie 10,- 

aikštėn

jėgos

buvo 
Mrs. 
fran- 

atstovai,

himno, 
bendrai 
French

Forever,

Me- 
va-

Tarp Lietuvių

su- 
Ko- 
ko- 
or-

Rugpj. 20 d. apsivedė brook- 
lynietis Paul Michael (Marčiū- 
nas) su Anna Laurinaitis iš 
Great Neck, N. Y. Vedybų po- 
kilis įvyko Kasmočių Pavilio- 
ne, Great Necke.

Vedybų pokilyje dalyvavo 
gerokas būrys svečių iš Brook
lyn© ir iš Great Neck. Jauna
vedžiai išvyko medaus mėne
sio praleidimui į Kanadą.

Svetima Mašina Netar 
navo Net Meilėj

Du jaunučiai brooklyniečiai, 
Edith Wilensky ir William 
Mulvarich, labai įsimylėjo — 
ne į viens kitą, bet į kitus du 
jaunuolius, Johnny ir Nora. 
Kai kam, nuo tos gadynės 
pragyvenus kelis kryželius me
tų gali atrodyti menku dalyku, 
bet ne jiems. Jiems atrodė, 
kad geriausia būtų pasprukti 
nuo tėvų, nuo kaimynų ir ap
sivesti. Pastebėję kaimyno ke
pėjo gražią mašiną, jiedu nu
sprendė, kad ta mašina jam 
gal nedaug ką reiškia, o juos 
keturis nuvežtų kur nors į 
Connecticut ir ten jie laimin
gai apsiveda.

Sumanyta, padaryta. Edith 
su William įsėdo į mašiną, nu
sprendę pakeliuje sustoti pa
imti savo meilės pusininkus ir 
šauja į šiaurryčius. Bet. . . vis 
tų kaimynų kišimas nosies ne 
į savo reikalus. Kas nors pa
matęs ir pašaukęs policiją. 
Prie to, vaikai nei vienas ne
buvo ekspertai draiveriai, ma
šina, tarsi senas mulas, susi- 
naravijo ir sustojo. Policija 
vaikus suėmė. Kitų dviejų ne
areštavo, nes manoma, kad 
jie nieko nežinoję apie šių 
dviejų planus.

Kad ir suaguę į stuomenį ir 
liemenį, vaikai tankiai pasilie
ka vaikais. Veikiausia, tėvai 
nebuvo įgiję su jais draugiškų 
santikių. Draugaujantieji su 
tėvais vaikai paprastai pasisa
ko tėvams meilės problemose 
ir yra progos juos perkalbėti, 
nors atidėti iki subręsta ir jau 
patys tikrai žino, ką daro.

Miesto budžeto komisija jau 
užgyrė 4 milionų paskyras 
darbams Alley Pond, Cunning
ham ir Kissena parkuose, 
Queens. Pradės tuojau po ka
ro.

WMwi|'|ii n, ii

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Štai Kas Laukia Jūsų Rankų Drabužių Centre
Trokas muilo ir pustrokis 

batų sukrauti į medines skry
nias, jas užkalti ir apkalti blė- 
tiniais diržais.

Mažiausia trokas drabužių 
perrinkti, sudėti rūšimis, suriš
ti. Iš tų didelė dalis reika
linga mažų pataisų: prisiūti 
atirusius pamušalus, atlenki
mus, kalnierius. Kokiam pus
vežimiui reikia prikirpti, pri
siūti nauji pamušalai.

Reikia visokių darbininkų 
kas dieną.

O užmokestis už jūsų darbą 
— džiaugsmas, kad ir jūs pri
sidėjote nacių ir karo išvar
gintiems Lietuvos žmonėms su 
pagelba. Keli desėtkai mezgė
jų, siuvėjų ir kitų žmonių dir
ba jau treji metai. Bet priė
jome to punkto, kad reikia tal
kos šimtų, tūkstančių žmonių.

Pasiryžimas Nugali Viską
Ona Shunko jau kelintu kar

tu atvežė ranka traukiamame 
vežymėlyje prikrovusi punde
lių drabužių. Ji gyvena ne vi
sai arti Drabužių Centro. Neši
mui pundų trūksta rankose pa
jėgumo. Kiti šeimos nariai už
imti darbu. Ji susijieškojo ve
žimėlį ir surinktus nuo savo 
šeimos, taipgi nuo kitų žmonių 
drabužius atveža centran, 417 
Lorimer St.

