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CHATEAU-THIERRY ATIMTAS
KRISLAI

Moldavijos Respublika 
Laisva.

Ak, Tosios Dunojaus
Bangos.

Tūkstančiu Metų Kovos.
Izviestijos Pataria Suomijai.

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Iš mažesniųjų tarybinių res-. 
publikų, Moldavija pirmiausiai 
tapo išlaisvinta.

Prieš keletą savaičių atrodė,
No. 204

kad tarybinė Lietuvos respu
blika bus pirmiau atvaduota, 
negu Moldavija.

Deja, vyriausioji Raudono
sios Armijos vadovybė matė
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SOVIETAI PERĖJO PER DUNOJŲ IR VENGRIJOS SIENĄ
reikalo šiuo tarpu truputi ap
sistoti Lietuvoje ir kirsti prie
šui smūgį pietinėje Europos 
dalyje.

Ir tie smūgiai Rumunijoje 
padarė tokių stambių laimėji
mų, apie kokius prieš keletą 
savaičių daugelis žmonių nei 
nesvajojo.

Trečdalis Lietuvos dar tu
rės tūlą laiką pakentėti naciš
koje priespaudoje. O kai tary
biniai kovūnai ten vokiečiams 
smūgį kirs, tai visa Lietuva bus 
išlaisvinta vienu ypu.

Raudonieji Kovūnai Užėmė 3 Svarbius 
Dunojaus ir Juodosios Jūros Uostus; 
Nelaisvėn Paėmė dar 11,000 Vokiečių

Amerikiečiai į Rytus nuo 
Paryžiaus Paėmė Vietas už 
70 Mylių nuo Vokietijos

Raudonoji Armija šiandien, 
vadinasi, kovoja melsvojo Du
nojaus pakraščiuose. Narsieji 
raiteliai kazokai jau Dunoju
je girdo savo žirgus.

Dauguva, Nemunas, Visla ir 
Dunojus !

Prie jų visų vokiškieji plė
šikai yra mušami.

Dunojus bene bus pirmoji 
Europoje upė po Volgos: pa
staroji turi 2,300 mylių ilgio, 
o Dunojus — 1,725-kias.

Nemunas — Lietuvos upių 
tėvas, o Dunojus — Balkanų 
tautų. ■'

Dunojus ne Lietuvos upė, 
bet Dunojus yra neretai mini
mas lietuviškose dainose ir pa
davimuose.

Apie Dunojų žymieji Euro
pos kompozitoriai parašė daug 
dainų ir gražios muzikos. Kas 
negirdėjo “Dunojaus Bangų” 
arba “Dunojaus Valco”?!

Bėgyje virš paskutiniojo 
tūkstančio metų Dunojaus slė
nyj nuolat ir nuolat ėjo tarp 
tautų kovos — kovos dėl duo
nos, dėl žemės, dėl laisvės.

Iki šiol liaudies nepriete
liams vis pavykdavo sukiršin
ti tautas, išprovokuoti jas vie
ną prieš kitą ir iš to naudotis. 
To paties pavyko pasiekti ir 
Hitleriui.

Ir taip tūkstančiais krinta 
slavai, vengrai, rumunai ir aus
trai, o melsvasis Dunojus nie
ko nebodamas banguoja, kaip 
bangavo per tūkstančius tūks
tančių metų, vilkdamas viską, 
ką pagauna, į Juodosios Jūros 
globą!. ..

Tikėkimės, kad po šio karo 
Balkanai, kaip ir visa Europa 
ir visas pasaulis, bus laisvi ir 
laimingi.

Maskvos Izviestijos dar kar
tą įspėja Europos valdžias, 
kurios savo kraštus prišlejojo 
prie Ašies.

Traukitės iš karo, iki dar 
nepervėlu, sako Izviestijos. 
Žiūrėkite, ka daro Rumuni
ja!...

Tai taikoma Suomijai, Ven
grijai ir Bulgarijai, nes šian
dien tik šitos trys šalys yra 
oficialės Hitlerio talkininkės 
Europoje. v

Nerangiai ruošiasi išsitrauk-
ti iš talkininkavimo Hitleriui 
Bulgarija. Dar nerangiau rai- 
vosi Suomija ir Vengrija.

O laikas bėga. Frontuose pa
dėtis radikaliai keičiasi. Na, ir 
juo tie Hitlerio satelitai ilgiau 
.dels, juo didesnes sąskaitas jie 
turės sumokėti.

Dėl Suomijos Maskvos Iz
viestijos, be kitko šitaip pa
sakė :

“Vis daugiau ir daugiau

London, rugp. 29. — So
vietiniai Juodosios Jūros 
marininkai užėmė Suliną 
uostamiestį, priešų karinių 
laivų stovyklą prie Duno
jaus žiočių į jūrą. Sulina 
yra antras didžiausias Ru
munijos uostas, tik po Kon
stantos.

Kiti raudonųjų marinin- 
kų būriai paėmė Tulcea, 
Dunojaus upės uostą; ir so
vietinė kariuomenė prasi- 
verž į pietinę Dunojaus pu
sę ties Tulcea miestu.

Trečioji Ukrainos armija 
šturmu atėmė iš vokiečių 
Brailovą (Brailą), kitą Du
nojaus uostą ir vieną iš 
didžiausių Rumunijos mies
tu. Stambūs laivai iš Juodo
sios Jūros gali afplaukt į 
Brailovą. Kovoj dėl Brailo- 
vo raudonarmiečiai pagro
bė daug nacių ginklų ir į- 
r engimų.

Ta pati Sovietų armija 
i paėmė nelaisvėn dar virš 
5,000 vokiečių kareivių ir 
oficierių iš tų, kurie buvo 
apsupti į pietų vakarus nuo 
Kišiniovo, Tarybinėje Mol
davijoje - Bessarabijoj. Ne- 
pasidavusieji priešai liko 
užmušti, ir tas plotas galu
tinai apvalytas nuo nacių.

Antroji Ukrainos armija, 
užėmusi Brailovo uostą, pa
ėmė nelaisvėn dar virš 6,000 
vokiečių kareivių ir oficie
rių per 24 valandas. Ši ar
mija, šalia kitko, užėmė ge-

Sovietai Pagrobė Daug 
Nacių Submarinu

London, rugp. 29. — So
vietų spauda pranešė, kad 
sovietinės jėgos suėmė di
delį skaičių vokiečių ir ru
munų submarinu, šarvuotų 
laivų, karinių valčių ir tran
sporto laivų Dunojuje tarp 
savo užimto Brailovo uosto 
ir Juodosios Jūros.

NACIAI DEPORTAVĘ 
BETAINĄ, LA VALĮ IR

HERRIOTĄ
Paryžius. — Neoficialiai 

pranešama, kad naciai suė
mę ir Vokietijon išgabenę 
Vichy Francijos “valdovus” 
Petainą ir Lavalį ir buvusį 
Ft-ancijos respublikos prem
jerą Ed. Herriotą.

Amerikiečiai 200 mylių 
frontu artinasi prie Vokie
tijos.

Suomijos žmonių pradeda įma- 
tyti, kad jų kraštui laisvę te
gali užtikrinti tik neatiaidi ko
va prieš valdančiąją klasę, be
silenkiančią Hitleriui ir vedan
čią Suomiją j katastrofą.”

Taigi nepameskime vilties ir 
dėl Suomijos.

ležinkel. stotis Goioasą, A- 
sau, Darmanesti, Usveld, 
Umbraresti, Liesti ir Tudor 
Bladimirescu. Raudonar
miečiai per dieną užmušė 
daugiau kaip 2,000 vokie
čiu, c

Viso per 9 dienas Sovie
tai Rumunijos ir Moldavi
jos frontuose suėmė bei už
mušė 301,400 vokiečių ir ru
munų kareivių ir oficierių.

Trečioji Ukrainos armija 
atėmė iš hitlerininkų gele
žinkelio stotis Independen
tą ir Sarbesti ir eilę įvairių 
gyvenamųjų vietų.

ĮSIVERŽĖ Į TRANSYL
VANIJĄ - VENGRIJĄ 
Raudonoji Armija, ko-

Hull Sako, Sovietai 
Paveikė Rumuniją ir

Bulgariją Pasiduoti
Washington. — Amerikos 

valstybės sekretorius Cor
dell Hull pareiškė spaudos 
atstovams, jog Sovietų Są
junga pirmutinė susisiekė 
su (karališkais) Rumunijos 
politikais ir Bulgarijos val
dovais ir palenkė juos pasi
duoti talkininkams. Beves- 
dami su jais derybas, Sovie
tai viską pranešė Jungti
nėms Valstijoms ir Angli
jai, kaip sakė Hull.

Galutiniame pasirašyme 
paliaubų sąlygų tarp Ru
munijos ir talkininkų Mas
kvoje dalyvaus ir Amerikos 
atstovas.

Rumunai Užnugarėn
Mušą Hitlerininkus

London, rugp. 29. — Pra
nešama, kad rumunai užnu
garėn puolą vokiečius, bė
gančius linkui Vengrijos, o 
kiti rumunų armijos dali
niai, užėmę pozicijas Kar
patų tarpkalnėse, mušą at
gal nacius, besistengiančius 
ištrūkti iš Rumunijos į 
Transylvaniją ir pačią Ven
griją.

Londoniškiai karininkai 
spėja, kad Sovietų ir rumu
nų veiksmais galėsią būt 
apsupta 100,000 hitlerininkų
Rumunijoje.

UŽMUŠTAS AKTORIUS 
CHEVALIER, PRANCŪ

ZŲ PARDAVIKAS
Paryžius. — Francijos 

patrijotai užmušė Maurice 
Chevalierą, buvusį ’ judžių 
aktorių, už tai, kad jis iš
vien dirbo su pavergusiais 
Franci ją vokiečiais. Taip 
pranešė Berlyno radijas. 

manduojama maršalo Ro- 
diono Malinovskio, prasi
veržė per aukščiausią Kar
patų tarpkalnę Oituz, tu
rinčią 2,835 pėdų aukščio; 
nužygiavo 10 mylių pirmyn 
per Vengrijos iki šiol val
dytą Transylvanijos žemę 
ir užėmė miestus Bretcu, 
Goioasą su geležinkelių sto
timis ir daugelį kitų.

(Hitleris 1940 m. atėmė 
Transylvaniją iš Rumunijos 
ir atidavė ją Vengrijai.)

Transylvanijoj sovietinė 
kariuomenė pasiekė punk
tus už 35 mylių nuo didžio 
geležinkelio, einančio iš 
Vengrijos sostamiesčio Bu
dapešto į Rumunijos sosti
nę Bucharestą.

Hitlerio Armijos Vadai 
Mato Vokiečių Nusi

vylimą Naciais 1
London. — Vokiečių ar

mijos radijas atsišaukė į 
kareivius: “Atsiminkite sa
vo prisieką Adolfui Hitle
riui. Kai kuriuose Vokieti
jos rateliuose jau šlubuoja 
pasitikėjimas ir ima viršų 
abejonė. Tūli asmenys pra
dėjo ginčytis ir kritikuoti, 
ažuot dirbę. Jie turi būti 
begailestingai išnaikinti.”