Koste Rušinskienė, gyvenda
ma, dirbdama ne lietuviškoje 
miesto sekcijoje, veda fakti- 
nai atskirą drabužių centrą. Ji 
laiks nuo laiko surenka viską 
nuliekamą savo trijų jaunų 
dukterų šeimose, parenka nuo 
kaimynų, viską išskalbia, išva
lo, sutaiso. Veik kas kartą at
važiuodama dirbti drabužių 
centre ji atveža gerų drabu
žių.

Kiti, pridavę drabužių, bet 
dar nepaskelbti, yra:

Motiejus Norbuta drabužių 
ir $1.

Kundrotienė.
O. Razinskas.

priėmime 
susirinki-

Kraušienė.
P. Lileikis.
Višniauskienė.

Dirbo Drabužių Centre
Pastaraisiais laikais dirbo 

centre:
Anna Višniauskienė 6 atve

jais. .
Geo. Waresonas 5.
A. Bimba 4. Jam, beje, ten

ka nesuskaitomus kartus sa
vaitėje sugaišuoti 
atvežamų daiktų,
muose tais reikalais, susiraši
nėjime su kolonijomis, su įstai
gomis, prakalbų sakyme, ir kt. 
Centre atbūnami vakarai prie 
skrynių kalimo ar bile darbo, 
tai tik “magaryčios” prie dau
gelio kitų atliktų darbų.

I. Levanienė, L. Gavrilovi- 
čius po 3 vakarus.

V. Karlonas, jo duktė Mrs. 
Clark, B. Kalakauskaitė, J. 
Augutienė, A. Rudis, A. Mu- 
reika, E. Gasiunienė, O. Če
pulienė, V. Čepulis, M. Misevi
čienė, S. Vinikaitienė atidirbo 
po du vakarus.

K. Petrikienė, K. Rušinskie
nė, N. Buknienė, J. Marcinkie
nė, K. Balčiūnas, P. Višniaus- 
kas, M. Yakštienė, V. Bunkus, 
Anė Yakštienė, K. Meškėnas, 
A. Kalakauskienė, J. Gasiū- 
nas, M. Klimas, J. Rušinskas, 
S. Sasna — po vakarą.

Prie to, atnešus-atvežus reik
menis prie jų iškrovimo iš ve
žimų, be minėtų, tankiai pride
da petį D. M. šolomskas, J. 
Gasiūnas, R. Mizara ir kiti, 
greta Drabužių Centro esan
čiose įstaigose dirbanti mūsų 
vyrai redaktoriai - sekretoriai 
ir, kai kada, technikai, tuo 
laiku pasitaikę įstaigoje. Pri
ėmime, sučekiavime, surašyme 
padeda darbo merginos-mote- 
rys: L. Kavaliauskaitė, F. Pa
kalniškienė, M. Sinkevičiūtė, 
A. Yakštienė, B. Kalakauskai
tė, E. Gasiunienė.

Darbininke.

Sudegusio Kūdikio 
Motina Areštuota

Margaret Mary Lapin, 21 
metų, netekėjusi motina, per
eitą antradienį vėlai naktį ta
po areštuota dėl mirties jos 3 
mėnesių sūnelio, kuris mirti
nai apdegė motinai nesant na
mie anksti antradienio rytą.

Motina tuo laiku buvus su 
broliu išėjus į netolimą alinę. 
Kada jinai grįžo, pamačiusi 
susirinkusių prie namo daug 
žmonių ir gaisragesius prie jos 
lango. Kas nors pasakęs, kad 
jos kūdikį išnešė sudegusį. Ji 
pabėgus nuo namo ir likusią 
dalį nakties pravaikščiojus po 
Pennsylvania stotį, o ryte po 
Central Parką. Sekamą naktį 
ją areštavo. . Ji įkaitinta dėl 
neatsargumo padėjus kūdikio 
gyvastį pavojun. Sulaikyta tik 
po $250 kaucijos.

Kvotime išsiaiškino, kad vai
kutis buvęs jos mergautinis 
kūdikis. Tačiau menama, kad 
jinai kūdikį mylėjo ir norėjo 
auginti. Ji buvus apsirūpinus 
gimimo liūdymu ir pavarde 
vaikui, pavadinus Edward J. 
Whitman, Jr. Ir pati nešiojo 
vedybinį žiedą. Jos vyras, vai
ko tėvas, sakė jinai, esąs tro- 
ko draiveris, važinėjantis už
miestyje. Pagal jos pasakoji
mą viskas atrodę taip tikra, 
jog ne tik kaimynai, bet net 
jos brolis ir motina pilnai tam 
tikėję.

Už rūkymą ant dokų An
drew Bothen, 58 metų ,tapo 
nuteistas pasirinkti $200 pa
baudos arba 90 dienų kalėti. 
Jis pasirinko kalėjimą. Bothen 
gyvena 254 49th St., Brookly
ne.

-■ fife.. uifca.

Teisinimasis Džiaugsmu 
Negelbėjo

Pagautas rūkant karo šapoj 
ir pašauktas teisman Jack Sa- 
pan teisinosi gavęs nuo sū
naus iš Francijos laišką ir bu
vęs labai linksmas, tad užsirū
kęs darbe cigarą. Teisėjas pa
stebėjo, kad iš džiaugsmo nie
kas nerizikuotų sukūrenti ša
pą, kurioje ir jo paties sūnui 
gaminama karo įrankiai. Jis 
nubaudė Sapan pasimokėti 
$25.

, Sapan gyvena 1661 46th St., 
Brooklyne, dirba Long Island 
City.

Ištrinta Vijokle Mergina 
Prašė Vaikino Nebausti

Ruth Toepfer, 17 metų suža
dėtinė buvusio kariškio Row
land Blinston, nuėjusi pas tei
sėją ašarodama prašius ne
bausti to vaikino. Bet teisėjas 
vistiek jo nepaleido. Tačiau 
manoma, kad jos prašymo 
sėkmėj 
leistas 
lengvai

jis gal būsiąs visai 
nuo bausmės 
baustas.

ar

pa- 
pa- 
tik

Popieros Rinkliava 
Pagerėjo

Orui 
visi

atvėstant, šeimininkes 
daugiau energijos pa- 
atlikusios popieros su

ir 
švenčia 
rinkimui ir pasekmės tuojau 
jaučiamos. Pereito trečiadie
nio rinkliavoj mieste gauta 
289.8 tonai popieros. Tai bu
vo 19.5 tonais daugiau virš 
rinkliavos savaitė atgal.

New Yorko Darbo Fede
racija Nutarė Remi 

Rooseveltą
Prezidento Roosevelto išrin

kimui dirbančios jėgos laimė
jo didelę pergalę pereitą tre
čiadienį. Syracuse mieste įvy
kusi New Yorko valstijos 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija pasisakė už rėmi
mą Roosevelto.

Būdinga dar ir tas, kad pa
sisakyta beveik vienbalsiai. Iš 
1,100 delegatų, atstovaujančių 
pusantro miliono organizuotų 
federacijon darbininkų, tik 7 
atsistojo balsuoti prieš.

Tarp balsavusių prieš buvo 
Vincent J. Ferris iš New Yor
ko ir Henry O’Connell iš Ro
chester, abu Dewey paskirti 
apmokamoms tarnyboms. Kiti 
du delegatai, Charles Hanson 
ir Charles Johnson, abu iš New 
Yorko, yra atstovai iš repu- 
blikono William Hutcheson’o 
kontroliuojamos 
Unijos. William 
pasipriešinusių 
yra iš Matthew
mos Photo Engraver’s Unijos.

Thomas Murray, šios valsti
jos federacijos sekretorius, sa
kėsi buvęs priešingas, nes ma
nęs, kad “tai nebūtų sveika 
Federacijai,” bet didžiuma ta
rybos sutikus remti Rooseveltą 
ir jis nusileidęs.

Septintuoju iš priešingų bu
vo Edward McGarry, Rezoliu
cijų Komisijos sekretorius.

Pareiškime, dėl ko užgiria, 
federacininkai sako, kad jie 
rėmė Roosevelto kandidatūrą 
visada nuo 1928 metų remda
miesi jo rekordu darbininkų 
reikalais ir iš prisilaikymo 
partingumo politikos.