Associated Press teigia, 
kad Sovietų laimėjimai Ru
munijos fronte labiausiai 
pakirto vokiečių pasitikėji
mą. Tie laimėjimai privertė 
Rumuniją persimest į talki
ninkų pusę ir taip paveikė 
Bulgariją, kad jinai jau pa
siduoda Jungtinėms Valsti
joms ir Anglijai.

Sudaužyta dar Keturi 
Japonijos Laivai

Amerikos ir Australijos 
lakūnai pavojingai sužalojo 
bei nuskandino dar 4 japo
nų prekinius laivus ties Ce
lebes, Rytinėje Holandų In- 
dijoje.

PHILADELPHIJOS PIKNIKAS
LAISVĖS NAUDAI ĮVYKS

Philadelphiečiu Laisves Pikniko Veikėju Susirinkimas 
Įvyksta Ši Ketvirtadieni Vakare. Visi Dalyvaukite!

Laisvės piknikas įvyks. 
Daugelis žmonių kalba, kad 
piknikas negausiąs alaus. 
Netiesa. Alus gautas, mais
tas ir viskas. Bušai bus su
tvarkyta. Dabar visiems lie
ka susirūpinti pagelbos dar
bais. Šaukiame paskutinį 
platų susirinkimą ateinantį 
ketvirtadienį, 31 d. rugpjū
čio, 735 Fairmount Ave., 8 
v. v. Prašom mūsiškių drau

Atėmė iš Nacių
Buzau, 40 Myl.

Nuo Ploesti
London, rugp. 29. — So-

vietai per mūšius atėmė iš 
vokiečių Buzau miestą, ke
turių Rumunijos geležinke
lių mazgą, 40 mylių į šiau
rių rytus nuo Ploesti, didžių
jų žibalo versmių centro, 
ir užėmė pozicijas už 60 
mylių į šiaurius nuo Rumu
nijos sostamiesčio Bucha
rest.

Įsiveržę per Transylvani
jos - Vengrijos sieną, rau
donarmiečiai ‘ numaršavo 
jau 15 mylių pirmyn, kaip 
sako naujausia žinia.

BAIGIAMA NAIKINT 
VOKIEČIAI PRIE

SEINE ŽIOČIŲ
Francija, rugp. 29.—An

glai - kanadiečiai jau ket
virtoje vietoje prasiveržė 
iš vakarinių Seine upės 
krantų į rytinius ties tos u- 
pės žiotimis į jūrą, šiauri
nėje Francijoje.

Pranešama, kad jie ir a- 
merikiečiai per kelias va
landas nušluosią visus vo
kiečius ,kurie buvo dar užsi
likę trijuose apsupimuose 
vakariniame Seine upės šo
ne.

Talkininkai paėmė 14 pa
skirų įrengimų, iš kurių na
ciai vakarinėj Seine upės 
pusėj laidė savo automatiš
kus bombanešius - robotus 
į Londoną ir pietinę Angli
ją

Vokiečiai Nešdinasi iš 
Bulgarijos

Maskva. — Bulgarijos ži
nių agentūra sakė per radi
ją, kad vokiečių kariuome
nė greitai kraustosi iš Bul
garijos. Bulgarai nugink
luoja nacius pereinančius iš 
Rumunijos į Bulgariją.

Londonas praneša, jog 
šiomis dienomis talkininkai 
įteiks Bulgarijos atstovui 
Egipte sąlygas dėlei bulga
rų pasidavimo Jungtinėms 
Tautoms.

gių ir draugų dalyvauti šia
me susirinkime, o tie, kurie 
negalėsite, būkite anksti 
parke pasirengę pagelbėti 
darbu.

Mes tikimės, kad nuo ke
lio iki parko žmonės bus 
nuvežti į parką.

Platintojai busų tikietų, 
sugrąžinkite tikietus arba 
šiame susirinkime rapor
tuokite, kiek išplatinot.

Francija, rugp. 29. — Į 
rytus nuo Paryžiaus Trečio
ji Amerikos armija prasi
veržė per Mamos upę kelio
se vietose ir, be kitko, atė
mė iš vokiečių Chateau- 
Thierry miestą. Tai mies
tas, iš kurio tėvai dabarti
nių Amerikos kovūnų išmu
šė vokiečius pirm 26 metų, 
praeitame pasauliniame ka
re.

Kiti amerikiečių jungi
niai į pietus nuo Mamos 
užėmė Sezanne miestą, 56 
mylios į rytus nuo Pary
žiaus; dar kiti jankiai pa
siekė Montelimar, taipgi 56 
mylios į rytus nuo Pary
žiaus.
šiuos žodžius berašant,

Lenką Komitetas Priims 
4 Londoniškės Lenkų

Valdžios Narius
Maskva, rugp. 29. — De

mokratinis Lenkų Komite
tas Tautai Laisvinti sakė, 
kad į bendrąją tautinę Len
kijos valdžią būtų priimti 
keturi londoniškės lenkų 
valdžios nariai bei atstovai 
ir pripažinta jų pirminin
kas bendrajai tautinei len
kų Tarybai.

(Jau ne kartą buvo mi
nėta, kad į bendrą laikinąją 
lenkų valdžią negali būt į- 
leisti tokie priešsovietiniai 
ir fašistuojanti asmenys, 
kaip gen. K. Sosnkovskis, 
vyriausias londoniškės len
kų valdžios komandierius.)

Užimta Lenkijos Vieš
kelių Stebulė

London. — Antroji Bal
tarusijos armija, koman
duojama generolo Mato Za- 
charovo, Lenkijoj, į pietus 
nuo Lomžos, atėmė iš vo
kiečių Ostrovą - Mazoviec- 
kį, dvylikos vieškelių stebu
lę ir geležinkelio stotį; už
ėmė nacių tvirtumą Broką; 
atmušė priešų kontr-atakas 
ir atvadavo daugiau kaip 
50 gyvenamųjų vietovių.

Ties Praga, rytine Varša- 
vos dalim, raudonarmiečiai 
nutrenkė atgal visas vokie
čių atakas.

JANKIAM TELIEKA 5 
MYLIOS IKI NICOS

Roma, rugp. 2i9. •— Jung
tinių Valstijų kariuomenė 
pietiniame Francijos fronte 
užėmė vietas tik už 5 mylių 
nuo Nicos, pajūrinio did
miesčio, ir už 20 mylių nuo 
Italijos rubežiaus.

gauta žinia, kad amerikie
čiai, audringai maršuodami 
85 mylių pločio frontu, už
ėmė pozicijas 70 mylių nuo 
Vokietijos rubežiaus ir tik 
50 mylių nuo Lorrain sie
nos. — Lorrain provincija 
buvo karo pradžioj atplėšta 
nuo Franci jos ir tuojau pri
jungta Vokietijai.

60 mylių į pietus nuo šio 
fronto amerikiniai kovūnai 
taipgi sparčiai žygiuoja lin
kui Vokietijos rubežiaus.

Trečioji amerikiečių ar
mija, komanduojama gene
rolo Pattono, blokšdama na
cius atgal nuo Brittany pus- 
salio iki Seine ir Maruos u- 
pių, suėmė jau 65,000 vokie
čių ir užmušė virš 16,000.

Tarp kitko, jankiai vakar 
šiauriniame Francijos fron
te atėmė iš priešų Villeau- 
ve, La Ferte - sous-Jouarre 
ir vieškelių mazgą Coulom-. 
miers.

Gręsia Apsupt 15,000 
Hitlerininkų

Jie pasiekė Rhone upę 
ties Montelimaru. Tuo tar
pu kita amerikiečių armija 
maršuoja rytiniu Rhone u- 
pės šonu iš pietinio Franci
jos fronto į šiaurius nuo 
savo užimto Avignono, ir 
jau tik trejetas desėtkų my
lių telieka šiom Amerikos 
armijom susijungti. O jų 
susijungimas gręsia apsup
ti 15,000 vokiečių toje sri
tyje.

Konstanta Greit Bus 
Atimta iš Nacių

London, rugp. 29. — Ber
lyno radijas praneša, kad 
Sovietų kariuomenė perkir
to požeminį vamzdį, ku- 
riuom žibalas buvo varomas 
iš Ploesti žibalo laukų 57 
mylias į Bucharestą, di
džiausią Rumunijos uosta
miestį.

Londono karininkai le
mia, kad Sovietai netrukus 
užims Konstantą, didžiausią 
Rumunijos uostamiestį, prie 
Juodosios Jūros. Tada na
ciai neteks paskutinio uosto 
Rumunijoje.

KIŠINIOVO MAIŠE SUIMTA 
28,000 NACIU

London. — Apsupime vo
kiečių j pietų vakarus nuo 
Kišiniovo, Moldavijoj, Rau
donoji Armija paėmė nelai
svėn viso 28,000 nacių su jų 
generolais ir kitais oficie- 
riais.

Tame “maiše” taipgi liko 
užmušta desėtkai tūkstan
čių hitlerininkų, nors visas 
užmuštųjų skaičius dar ofi
cialiai nepaskelbtas.
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Pabaltijo Klausimas Išspręstas ir 
Dėl Jo Susitaikyta

Rašydamas Kairo mieste apie pokari
nes Tarybų Sąjungos sienas, korespon
dentas C. L. Sulzberger (New York 
Times rugp. 28 d.), mini ir Pabaltijį. Ir 
štai, ką jis rašo:

“Pabaltijo valstybių klausimas — ku
rio Maskva niekad neskaitė klausimu — 
yra išspręstas ir dėl to sprendimo Wa- 
shingtonas ir Londonas sutinka, nors 
tuo reikalu pasiektas susitarimas dar 

nėra specifiškai paskelbtas.”
Mes čia cituojame p. Sulzbergerio raš

tą tam, kad dar sykį parodžius kai ku
riems lietuviškiems triukšmadariams tą, 
ko jie nuduoda nematą. Tie lietuviškieji 
ponai nuolat ir nuolat bando savo pase
kėjams dumti akis visokiais prasimany
mais apie “busimąją taikos konferenci
ją,” kurioje, girdi, būsiąs “išspręstas” 
Lietuvos likimas taip, kaip tie ponai no
rį.

Mes daug sykių jau esame nurodę, kad 
Lietuvos klausimas ir viso Pabaltijo val
stybėlių klausimas, yra išspręstas ta 
prasme, kad Lietuva yra ir bus tarybinė 
respublika.

Pirmiausiai tąjį klausimą išsprendė 
patys Lietuvos žmonės 1940 metais, nu
balsuodami gyventi tarybiniu gyvenimu, 
nubalsuodami įeiti į federaciją su Tary
bų Sąjungos valstybėmis, respublikomis.

Paskui tasai klausimas buvo spren
džiamas Teherano konferencijoje (tam 
paremti, aišku, mes neturime oficialių 
davinių, tačiau iš neoficialinių šaltinių 
tas buvo patvirtinta).

Dabar tasai klausimas yra sprendžia
mas Raudonosios Armijos ir Pabaltijo 
kraštų liaudies ginklu, atsuktu prieš vo
kiškuosius okupantus.

P-nas Sulzbergeris pabrėžia, jog Ta
rybų Sąjunga Pabaltijo kraštų klausimą 
skaitė išspręstu 1940 metais pačių Pabal
tijo žmonių ir dėl to ji, karui prasidėjus, 
nuolat pabrėžė, kad Pabaltijo kraštai 
yra tiek tarybiniai, kiek Kalifornijos 
valstija amerikinė.

Dėl Pabaltijo kraštų mums liekasi ne
aiškus klausimas tik šis: Kodėl iki šiol 
Jungtinėse Valstijose tebepripažįstami 
tų kraštų konsulai ir atstovybės? Kodėl 
jiems tebemokamos algos iš tų kraštų 
“užšaldytų” iždų? Jie juk nuo 1940 me
tų pabaigos nėra jokiais Pabaltijo kraš
tų konsulais ir atstovybėmis.

Anglijoje buvusios minėtųjų kraštų 
atstovybės ir konsulai jau nebeveikia 
kaipo tokios; kol kas neoficialiai iš tų 
atstovybių pripažinimas yra atimtas. Al
gų ten jiems iš “užšaldytų” iždų nemo
ka. Betgi Amerikoje kol kas tuo reikalu 
dalykai dar nėra išryškinti.

Be abejo, tas yra daroma tam tikrais 
sumetimais, kurie kol kas neskelbiami. 
Tenka manyti, jog neužilgo viskas bus 
išryškinta. Neužilgo Pabaltijo kraštai 
turės Jungtinėse Valstijose savo atstovy
bes ir konsulatus, reprezentuojančius ta-k 
rybines respublikas.

Ponas Sulzbergeris žymi ir kai ku
riuos kitus dalykus, dėl kurių dalis Ame-

rikos spaudos dykai sielojasi. Pav. Len
kijos - Tarybų Sąjungos pokarinio rube- 
žiaus nustatymas principe yra išspręs
tas ir dėl to sutiko tiek prez. Roosevel- 
tas, tiek Churchillas. Dėl Suomijos, Ru
munijos, Bulgarijos ateities klausimai 
taipgi principe išspręsti.

Kiekvienam turėtų būti aišku, kad 
šiandien Jungtinės Tautos veikia išvien 
ir, yra vilties, kad jos veiks išvien ir po 
karo. Jegu taip, tai visokį tūlų žmonių 
spėliojimai ir “tiešijimaisi” apie kokias 
ten busimąsias “taikos konferencijas”, 
kuriose būsią nutarta Lietuvon grąžinti 
smetonijada, padailinta grigaitiškais-ši- 
mutiškais blizgučiais, pasilieka tuščiais 
plepalais.

Karas Ispanijoje Prasidėjo, 
Ispanijoje ir Baigsis.

Praeitą savaitę Lotynų Amerikos Dar
bo Konfederacijos pirmininkas, Vincente 
Lombardo Toledano sakė kalbą Meksi
kos mieste (Mexico City). Savo kalboje 
šis vyras paberžė įdomų dalyką, primin
damas, jog “karas Ispanijoje prasidėjo, 
jis Ispanijoje ir baigsis.”

Iš tikrųjų, tai svarbus pasauliui pri
minimas. Europos karas prasidėjo Ispa
nijoje 1936 metais (Azijoje jis faktinai 
prasidėjo 1931 metais Mandžurijoje). 
Gen. Franco, pasikvietęs talkon Hitlerį 
ir Mussolinį, nugalėjo Ispanijoje demo
kratinę respubliką, paskandindamas ją 
kraujo jūron. Kai fašistai respubliką 
smaugė, tai oficialusis demokratinis pa
saulis (išskaitant Tarybų Sąjungą ir 
Meksiką) sau ramiai stebėjo. Tiesa, de
mokratiniame pasauly tam tikra dalis 
žmonių rėmė respubliką, siųsdami jai 
talkon savo geriausius sūnus ir viską, ką 
turėjo. Bet jie buvo persilpni respubliką 
išgelbėti.

Šiandien demokratinis pasaulis eina 
prie sunaikinimo Hitlerio ir Mussolinio 
(pastarasis vos laikosi). Kai fašizmas 
kituose Europos kraštuose bus sunaikin
tas, kas seks toliau? Fašistinė Ispanija, 
besirėmusi Vokietijos ir Italijos fašizmu, 
pasiliks viena? Kovingoji Ispanijos liau
dis negi visuomet tylės. Jai talkon stos 
kitų, demokratinių kraštų žmonės. Na, ir 
jie užbaigs karą Ispanijoje.

Vincente Toledano pabrėžia ir tą fak
tą, jog tas pats būsią ir Argentinoje, ku
rią šiandien valdo fašizmas, kopijuoja
mas iš Ispanijos. Kai sugrius fašizmas 
Ispanijoje, sugrius jis ir Argentinoje.

Tačiau, reikia atsiminti, sakė Toleda
no, kad veikia tam tikros jėgos, — visokį 
apyseriai, izoliacininkai, ir tam panašūs. 
Šitos grupės darys viską išgelbėjimui fa
šizmo Ispanijoje ir Argentinoje, bet jų 
pastangos nesulaikys demokratinio pa
saulio nuo galutino sulikvidavimo fašis
tinio brudo!

Jangt. Valstijų Slavų Kongresas
Antrasis Jungtinių Valstijų Slavų su

važiavimas įvyks š. m. rugsėjo 23 d. 
Pittsburghe. Jis turės didžiulės mūsų 
kraštui svarbos, nes šie metai yra prezi
dento rinkimų metai, o slavų Jungt. Val
stijose gyvena apie 15,000,000. Šitie sla
vų kilmės amerikiečiai daugumoje yra 
darbo žmonės — darbininkai, farmeriai 
ir smulkūs biznieriai bei profesionalai. 
Jie, be to, yra demokratinio nusistaty
mo žmonės. Slavai gerai pažįsta fašiz
mą, jei ne iš ko kito, tai iš to, kaip fa
šizmas teriojo jų’gimtuosius kraštus — 
Jugoslaviją, Čechoslovakiją, Bulgariją, 
Lenkiją, Ukrainą, Bielorusiją ir Rusiją, 
kur fašizmui buvo lemta įsiveržti šio
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(Tąsa)
Pirmas kaimas, kuris bu

vo hitlerinių barbarų nu
šluotas nuo žemės pavir
šiaus, buvo Myliūnai, Roki
škio apskrityje. Oficialiame 
vokiečių komunikate, pa
skelbtame š. m. spalio 15 d. 
“Ateityje”, hitleriniai gal
važudžiai pranešė, kad My- 
liūnų kaimas buvo “suly
gintas su žeme.” Gyvento
jai, pačių okupantų prane
šimu, dalinai buvo išžudyti 
ir dalinai išvežti į vergovę. 
Kaip pabrėžiama tame pa
čiame vokiškųjų vandalų 
komunikate, Myliūnų kai
mo gyventojai “ne tik rėmė 
partizanus, bet daugelis 
jiems ir priklausė.” Kaimo 
gyventojai partizanus aprū
pindavo maistu ir pristaty
davo jiems ginklus.

Tačiau ir vandališkos o- 
kupantų represijos neįbau
gina Lietuvos patriotų. Tai 
ypatingai ryškiai matyti iš 
nepalaužiamos lietuvių tau
tos kovos prieš išvežimus į 
hitlerinę vergovę.

Š. m. liepos 25 d. kubiliūn- 
palaikių laikraštis “Ateitis” 
paskelbė generalinio Lietu
vos smaugėjo Rentelno kal
bą, kurioje jis pareiškė, kad 
“tikrinimo darbui vengia ne 
tik atskiri asmens, bet ir

atskiri valsčiai.” Kruvina
sis budelis neišdrįso pridėti, 
kad registracijos katorgos 
darbams vengia net ištisos 
apskritys. Į kovą prieš išve
žimus įsijungė visi lietuviai 
— darbo žmonės ir inteli
gentai, komunistai ir kata
likai, visi, kam brangi tau
tos ateitis. Nepaprastai bū
dingas šiuo atžvilgiu yra se
kantis faktas: Paskutiniais 
mėnesiais hitleriniai plėši
kai sekmadieniais siste
mingai užpuldinėja bažny
čias, kuriose jie suiminėja 
visus darbingus vyrus ir 
moteris, kad juos išgaben
tų į Vokietiją. Ryšium su 
tuo įvairiose Lietuvos vie
tose kunigai kreipiasi į sa
vo parapijiečius su ragini
mu neateiti į bažnyčias ir 
visomis jėgomis priešintis 
hitleriniams vergų medžio
tojams.

Į prievarta iš Lietuvos 
varomų valstiečių vietą hit
lerininkai gabena savo ko
lonistus. Tačiau lietuviai 
valstiečiai nenuilstamai ko
voja prieš vokiškuosius 
banditus, atvykusius pa
grobti jų žemę, ir be gai
lesčio juos naikina. Hitleri
niai kolonistai gyvena Lie
tuvoje kaip ant ugniakal- 
nio. '

Kas Ką Rašo ir Sako
VARSA VIEčIŲ TRAGE

DIJA.
“Buffalo Evening News” 

(rugp. 18 d.) išsireiškia se
kamai :

“Šis lenkų patriotų suki
limas buvo prastai suderin
tas — perankstyvas. Įsaky
mas jiems sukilti neturėjo 
būti duotas pirma, negu bus 
užmegsti ryšiai su rusais, 
negu buvo užtikrinta, kad 
tarpe abiejų spėkų yra ko
ordinacija ir kooperacija. 
Daug kas teigia, kad lenkų 
valdžia ištrėmime kalta už 
tą baisią klaidą. Sakomi, 
kad tos valdžios vadai tikė
josi štai ką atsiekti: Jeigu 
jie paims Varšavą pogrin
dinio judėjimo spėkomis 
pirma, negu rusai įsiverš į 
miestą, tai tuomi jie pakels 
savo vardą ir pažemins var
dą Nacionalio Lenkijos Iš
laisvinimo Komiteto, ku
riam pritaria Maskva.”

Londone sėdėdami ponai, 
tuo būdu iškirto savo pa
sekėjams Varšavoje kruvi
ną šposą.

DARBININKŲ PASIRUO
ŠIMAS BŪSIMIEMS

RINKIMAMS
Amerikinis “Daily Wor

ker” daug ir susirūpinusiai 
rašo apie būsimus preziden-

tinius rinkimus. Laikraštis 
mano, kad tų rinkimų re
zultatai priklausys nuo A- 
merikos organizuotų darbi
ninkų pastangų. Todėl savo 
nedėlinėje- laidoje rugp. 27 
d. dienraštis su dideliu 
džiaugsmu atžymi paskuti
nius įvykius Amerikos Dar
bo Federacijoje. Sako:

“Pereitoji savaitė buvo 
liudytoja didžiulių politinių 
įvykių Amerikos Darbo Fe
deracijoj.

“New York Valstijos 
Darbo Federacijos konven
cija, kuri atstovavo 1,500,- 
000 narių, beveik vienbal
siai užgyrė prezidento 
Roosevelto k a n d idatūrą. 
Prieš užgyrimą buvo paduo
ta tiktai septyni balsai!