Karpenterių 
Cross, kitas iš 
newyorkiečių, 
Woll globoja-

Chicagos Majoras 
New Yorke

ne-

Chicagos majoras Edward 
Kelly pribuvo New York an 

pereitą trečiadien įtrijų dienų 
vizitui. Paklaustas, ką jis ma
no apie prezidentą Roosevel
tą, vidurvakarių metropolio 
majoras atsakė:

“Tikrai bus išrinktas. Žmo
nės išrinks jį laimėti tą, už ką 
jis kovojo.” Tuomi Kelly turė
jo mintyje laimėjimą pastovios 
taikos, kadangi Rooseveltas 
stoja už visuotiną bendradar
biavimą su kitomis Jungtinė
mis Tautomis, be ko negalima 
būtų išlaikyti taikos.

J.

600 Artistų ir Moks 
lininką Veiks už 

Rooseveltą
Virš 600 artistų ir moksli

ninkų esą oficialiai pasisakę 
už išrinkimą prezidento Roo- 
sevelto. Taip pareiškė Jo Da
vidson, skulptorius, kalbėda
mas viešbutyje Astor atidarant 
menininkų - mokslininkų ko
miteto centrą, iš kurio ir per 
kurį jie koordinuos savo vei
kimą išrinkimui Roosevelto.

I Artistų - Mokslininkų Ko
mitetą Išrinkimui Roosevelto 
įeina daugelis iš žymiausių 
Amerikos veikalų rašėjų, sce
nos ir filmų aktorių, piešėjų, 
muzikų, dainininkų, mokslinin
kų, daktarų ir švietėjų.

Unijos Veiks Registraci 
jos Kampanijoj

Miesto CIO Politinės Veik
los Komitetas jau dabar pra
dėjo savo vajų prirengti pi
liečius užsiregistruoti balsavi
mams ateinančiuose 
se.

Registracija jau 
kalnų, įvyks spalių
tos savaitę. Tik užsiregistra
vę piliečiai tegali balsuoti lap
kričio mėnesį įvyksiančiuose 
prezidento ir kongreso rinki
muose.

rinkimu o-

nebe už
9 iki 14-

Bruckman Paskirtas 
OPA Pirmininku

Vieton prašalinto iš OPA 
pirmininkystės Bronxe Adol
ph’o J. Chesley, tapo paskir
tas Henry E. Bruckman. Jis

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 ar 4 kambariai. 

Garu šildomi, nuolatos karštas van
duo. Yra Combination Sink. 3 kam
bariai $26 ir aukščiau. 4 kambariai 
$30 ir aukščiau. Matykite Superin
tendent. 677 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y. (200-206)

DAUGIAU UZ TUOS PINIGUS

EPS0®
IS FONTANĖLIŲ VISUR

Pepsl-Cola Company, Long Island City, N.Y.

sakėsi neturįs patyrimo tame m jv hm gg
darbe, bet bandysiąs jį dirbti.
Bruckman yra išbuvęs 31 me
tus policistu ir pagarsėjo Lind-| Pasilaikykit geroje sveikatoje, 
bergh’o vaiko pagrobėjų tyri
nėjime.

būkite našūs darbe karo 
laimėjimui

VALGYKITE MEDŲ
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842 .

Medaus galite gauti Laisves 
įstaigoje

Už Kvortą $1.00

Puse Galiono $2.00

Nelaukite, kol gausite slogas 
valgyti medų, įsigykite dabar 

ir valgykite, kad nereiktų 
sirgti slogom.

=A RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

jQ> LIETUVIŠKAS KABARETAS
|Qj| STANLEY MISIŪNAS

/ '' Z->J| SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 

DAUG STALŲ KOMPANIJOM

VALANDOS:

pa vienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Pereitą savaitę mieste buvę 
129 nauji susirgimai vaikų pa
ralyžiumi.

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST.

Prie R.K.O. Republic Teatro

1 II h-•-r ■M 4AMMN

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA LR ALINS) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų Ir Degtinės 
Kasdien Turime

karštų užkandžių

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. SHAUNS
(Shalinskas)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

Tėvo Dienai A Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