“International Brother
hood of Teamsters, per sa
vo pildomąją tarybą, vien
balsiai indorsavo Roosevel
to kandidatūrą.
O Brolijos prezidentas To

bin pradėjo kovą už tai, kad 
visa Amerikos Darbo Fede
racijos Pildomoji Taryba 
indorsuotų Rooseveltą.

“Vargiai begali būti ko
kia nors abejonė tame, kad 
milžiniška unijistų daugu
ma, neatsižvelgiant į jų par
ti j inius prisirišimus, stoja 
už Rooseveltą...” c

Klausimai ir Atsakymai

Š. m. liepos mėn. Kaune 
buvo apsilankiusi Vokieti
jos žemės ūkio spaudos 
bendradarbių delegacija. 
Kaip praneša “Wilnaer Zei- 
tung” liepos 23 d. numeryje 
hitleriniams žurnalistpalai- 
kiams kalbą apie Lietuvos 
žemės ūkio padėtį pasakė 
“Draugijos Rytų žemėms 
valdyti” Lietuvos skyriaus 
vedėjas Hensen. Kalbėda
mas apie vokiečių kolonis
tus Lietuvoje, Hensen, anot 
“Wilnaer Zeitung”, pareiš
kė:

“Mūsų kolonistai tolimoje 
provincijoje nuolat stovi 
prieš didžiausius pavojus. 
Vokiškasis žemdirbis Lietu
voje viena ranka laiko kas
tuvą, o antra — šautuvą. 
Jis nuolat priverstas su gin
klu rankose atremti gaujų 
užpuolimus.”

Šį hitlerinio šulo pareiš
kimą patvirtina žinios, gau
namos iš Lietuvos. Mūsų 
valstiečiai, apsiginkluodami 
kuo tik galėdami, dažnai 
vadovaujami partizanų, už
puldinėja vokiečių kolonistų 
sodybas, padeginėja jų pa
status, naikina jų derlių, 
žudo hitlerinius grobikus.

Okupantų spauda dažnai 
praneša apie lietuvių pat
riotų egzekucijas. Šios ži
nios ryškiausiai rodo, kaip 
didvyriškai lietuviai kovoja 
dėl savo laisvės, kaip Lie
tuvos patriotai nesigaili net 
savo gyvybės už Lietuvos 
išvadavimą.

Š. m. liepos 12 d. nume
ryje “Ateitis” rašo, kad 
nepaprastas hitlerininkų 
teismas Vilniuje nuteisė 
mirti Vilniaus gelžkelio di
rekcijos bendradarbį Joną 
Gudaitį, 21 metų amžiaus. 
Šis jaunas patriotas, kaip 
praneša kubiliūnpalaikių 
laikraštis, buvo hitlerininkų 
nužudytas už sabotažo veik
smą Vilniaus gelžkelio sto
tyje — viename ešelone jis 
buvo apgadinęs keletą vo
kiečių automašinų.

Š. m. liepos 30 d. Vilniaus 
okupantų laikraštis paskel
bė žinią apie 12 valstiečių 
egzekuciją Marijampolėje. 
Šie patriotai buvo nužudę 
keturius aukštus hitlerinės 
policijos valdininkus. Štai 
kaip hitlerinis laikarštpalai- 
kis apie tai pranešė:

“Š. m. liepos 27 d. Mari
jampolėje už nužudymą, jo 
rėmimą ir draudžiamą gin
klų laikymą buvo sušaudy
ta 12 žmonių. Tai yra as
menys, kurie anksčiau su
šaudytam Uliviniui iš Eglė- 
niškių kaimo suteikė tiesio
ginę paramą,nužudant ketu
rius vokiečių policijos valdi
ninkus.”

(Bus daugiau)

Gerbiama Redakcija:
Kaip jūs paskelbėte Lais

vės No. 199, kad anų trijų 
srovių vadai jau išdirbo 
planus, kokius lietuvius jie 
šelps. Ir į tą planą jie ne
kviečia demokratinio komi
teto, kuris jau ilgas laikas 
rūpinasi pasiuntimu pašal
pos Lietuvos žmonėms. Iš 
jų plano matosi, kad jie 
šelps tik savuosius, o Lietu
vos ir Tarybų Sąjungos lie
tuvių nešelps.

Tai kokius žingsnius A- 
merikos lietuviai turės da
ryti, kad priversti juos 
šelpti tik tuos lietuvius 
vargdienius, kurie labiausia 
nukentėjo nuo Hitlerio, o ne 
tuos sūnus palaidūnus, ku
rie per beržyną pabėgo, iš 
Lietuvos dar prieš karą?

J. S. Rainys
Atsakymas.
Kiek mums žinoma, yra 

tiktai dvi įstaigos, kurios 
gali tuos vadus priversti 
siųsti pašalpą Lietuvos 
žmonėms. Tos įstaigos yra: 
President’s War Relief 
Control Board, Washington, 
D. C., ir National War 
Fund, 46 Cedar Street, New 
York, N. Y.

Aišku, kad jie nesiskaito 
su jokiu Amerikos lietuvių 
demokratiniu balsu.

Philadelphia, Pa.

yeurarn snouia oeqoinq - 
into U.S.Wirt«ndv$timp$/

karo metu. Taigi slavai, pasak Amerikos 
Slavų Kongreso sekretoriaus Steve 

Krall, milžiniškoje daugumoje stovi už 
išrinkimą prezidento Roosevelto. Net ir 
republikonai slavų kilmės žmonės-veike- 
jai busimuosiuose rinkimuose žada bal
suoti už prezidentą Rooseveltą.

Visose Jungtinėse Valstijose, kur tik 
kiek tiek gyvena slavų kilmės amerikie
čių, eina pasiruošimai šiam milžiniškam 
suvažiavimui.

Jie Tyli
. L. Pruseika Vilnyj rašo:

“Vilnyj ir Laisvėje buvo pranešta, kad 
traukdamiesi iš Alytaus hitlerininkai nu
žudė du katalikų kunigus, du lietuvių 
kunigus.

“Marijonų Draugas apie tai tyli. Tyli 
ir menševikų gazieta. Tyli Prunskio biu
ras. Tyli Griniaus-Jurgėlos ‘centras.” 
Kad tik paslėpti vokiečių barbarizmą!”

Taip, tie ponai tyli dėl to, ką padarė 
vokiškieji budeliai lietuvių tautai, nes jie 
užimti hitlerinės propagandos skleidimu 
Amerikos lietuviuose.

■ Naciai, išeina iš “gūfštą” su balta vėliava ir pasiduoda attietikiečiams Frakci
jos mieste Totilon.

Apie Laisves Pikniką
Ateinantį sekmadienį - prieš 

Labor Day, 3 d. rugsėjo atsi
bus tradicinis Laisvės pikni
kas, Deer Parke, N. J. Į šį 
pikniką tiek iš Philadelphia, 
jos apylinkės ir iš kitur ren
giasi atvykti daug žmonių, ir 
jįe vyks, kad atlikti Laisvės 
tradicijas ir tuomi pačiu sykiu 
atžymėti, apvaikščioti mūsų 
gimtinio krašto Lietuvos išlais
vinimą. Į šį. pikniką rengiasi 
atvažiuoti daug lietuvių biz
nierių, daug gražių šeimų ir 
pavienių. Rengiasi atvykti ke- 

| lėtas mašinų ir iš New Yorko, 
iš Baltimorės ir apylinkės 
miestelių. Philadelphiečiai pa
sirengia juos aptarnauti.

Vykstančių su mašinomis 
širdingai prašome nuvežti sa
vo kaimynus, draugus ir norin
čius važiuoti piknikam

Piknike bus ir programos: 
bus šokių orkestrą, bus svar
bios prakalbos. Patarimas va
žiuojantiems su busais į par
ką: Važiuokite, persikeldami 
Ferry į Camdeną ir eikite prie 
lietuvių komisijos, kuri rasis 
prie busų. Nesivėluokite, būki
te tarpe 10 valandos ir 11 vai. 
ryte ir apsirūpinkite su tikie- 
tais iš lietuvių komisijos, nes 
busai apleis ir eis į parką ne 
vėliau kaip 11:30. Visi turite 
žinoti, kad dėlei karo trans- 
portacija yra suvaržyta ir jūs 
paklausykite patarimų.

Važiuojanti su mašinomis, 
jei turite vietos, sustokite prie 
Ferry busų aikštėje, po šių bu
sti išėjimo į parką ir paimkite, 
jei rasite lietuvių, iš parko 8 
vai. vak. busai atvažiuos tuos 
pačius žmones išvežti. Niekur 
nesivėluokite, o laikykitės in
strukcijų, tai nebus vargo nu
važiuoti.

Automobiliais v a ž i u o kite 
per Delaware tiltą į Camden, 
N. J., tiesiai iki pirmam Cir
cle ir sukite po kairei į Route 
•10 ir važiuokite 8 mylias iki 
St. Mary’s Church, sukite po 
kairei. Tėmykite iškabas. Tu
rėkite kantrybės.

Linkime svečiams laimingos 
kelionės ir draugiško, giminiš
ko pasimatymo.

A. J. Smitas.

Paskiruose punktuose vo
čiai apsupti dar priešinasi 
Marseille.

Jankiai perėjo Mamos u- 
pę, 45 myl. nuo Verduito.
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Kiekvienas darbas, kožnag doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did* 
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

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

Sutaupykime Kožną Vaisių ir 
Daržovę Karo Laimėjimui
Smagu girdėti, kad šie-1 

met kur kas didesnis skai
čius žmonių augino sau 
maisto produktus Pergalės 
Darželiuose. Ne lengva tai 
buvo problema. Veik visi 
dabar dirba ilgesnes valan
das šapose. 0 ir vasara bu
vo nepalanki, varginanti. 
Pavasaris vėlybas, šaltas, ■ 
šlapias. Vasara svilinančiai 
karšta ir sausa, be pertrau
kos reikėjo daržai laistyti, j 
Tačiau daugelis darbininkų 
džiaugiasi geru derliumi, 
ypatingai pomidorai (to
matoes) užderėję.

Atlikus tiek darbo, svar
bu, kad kožnas gabalėlis to, 
derliaus būtų sutaupintas! 
suvartojimui — sukenuo-i 
tas, sudžiovintas.
VAISIŲ DAR BUS STOKA

Palengvėjimo su maistu■ 
labai artimoje ateityje ne-: 
galime tikėtis. Nors užbai
gos karo su Vokietija lau
kiama šiais metais, tačiau' 
dar mums liks užbaigti su 
Japonija. Milioninės armi
jos negalės būti demobili-; 
zuotos per mėnesį kitą net' 
jeigu ir visur karas būtų’ 
laimėtas ne už ilgo. Tad; 
daugelis kenavimo industri-i 
jų paruoštų maisto produk
tų vis dar tebeis mūsų kari
nėms jėgoms. Prie to rei
kės pagelbos nuo nacių iš
laisvinamiems kraštams. O 
ypač reiks pagelbos tiems, 
kurie nebus spėta išlaisvin
ti pirm nuėmimo derliaus, 
kurių šiemetinė pjūtis dar 
bus nacių pagrobta.

Taigi, auginę maistą, ko
žną jo svarą ir sunaudoki
me. Kam galima prieina
mai nusipirkti ir kas turi 
kur laikyti, verta pasike- 
nuoti ir pirktų daržovių ir 
vaisių, kada jų daug ir kai
nos prieinamos.

PRAŠOME RECEPTŲ.
Kadangi prasideda kena

vimo įkarštis, tad šiame 
skyriuje skiriame, daug vie
tos kenavimo receptams, šį 
kartą paduodamieji yra tik 
pamatiniai už vis reikalin
giausi. Turinčios įvaires
nių, sudėtingų skanumų 
darymui receptų prašomos

Today’s Pattern

šio puošnaus ir prie figūros 
pritaikyto apatinio drabužio 
forma gaunama jaunuolėms ir 
suaugusioms, nuo 10 iki 20 ir 
nuo 30 iki 44 dydžio.

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

atsiųsti į šį skyrių, kad ki
tos galėtų pasinaudoti. Y- 
patingai prašome receptų 
tiems vaisiams ir toms dar
žovėms, kurių dabar sezo
nas ar kurių sezonas arti
nasi.

POMIDORAI.
Svarbiausia rytinių vals

tijų daržuose užauginama 
daržovė yra pomidorai dėl 
jų turtingumo vitaminu 
C ir dėl gaivinančio sko
nio, tinkamumo valgyti- 
gerti vienas, taipgi vartoti 
kaipo priedą pagerinimui, 
paįvairinimui daugybės pa
tiekalų.

KENAVIMO BŪDAI.
Vėliausi, vyriausybės ek

spertų pripažinti geriau
siais būdais yra sekami:

1. Virti “pressure coo- 
ker’yje.” Bet tų retai kas 
turi ir sunku gauti. New 
Yorke ir kai kuriose kitose 
kolonijose Civilinių Apsigy
nimo įrengtose tai susiedi- 
jai kenavimo stotyse juos 
turi ir leidžia vartoti bile 
ką, kas nori ten nusivežti 
savo produktus kenuoti.

2. Verdančio vandens 
maudyne. Bile koks gilus 
puodas. Ant dugno padeda
ma mediniai ar Lietiniai 
groteliai, o to nesant, pade
dama storas abrūsas ir ant 
jo statoma pripiltos kenuo- 
jamais vaisiais - daržovė
mis stiklinės* (jars).

Neturint nei vieno iš mi
nėtų būdų, rūkšties turin
čius vaisius, tame skaičiuje 
ir pomidorus galima kenuo
ti ir senovišku būdu — iš
virti, supilti į karštus, ste
rilizuotus kenus ir greit už
darinėti. Bet ekspertų yra 
išrokuota, kad taip dau
giau sugenda. Sugadina 
laike supilstymo ir viršelių 
uždėstymo įsigavę organiz
mai.

Taigi, vidutinei šeiminin
kei prieinamiausią yra ke
nuoti verdančio vandens 
maudynėj, nes gilų, didoką 
puodą veik kožna turi.

PERVIRIMAS IR ORE 
LAIKYMAS NAIKINA 

VITAMINĄ.
Sekretas geriausio suke- 

navimo glūdi greitume dar
bo. Kol pomidoras būna čie- 
las; jo žievelė saugo jį. Ka
da nulupame, atimame nuo 
jo naturališką apsaugą, 
oras greit naikina vitaminą 
C. Neturint didelės talkos, 
geriausia kenuoti ne po 
daug.

Taip pat saugoti nuo per- 
virimo. Seniau būdavo ma
noma, būk ilgas virinimas 
apsaugo nuo sugedimo. Da
bar patirta, kad užtenka 
tik perkaitinti (ilgas viri
nimas reikalingas turin
tiems daug krakmolo pro
duktams, kaip ‘kornams”- 
kukurūzams.)

Perkaitinimui pakanka 
F 190 laipsnių. Bet netu
rint termometro ir neprity
rus esant sunku numanyti 
perkaitimo laipsnį, kad ne- 
rizikuot nedakaitinimo, ga
lima prisilaikyti šių taisyk- 
lių.

Čielus pomidorus virti 
(skaitant nuo užvirimo) 
ne daugiau 20 minučių.

Supjaustytus - sugrustus 
ir sunkas virti ne daugiau 
10 minučių.

POMIDORAI ČIELI IR 
SU ŽIEVE

Nuvalius ir nuplovus su
dėti į karštas, sterilizuotas 
stiklines. Užpilti iki viršui 
sutrėkštais pomidorais ar 
jų sunka. Į kvortą įdėti 
šaukštuką druskos ar pagal 
skonį. Biskį prisukti ar pri
dengti viršelius, bet aklinai 
neuždaryti, kad garas galė
tų išeiti.. Statyti stiklines į 
verdantį vandenį ir laikyti, 
kol kiaurai perkais. Iškėlus, 
drūčiai užsukinėti ir apver
stus sustatyti atvėsti.

Atvėsus, laikyti tamsioj, 
vėsioj vietoj. Kur daug 
šviesos, apvynioti popiera 
ar uždengti lentynas.
POMIDORAI BE ŽIEVIŲ

Ryšulėlyje ar pintinėje 
pomidorus pamerkia kokiai 
pusei minutės į verdantį 
vandenį, paskiau į šaltą ir 
greit nulupa. Virti taip pat, 
kaip ir viršuje paduotus.

POMIDORŲ SUNKA
Čielais kenuoti vengiame 

pernokusių vaisių. Sunkai 
imame? visiškai nunokusius, 
raudonus, bet dar sveikus, 
nesugedusius pomidorus. 
Nuplaut. Supjaustyt į ket
virtadalius. Užkaitinti puo
de iki suminkštės ir karš
tus perleisti per sietuką.

Sunką supilti į didoką 
puodą, kad nereikėtų pri
pilti daugiau trijų ketvir
tadalių. Dadėti po šaukštu
ką druskos ant kvortos ar 
sulyg skonio. Ant smarkios 
ugnies užkaitinti iki 200 
laipsnių F, o jei termomet
ro neturime, tai iki užviri
mo. Skubiai pilti j sterili
zuotas, karštas bonkas, per
pilant, kad putos nubėgtų. 
Bonkoms viršeliai taipgi 
turi būti sterilizuoti ir bu
teliai tuojau aklinai užda
ryti.

Atšaldžius, padėti vešioj, 
tamsioj vietoj.

Kas mėgsta, prieskoniams 
gali pirm sunkimo įdėti pe- 
truškų, mėtų ar ko kito.

Sunkai galima vartoti bi
le kokios bonkos, kad tik 
švarios ir sandariai užda
romos, nesutrūkusios, kak
liukų viršai nenutrupėję.

Kaip kenai, taip bonkos 
sunkoms turi būti paruoš
tos pirmiausia. Muiluotam 
vandenyje su butelių šepe
tuku išplautos, perplautos 
ir sudėjus į tyrą vandenį 
bent po kelias minutes pavi
rintos sterilizavimui. Ke
rnio j an t, tiesiai iš to ver
dančio vandens ištraukia
mos ir pripilamos tuojau. 
Prisiėjus palaikyti ištrauk
tas iš vandens, geriausia 
vieta bus karštame pečiuje.

N. G.

Hitlerininkai Bombardavo 
Išlaisvintą Paryžių

Paryžius. — Po to, kai 
vokiečių kariuomenė Pary
žiuje buvo priversta besąly
giniai pasiduoti ir tapo su
imta, nacių lėktuvai nakį 
mėtė bombas miestan ir iš 
kulkosvaidžių šaudė žmones 
gatvėse. Tuo būdu vokiečiai 
užmušė 108 paryžiečius ir 
daugelį sužeidė.

Paskui hitlerininkų arti
lerija iš toliau bombardavo 
Paryžių.

Gainesville, Ga. — Karei
vio C. E. žmonai gimė 4 kū
dikiai.

Montreal, Canada T oday’s Pattern

Iš Montrealiečių Susirinkimo
Rugpjūčio 18-tą dieną atsi

buvo Montrealo progresyvių 
lietuvių moterų Raudonojo 
Kryžiaus Ratelio susirinkimas.

Kadangi šiltos vasaros ža- 
vėjantis grožis vilioja kiekvie
ną į laukus, pievas ir žolynus, 
tad daugelis ir mūsų montrea
liečių išsivažinėjo ant farmų, 
nors trumpam laikui tyru oru 
atsikvėpti. Ir to pasekmėmis, 
šio mėnesio susirinkimas buvo 
nelabai skaitlingas. Bet darbš
čios montrealietės, nors ir ant 
trumpo laiko išvažiavusios ato
stogauti, vistiek dirba Raudo
nojo Kryžiaus darbus. Darbo 
eiga nė kiek nesumažėjo.

Nors mažutis būrelis drau
gių susirinko, bet gana sklan
džiai apdiskusavo savo bėga
muosius reikalus.

Renkant aukas dėl Lietuvos 
žmonių, Raudonojo Kryžiaus 
Ratelis aukavo $15. Minimame 
susirinkime dar priėjo išvados 
paaukoti $50 dėl Lietuvos ka
ro nuvargintų brolių, seserų 
bei našlaičių pagalbai.

Taipgi Montrealo progresy
vių lietuvių moterų Raudonojo 
Kryžiaus Ratelis sergančioms 
savo narėms siunčia gėles ir 
jas lanko.

Kadangi minimo ratelio se
kretorė, dėl pasidauginimo 
šeimos, atsisakė savo pareigų, 
tad jos vieton tapo išrinkta 
nauja, labai darbšti ir veikli 
draugė, O. Adomaitienė. Ši 
draugė taipgi pareigas atliks 
kuo puikiausiai, nes ji yra 
čampijonė tarp Raudonojo 

/Kryžiaus Ratelio darbininkių.
Po visų tarimų ir draugiškų 

p a s i k a Ibėjimų susirinkimas 
baigėsi gana vėlokai.

Palangos Birutė.

Darželio Problemos
Rugpjūtis baigiasi. Atei

na rugsėjis ir pradžia ru
dens. Tačiau darželio pro
blemos vis dar nepasibai
gia:

Dar galima sėti tūlų greit 
užaugančių rūšių ridikėliai, 
špinatai, salotos vartojimui 
vėlai rudenį.

Reikia nukarpyti leidžian
čias šaknis žemuogių jau
nas atžalas, kad nenusilp
nintų vaisinio kelmo. Jeigu 
norima prisiauginti jaunų 
daigų, tai leisti tam tik pa
skirtą skaičių kelmų, ne vi
sus. Suleidusius šaknis jau
nus daigus jau galima per
sodinti ten, kur ateinančią 
vasarą auginsite žemuoges.

Vis. dar reikia saugoti 
jaunesnius kopūstus nuo 
kirmėlių dulkinant juos su 
cryolite.

Aprišti cauliflower gal
vutes aptraukus su jų pa
čių lapais.

Išravėti piktžoles pirm 
spėjimo išberti daržan sėk
las.

Laikas paruošti žemę sodi
nimui anksti pavasarį žy
dinčių žolynų. Narcizai, 
daffodils sodinama galop 
rugsėjo. Tulpės, krokus’ai 
spalių mėnesį.

Šiuo sezonu taipgi perso
dinama (jei reikia) viso
kios eglaitės, kadugiai, rho- 
dodendronai. Užvedama 
daigai daugelio žolynų ir 
krūmokšnių. Vieni jų už- 
veisiami iš nulaužtų šake
lių, prigydomų po stiklu. 
Kiti iš šmotukų stiebelių ir 
šaknų, laikomų ant drėgno 
smėlio apibėrus biskeliu 
smėlio ant viršaus. N.

Apžiūrėjus jaunametės duk
relės ar anūkės sukneles gal 
būt surasime, kad dėvėtosios 
pereitą sezoną išaugtos. Atra
dus reikalinga dadėti ką nau
jo, ši bus viena iš puošniausių 
ir praktiškų pridėčkų. Forma 
gaunama nuo 6 iki 14 didžio.

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

ŠEIMININKĖMS
OBUOLIŲ IR MORKŲ 

SALOTA
1 pakelis lemono skonio ge

lati nos
2 puodukai karšto vandens 

Žiupsnelis druskos 
Trečdalis puoduko smul
kiai supjaustyto spalvo
to, nelupto obuolio 
Trečdalis puoduko smul

kiai supjaustytos morkos 
Trečdalis puoduko besėk
lių razinkų.
Ištirpyt gelatiną karštam 

vandenyje. Įdėt druską. At
šaldyk Pradėjus stingti, 
įmaišyti viską kitą. Sudėt 
į atskirus bliudelius arba ir 
j vieną formą. Šaldyt iki 
sukietės. Išversti iš bliūde- 
lių ant trapios salotos lapo. 
Pagražint su'mayonnaise ir 
paduot ant stalo. M.

Trapūs salotos lapai yra 
pamatu veik didžiumai dar
žovinių ir vaisinių salotų.

Gelatina pagelbsti pada
ryti skanių ir., patrauklių 
patiekalų iš likučių daržo
vių ir vaisių.

Salotos lapų išskirstymą 
pagreitint smailiu, aštriu 
peiliu ,-išpjaukit šerdį ir gal
vutės vidurin . paleiskit iš 
krano smarkią srovę van
dens.

Virtos slyvos irgi varto
jamos salotai. Kauliukus 
išima, tuštumas prikemša 
su peanut sviestu, kuriame 
įmaišyta kapotų selerių, ža
lių pipirų ir salad dresingo. 
Paduoda ant salotos lapų.

Jeigu turite stiklu už
dengiamą rasodai dėžę, jūs 
galite iš dabar pasėtų sėk
lų turėti šviežių salotų iki 
galo metų. Šaltomis dieno
mis laiko stiklą uždengtą, 
saulėtomis šiltomis pake
lia stiklą dėžės išvėdini
mui ir davimui augalams 
saulės.

Sukapotos alyvos su prie
maišomis kietai virto kiau
šinio, riešutų (walnuts), 
svogūno ir mayonnaise su
daro skoningą mišinį san
dvičiams ar prieskoniui' 
prie mėsos.

Atostogose Peimsylvanijoj 
Pas Senelius Mickūnus

šios vasaros metu aš savo 
atostogas praleidau Pennsylva- 
nijoje pas senelius Mickūnus, 
Kelayres miestelyje.

Nekuriems savo pažįsta
miems pasisakiau, kad šiais 
metais važiuosiu atostogas pra
leisti pas senus žmones. Kiti 
sakė, kad aš nuobodžiausiu 
gyvendama su senais žmonė
mis, o .ypatingai Pennsylvani- 
joj. Atsakiau, jei bus nuobodu, 
tuomet važiuosiu kitur. Bet dėl 
Įdomumo reikia nuvažiuoti ir 
tikrai pažinti, kas tie per Mic
kūnai.

Kuomet ‘tik įrengiau į jų 
gyvenamą kambarį, pirmiau
siai pastebėjau, kad ant sie
nos kabo (vienas iš didžiau
sių) Sovietų Sąjungos žemėla
pis. Virš to žemėlapio net 
dviejuose rėmeliuose sudėti-su- 
lipyti paveikslai visų žymiau
sių Sovietų Sąjungos didvyrių, 
čia randasi paveikslai Vladi
miro Lenino, Stalino, Liudmi- 
los Pauličenkos, Justo Palec
kio, Liūdo Giros, Salomėjos 
Neries ir daug kitų Sovietų Są
jungos atsižymėjusių žmonių.

Pastebėjusi tą viską jų. kam
baryje jaučiausi savyje labai 
jaukiai. (Tie visi paveikslai 
buvo iškirpti iš dienraš. Lais
vės. Matot, g’erbiami' Laisvės 
skaitytojai, kaip geri progreso 
mylėtojai moka įvertinti to
kius mažus paveiksliukus, iš
kirpę iš Laisvės sudėjo į rė
melius ir garbingai puošia sa
vo kambarių sienas.) žinoma, 
gal ne visiems toks kambarių 
puošimas patiktų. Bet kiek 
man patiko, tai tiesiog žo
džiais nemoku išreikšti. Ir 
nors su jų savininkais dar be
veik nebuvau kalbėjusis, bet 
jaučiausi savyje, kad aš juos 
pažįstu ir, rodos, jie man ar
timi ir žinomi, nuo seniai.

Antrą vėl gražų įspūdį man 
sudarė kaip jiedu skaito dien
raštį Laisvę. (Mickūnai yra se
ni Laisvės skaitytojai.) Kiek
vieną dieną jiems sunku su
laukti 9 vai. ryto. Kada senu
kas Mickūnas parneša Laisvę, 
tai jo žmonelė jau laukia, ka
da jisai pareis su laikraščiu. 
Jinai prašo, kad jis duotų jai 
iš vidurio laikraščio lapą. Taip 
jiedu pasidalindami perskaito 
visą laikraštį iki mažiausio 
straipsnelio. O kiek jie turi 
įvairiausių straipsnelių išsikir- 
pę iš Laisvės ir pasidėję laiko 
atminčiai.

Man ten bešvenčiant savo 
atostogas, pastebėjom laikraš
tyje, kad Shenandoah, Pa., 6 
d. rugpjūčio buvo rengiamas 
Komunistų Politinės Sąjungos 
piknikas su kalbėtoja Močiute 
Bloor. Tokiu būdu Mickūnai 
rūpinosi, kad kas mane nuvež
tų į tą pikniką. Geroji Mickū- 
nienė sugalvojo, parašė laiš
ką savo geriems draugams F. 
Paserpskiams (Paser) į St. 
Clair, Pa. Jiems priminė, jog 
turi viešnią ir labai norėtų, 
kad nuvežtų mus į pikniką. 
Nors jiems labai daug iš kelio, 
bet vis viena jie pasižadėjo. 
Sekmadienio ryto apie 11 vai. 
Paserpskiai jau buvo pas Mic
kūnus. Kuomet nuvažiavome į 
pikniką, ten beveik nieko dar 
nebuvo, apart rengėjų ir Mo
čiutės Bloor. Nors to sekma
dienio rytą buvo apsiniaukus, 
bet vėliau, orui išsiblaivius, 
žmonių prisirinko ir piknikas 
buvo pasekmingas visais at
žvilgiais.

Piknike teko susipažinti as
meniškai su Močiute Bloor; 
taip pat su senais Laisvės skai
tytojais ir bendradarbiais V. 
Ramanausku ir M. Kamaraus
kais iš Girardville, Pa.

Tiesa, pirmą kartą teko man 

girdėti Močiutė Bloor kalbant. 
Nors jau senutė, bet prakalbą 
pajėgė sakyti energingai. Apie 
ką jinai kalbėjo, tai buvo ra
šyta Laisvėje. Tik tiek galiu 
pasakyti, kad man labai pati
ko jos prakalba.

Su Močiute Bloor teko ir 
kalbėtis. Jinai labai apgailes
tavo, kad daugumas žmonių 
negauna gerų laikraščių skai
tyti. Sako, motinos, kurios 
skaito savo kalbos laikraščius 
kaip Vilnį ir Laisvę, tokios 
motinos turėtų būtinai savo 
vaikučiams kiekvieną dieną 
nupirkti anglišką dienraštį 
Daily Worker. Sako, jei jie ne- 
išskaitys šiandien, tai skaitys 
kitą dieną ir jie po truputį pri
pras skaityti priešfašistinį laik
raštį.

Kadangi aš buvau girdėjusi 
apie V. Ramanauską, tai ir 
klausiau draugės Paserpskie- 
nės, kur jisai. Paserpskienė sa
ko: “Ve, tenai, einame, aš ją- 
mis supažindinsiu.” Pasveiki
nęs, draugę Paserpskienę net 
paspaudė, o mane nė spūst. 
Nusiminusiai prašiau, kad ir 
mane nors truputėlį paspaus
tų — prisiminimui, žinoma, 
mano prašymo pasigailėjo, iš
pildė.

Su draugais Kamarauskais 
susipažinau tik prieš važiuo
jant į namus. Nors neteko man 
su jais ilgai kalbėti, bet tie
siog mums buvo gaila skirtis, 
nes tiek daug turėjome ką 
apkalbėti. Jie sakėsi irgi esą 
seni Laisvės skaitytojai ir la
bai mėgstą skaityti Laisvę. 
Draugė Kamarauskienė sako, 
kaip tik mano vyras su laik
raščiu į stubą, tai aš, sako ji
nai, jau su akiniais ir imu iš 
jo laikraštį ir skaitau, o ma
no vyras eina jieškoti akinių 
skaitymui.

Nors draugai Kamarauskai 
nebe jauni žmonės, bet labai 
draugiški ir iškalbingi.

Aukų parvežiau dėl šelpi
mo Lietuvos žmonių nuo šių 
draugų ir draugių:

Kamarauskai aukavo $5, 
Kreipavičiai $2, Mickūnai $10, 
M. Stulgaitienė iš McAdoo, 
Pa., $1 dėl šelpimo Lietuvos 
žmonių ir $1 dėl Laisvės, V. 
Mikutaitytė $5 dėl šelpimo 
Lietuvos žmonių ir $1 dėl 
Laisvės, širdingai dėkoju vi
siems už aukas ir bendrą drau
giškumą.

Negaliu praleisti nepadėko
jus draugams Jievutei ir Pra
nukui Paserpskiams už jų ne
paprastą draugiškumą ir pava- 
žinėjimą po Pennsylvanijos 
kalnus. Abu. labai malonūs 
žmonės ir, puikiai su
pažanga susipažinę.

Labiausiai esu dėkinga se
neliams Mickūnams už jų ne
paprastą draugiškumą man 
laike mano atostogų. Ir tos au
kos surinktos per Mickūnų pa
stangas. Už viską nepaprastai 
dėkoju Mickūnams.

Bendrai, dėkui visiems.
Jūsų buvusi viešnia, V. M.

Philadelphia, Pa.
Vėl Galima Gauti

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

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

<* 1 r AlStanley’s Home Appliance 
2700 E. Madison St.
(Richmond).
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Pirmyn Į Vakarus!
Rašo JUSTAS PALECKIS

, (Tąsa)
Kiekviena kautynių valanda gimdė 

naujus karžygius. Ryšininkė komjau
nuolė Birutė Karosienė buvo sužeista 
pryšakinėse pozicijose. Vadas pasiūlė jai 
pasitraukti iš kautynių lauko. “Man pa
kaks jėgų mušti prakeiktą vokietį” — 
sušuko ji. Priešo ugnis sustiprėjo ir mū
sų kontratakuojančio padalinio puola
masis veržlumas susilpnėjo. Skausmą 
nugalėdama, Birutė puolė pirmyn, su
šukdama :

— Už Tarybų Lietuvą! Pirmyn!
Didvyriškos merginos pavyzdžio pa

gauti kariai įsiveržė į priešo apkasus. 
Antroji kulka mirtinai sužeidė Birutę 
Karosienę. Kovūnai atkeršijo už jos mir
tį.

Hitlerininkai prasiveržė prie leitenan
to Šarepkos vadovaujamo būrio ugnies 
pozicijos ir stengėsi užgrobti patranką, 
apeidami ją iš sparno. Tarnyba atidengė 
ugnį iš automatų ir pradėjo apmėtyti 
priešą granatomis. Krito 20 vokiečių. 
Priešas neišlaikė sutelktinės ugnies ir 
pradėjo trauktis. Kai vokiečiai antrą 
kart pakilo atakon, leitenantas Šarepka 
pastatė patranką prie tranšėjos ir pra
dėjo šaudyti tiesiu taikymu į fašistus. 
Ataka ir šį kartą buvo atremta, vokie- 

. čiai neteko 30 žuvusių, vieno sunkiojo ir 
dviejų rankinių kulkosvaidžių.

Narsumą parodė taikytojas seržantas 
Marineris. Būdamas du kart sužeistas 
jis nenustojo šaudęs. Tiktai trečią kartą 
sužeistas ir tik vado įsakymu Marineris 
išvyko į lauko ligoninę.

Ryšininkai Miškinis ir Gobšys budėjo, 
vadovybės punkte, kai jį pradėjo supti 
vokiečiai. Jie griebėsi automatų ir gra
natų ir laikėsi kol atvyko pagelba. Abu
du ryšininkai buvo sužeisti, bet daug už
muštų hitlerininkų gulėjo aplinkui.

Sekykloj dirbo ryšininkė Aldona Paš
kevičiūtė. Pasirodė vokiečių tankai. Al
dona ramiai tęsė savo darbą, pranešinė
jo apie padėtį. Ji pranešė, kaip jos akyse 
buvo pamušti trys tankai ir hitlerininkai 
pasuko atgal.

Ryšininkas Viktoras Jacenevičius pra
nešinėjo žinias iš pryšakinių pozicijų. 
Aplink sproginėjo bombos, bet Jacene
vičius lyg suaugo su aparatu ir praneši
nėjo apie kautynių eigą. Jį sužeidė, bet 
vistiek aparato nemetė kol neteko sąmo
nės dėl nusilpimo. Atsikvošėjęs Jacene
vičius pamatė, kad jis vienas, o aplinkui 
vokiečiai. Jie norėjo iškvosti iš jo kari
nes paslaptis. Bet lietuvių tautos ištiki
mas sūnus tylėjo, neatsakinėjo į klausi
mus. Tuomet vokiečiai pradėjo jį kan
kinti. Badė peiliais, nukirto rankų plaš
takas, nukirto kojas. Lietuvis tylėjo. Sa
distai budeliai nukryžiavo jį prie žemi
nės angos ir pradėjo deginti. Bet tarybi
nis karys viską iškentė ir neprasitarė. 
Jis mirė ištikimu savo tėvynės sūnumi. 
Ir tėvynė neužmirš jo didvyriško žyg
darbio. Tik penkias valandas pryšakinės 
apkasų linijos buvo vokiečių rankose. 
Ryžtingais kontrsmūgiais lietuviai išmu
šė iš ten vokiečius ir atstatė padėtį. Ka
reiviai atrado sudraskytą Jacenevičiaus 
lavoną ir išaiškino jo žuvimo aplinkybes.

— Artėja rūstaus atsiskaitymo valan
da. Prisiekiame tau, brangus drauge, 
kad kovosime narsiai ir ištvermingai! 
Prisiekiame atkeršyti už tavo mirtį!— 
Taip kalbėjo Lietuvos divizijos vardu 
viršila Gurskis prie kario — didvyrio 
Jacenevičiaus karsto.

Taip kovėsi Lietuviškoji divizija Orio
lo kautynių gynimosi stadijoj. Raudon
armiečiai, seržantai ir karininkai paro
dė didžiausią ištvermę ir narsumą, auk
štas kovos ypatybes ir sugebėjimą. Nė 
vieno "žingsnio lietuvių ginamos žemės 
neužgrobė priešas. Vokiečių lavonų kal
nai prieš lietuvių pozicijas buvo lietuvių 
tautos šventuoju kerštu savo amžinam 
priešui — vokiškiems grobikams už Lie
tuvos pavergimą, už tūkstančius nužu
dytų, už tūkstančius Lietuvos žmonių, 
vargstančių hitlerinėj katorgoj.

Tose kautynėse lietuvių kariai išgar
sino savo ir savo tautos vardą. Armijos 
ir fronto spauda plačiai nušvietė Lietu
vos divizijos karių žygdarbius ir statė 
juos pavyzdžiu.

“Šlovė didvyriams kovų už tėvynę! 
Mušti vokiečius taip, kaip tarbiniai did
vyriai Zolotas, Kavoliūnas, Jocius, Gu
dauskas!” — rašė fronto laikraštis “Slo- 
vo boica” (Kovūno žodis”) 1943 m. lie
pos 9 dieną.

Lietuviškų karių narsumą ir didvy- 
riškymą ♦ pagaly nuopelnus, įvertino 4 armi-..

jos ir fronto vadovybė.
Armijos Karo Taryba savo įsakyme 

Lietuviškajai divizijai pažymėjo, kad jos 
karių beribis narsumas, atsidavimas tė
vynei, ištvermė ir disciplinuotumas, mo
kamas kautynių organizavimas dar kar
tą įrodė mūsų gynybos atsparumą ir to
dėl uždavinys, pastatytas divizijai atlik
tas.

Fronto Karo Taryba savo telegramoj 
pareiškė padėką už narsumą, ir garbin
gą savo pareigos tėvynei vykdymą, did
vyriškai atrėmus plėšikiškų šarvuotųjų 
gaujų pašėlusį spaudimą, sulaikius prie
šo puolimą ir padarius jam neužpildomų 
nuostolių gyvojoj jėgoj ir technikoj.

— Mes savo akimis įsitikinome, kad 
ten, kur mūsų disciplina ir organizuotu
mas tvirti, kur mes ištvermingi ir at
kaklūs — ten priešas negali praeiti, — 
pareiškė raudonarmiečiai atsiliepdami į 
Fronto Karo Tarybos kreipimąsi.

Neužmirštama buvo Lietuvos divizijos 
diena, kada jie išgirdo Vyriausiojo Ka
riuomenės Vado Tarybų Sąjungos Mar
šalo draugo Stalino įsakymą. Tame įsa
kyme draugas Stalinas pasveikino ka
riuomenę, dalyvavusią ginamosiose kau
tynėse, sėkmingu priešo vasaros puolimo 
likvidavimu ir pareiškė padėką už pui
kius kovos veiksnius.

— Vado sveikinimas ir padėka, — ta
rė draugas Šadevičius paskelbus įsaky
mą, — įkvepia mus naujiems kovos žy
giams.

— Triuškinti priešą stalingradiškai,
— tokiomis mintimis kiekvienas mūsų 
eina į kautynes. Draugas Stalinas veda 
mus į pergalę. Su jo vardu lūpose mes 
sutriuškinsim priešą ir išvaduosim gim
tąją žemę, — kalbėjo seržantas Deksnys.

(Bus daugiau)

ŠYPSENOS
“EIN, CVEI! DRAI!”

(Vokiškoji Daina)
— Dainą mes dainavome Berlyno

karčiamdse:
“Ein! Cvei! Drai!”

Kitokių dainų nebuvo mūs galvose — 
“Ein! Cvei! Drai!”

Mes paradavome aikštėse visose — 
Ein Cvei! Drai!

Ir fiureris krykštavo: “Visas šalis 
atiduosiu!”

Ein, cvei, drai...
Mes tada į vakarus žygiavom — 

Ein Cvei! Drai!
Ištisas šalis, miestus sugriovėm:

Ein, cvei, drai...
Išdidžiai fiureris užkomandavo: “Atgal!” 

Ein! Cvei! Drai!
Galvatrūkčiais leidomės į rytus ratatai— 

Ein! Cvei! Drai!
Paprasta buvo fiurerio skaitlinė— 

Ein — Cvei — drai:
Už kiekvieną razbajų mums kryžius 

dalino —
Ein! Cvei!! Drai!!!

Fiurerio būta paprastų atskaitų — 
Ein — cvei — drai,

Bet vis augo ir augo kryžiai ant kapų: 
Ein... cvei... drai...

Paskiau mes stovėjome. Ilgai, valanda.... 
Ein... cvei... drai...

Ir už trijų mylių matėsi Maskva — 
Ein, Cvei, Drai.

O paskui mus mušė. Skaudžiai ir 
nuolat raižė;

Ein, cvei, drai...
Ties Maskva, Stalingradu, Kaukaze... 

Ein, cvei, drai...
Ir mes surikome: “Atgal, lancmanai!” 

Ein... cvei... drai...
O po kojų visur lavonų kalnai, 

Ein... cvei... drai...
Prie upių krūvos lavonų tūno — » 

Ein... cvei... drai...
Prie Volgos, Dono, Nemuno — 

Ein, cvei, drai.
Pliekė mus, visur ir visada — 

Ein, cvei, drai.
Rudenį, žiemą, pavasarį, vasarą, 

Ein... cvei... drai...
Rusai grūda mus purvynan — 

Ein! Cvei! Drai!
Per balas, upes, linkui Berlyno — 

Ein, cvei, drai...
Ir vėl peržengiam rubežįus skubiai — 

Ein — cvei — drai,
Tik dabar peržengiam juos atbulai.

Ein — cvei — drai...
V. DYCHOVIČNYJ. 

Sulietuvino V. S.
. (IŠ, Russkij-Golos)

Lowell, Mass.
Ar Žinote, Kur Bus Geriausia 

Proga Padiskusupti?
šiuo laiku tenka susitikti la

bai keistų žmonių su dar keis- 
tesniais argumentais. Ir dau
giausia tokių keistuolių taiko
si rasti tarpe mūs brolių lie
tuvių. Mat, lietuviuose labai 
skleidžiama hitlerinė propa
ganda per Darbininką, Kelei
vį ir kitą tos rūšies spaudą, 
todėl mažiau protaujanti lie
tuviai tokios spaudos prisiskai
tę ir nesugebėdami fašistinės 
klastos suprasti, vartoja tą 
klastą kaipo faktus ir mano 
esą gudrūs ir viską žiną.

Neseniai susitikau vieną to
kį pilietį gatvėje. Tai buvo T. 
B., kuomet ant jo užklausimo: 
“Kaip einasi?” atsakiau, jog 
kas liečia mane, tai viskas pa
stoviai, o kas liečia pasauli
nių reikalų, — karo frontų, 
tai išrodo labai gerai, nes tal
kininkai visuose frontuose lai
mi, mušdami priešą. O čia jau 
ir naujas frontas atsidaro pie
tinėje Francijoje, sakau, tas 
reiškia greitesnį gala hitleriz- 
mui- ...

“O kas žino, kas yra prie
šas, o kas ne,” pareiškė pilie
tis B. Ir toliau nuogąstingai 
abejoja: ar Hitleriui bus galas 
ar gal ne. Jis sako: nekaltus 
žmones, esą, tik žudo už dyką 
ir viskas. Pirmiau, girdi, Hit
leris maršavo per Lietuvą, o 
dabar rusai žudo ir viską degi
na, kas papuola.”

Pastebėjau jam, jog negali
ma niekšiškam grobikui palik
ti tuos kraštus, kuriuos jis 
barbariškai užplūdo ir paver
gė.

Dar dadūriau, jog fašistai 
turės būti sumušti ir užgriebti 
kraštai išlaisvinti. Visas fašiz
mas, sakau, su kruvinuoju Hit
leriu priešakyje, turės atsaky
ti už šį karą, kuriame milijo
nai nekaltų žmonių išžudyta 
ir visokia brangenybė sunai
kinta.

Pilietis B. bandė ginti Hit
lerį, kad jis nesąs tiek daug

kaltas, kad Mussolinis kaltes
nis. O Lenkija, esą, kalčiausia. 
Sutikau, kąd fašistinės Lenki
jos siekiai buvo ne geresni už 
Hitlerio, kaip ir fašistinės Lie
tuvos valdant Smetonai, kuris 
šaukėsi Hitlerį sau į talką. 
Bet, kuomet Hitleris nepasiku- 
bino, tai Smetona pats dūmė 
į Berlyną Hitlerio glėbin.

Visgi, ant gatvės ne vieta 
diskusuoti. Tad pastebėjau pi
liečiui T. B., jog Lietuvių. Pi
liečių Kliubas rengia pikniką, 
rugsėjo 3 dieną, Freemano 
gražiajame miške, Acton Rd., 
.Westford, Mass., tai bus ge
riausia vieta ir puikiausia pro
ga pasidiskusuoti įvairiais 
klausimais. Dalyvaukite žmo
nės visokių pažiūrų, nes tik 
čia išgirsite visokių minčių ir 
teisingiausių išvadų apie karo 
stovį, apie Lietuvos išlaisvini
mą ir kaip bus atrasti kaltinin
kai už uždegimą karišku gais
ru visą pasaulį.

Čia sužinosite ir tą tiesą, ku
rią pro-fašistinė spauda iš
kraipo ir suklastuoja Hitlerio 
naudai. Nepamirškite rugsėjo 
3 dienos.

Ateikite visi kaip 11:30 ryte 
| Kliubą, 338 Central St. ir iš 
čia visi dykai nuvažiuosime į 
pikniką.

Pavieniais važiuojant iš ki
tur prisilaikykite šio nurody
mo : Nuvažiavę į miestuką 
Chelmsford Center, imkite ke
lią Ącton Road ir juomi va
žiuokite apie 41/2 mailių iki 
Freemano namu. Važiuodami 
po dešinei rankai matysite 
ežerą, vėliau prisiartinsite prie 
pat gelžkelio ir vėl atsitolin
site, net keletą kartų taip pa
sikartos, bet spręskite, kuo
met jau būsite apie 4 mailės 
ir pusė nuo Chelmsfordo, tai 
prisiartinę prie gelžkelio, po 
dešinei rankai, kur matysite 
netoli stubą ir raudoną pasta- 
tą-daržinę su langais, tai čia 
prie kelio pastebėsite ir iška
bą: Picnic. (Važiuokite sker
sai gelžkelį ir čia pat' susitik
sime ant kalniuko.

Lauksiu daug svečių. Ir iki 
susitikimui.

J. M‘. Karsonas.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
“ ' GRAŽIAI 'ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš aaiksto, nes žiemą yra 
sunitus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
' ‘ (BIELIAUSKAS)

LAIS NUJOTAS 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
____________ _ ______________________________________

PHILADELPHIA, PA.
Prašome Įsitėmyti, Jog 

Dienraščio Laisves Naudai 

DIDYSIS PIKNIKAS
Įvyks Prieš Labor Day

Rugsėjo 3 September 
Jau Dabai* Laikas Rengtis Į Pikniką 

BUS DEER PARK, N. J.
GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS. 
Bus Alaus, Degtinių ir Kitokių Gėrimų

Daug svečių atvyks iš Brooklyno, Newarko, 
Elizabeth© ir kitų miestų.

KELRODIS: Bušai išeis Camdene, N. J., 10 vai. ryto ir grįš 
nuo kelio 8:30 vai. vak.

Persikelkite Market St. Ferry j Camdeną ir žiūrėkite busus 
Medford po No. 54; busai išeis 10 vai. ryto, o grįš nuo kelio 8:30 
vai. vakaro; 50c į abi pusi.

Automobiliais važiuokite per Delaware tiltą j Camden, N. J., 
tiesiai iki pirmam Circle ir sukit po kairiai j Route 40 ir važiuo
kite 8 mailes iki St. Mary’s Church, sukit po kairiai. Tėmykit iš

kabas.

NEW YORK IR NEW JERSEY
Iš New Yor.k ir tolimesnių New Jersey valstijos mies

tų, automobiliais važiuokite No. 1 keliu, ties Highland 
Park, arba Brunswick, N. J., pasukite po kaire į kelią 
No. 130, (keliai 130 ir 25 čia sueina .kartu) No. 130 keliu 
davažiavę Circle, netoli Camden, N. J., tėmykite kelią No. 
40 ir sukite po dešine j kelią No. 40 ir juomi važiuokite 
apie 7 ar 8 mailes, tėmykite Laisvės pikniko iškabas. Va
žiuokite palengva ir laikykitės po kaire (nes čia platus 
kelias) ties iškabomis sukite po kaire ir važiuokite apie 
% mailės iki Parko.

Jei sulyg šiuom kelrodžiu jums išrodytų keblu, tai va
žiuokite taip kaip jūs žinote geriausia link Camden, pri
važiavę nurodytą Circle,’tėmykite kelią No. 40.

CHRONIŠKOS LIGOS
odos, nervų IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir kl 

JįgjA I tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI Ir MOTERYS 

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKAJLI8 IŠTYRIMAS

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

(Įsist. 28 m.)

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

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

4*

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
CįL eįL

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

. ==..... . —
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CHARLES J. ROMAN

(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ

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.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St.



H M NAKTINIAI APVALYTOJAI MERGINOS & MOTERYS
LYDYTOJAI

V

KREIPKITĖS

DRAVO CORPORATION

(205)

(207)

NUOLATINIS POKARINIS DARBAS
(206)CINUOTOJAI—PAPRASTI DARBININKAI

(208)

(208)

(206)

Paterson Plankroad & Franklin St.

JERSEY CITY, N. J
(208)

)

(207)

(200)

(X)

PA. Rali

(205)

0

(204)

REIKIA MOTERŲ
(X)

OFISUI BERNIUKAS

A. Schrader’s Son

Rd.) sukite į 
prisilaikykite 
privažiuosite 

sukite j deši-

dalyvauti, 
artėja žie- 
jo rengtis. 
(204-205)

481 Clermont Avenue 
Brooklyn.

Reikalinga Liudijimai iš U. S. Employment Service. 
Reikalingas Pilietybės Įrodymas.

SALDAINIŲ PAKUOTOJOS
UŽDARBIS NUO 55c IKI 60c Į VALANDĄ 
SU ALGŲ PAKĖLIMU. DIENINIS IR NAK
TINIS DARBAS. PUIKIAUSIOS DARBO 
SĄLYGOS. POKARINIS DARBAS. UŽ VIRŠ
LAIKIUS LAIKAS IR PUSE. APMOKAMOS 

VAKACIJOS ŠVENTES SU ALGA.

QUAKER MAID CO.,

REIKALINGAS ĮRODYMAS GIMIMO 
VIETOS.

80 — 39TH ST., BROOKLYN.
(205)

TURI TURĖT KOMERCINIO 
MOKSLO IR SUPRATIMO 

APIE TYPING.

SPERRY 
PRODUCTS,

VYRAI 
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

__________________________________ (206)
MERGINOS ABELNAM DARBUI 

Lengvas fabriko darbas. $22, pridedant 
viršlaikius; nuolat.

145 6TH AVĖ., 3-čIOS LUBOS, 
WALKER 5-9170.

PAKUOTOJAI
Išsiuntimų departmente. Lengvas darbas. 

Gera proga; pastovite.
145 6TH AVĖ., 3-ČIOS LUBOS, 

WALKER 5-9170.

FILE CLERKS
(Archyvam tvarkyti raštininkė) 
NUMERIAIS VEDAMOS FILĖS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

5 DIENOS
$22-$24 PRADŽIAI

370—7TH AVE., NEW YORK, ROOM 1600.
_________ (207)

SUPERINTENDENT
41 šeimynų, 4 aukščių apartmentinis namas, 
Brooklyne. Patenkinanti alga ir 4 kambarių 

apartmentas ant pirmų lubų.
TRIANGLE 5-0831.

VYRAI, JAUNI
APSIGYNIMO FABRIKAS. 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
GERA ALGA

MUKO PRECISION
INSTRUMENT CO.,

10-46 JACKSON AVE., L. I. CITY.
(206)

PAKUOTOJAI
Išsiuntimų departmente. Lengvas darbas. 

Gera proga; pastovus.
101 WOOSTER ST., 6-TOS LUBOS, 

WALkER 5-9170.

MERGINOS
EGZAMINUOTI VALDŽIAI RAINCOATŲ 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
$24.-40 VALANDŲ

VĖSUS, LINKSMAS DARBUI KAMBARYS.

CLIMATIC, 507 W. 33rd St.
(210)

GENERAL BRONZE 
CORPORATION

43-02 38th St., L. I. City

MERGINOS—MOTERYS
FABRIKO DARBAS 

55c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
Patyrimas Nereikalingas 

Viršlaikiai po 40 valandų

STERLING BAG CO., 
11-19 Green Lane 

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

. „______ (2oą)

VYRAI
PILIEČIAI

DIRBTUVĖJE IR ANT KELIO DARBAS 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

CANTEEN CO.,
37 Rutgers St., 
Belleville, N. J.

BE. 2-2117
Kreipkitės tarp 9 ir 4.

METALO LIEJIKAI 
TAIPGI POLIŠIUOTOJAI 

ROHR PLATING WORKS, 
572 WEST 131ST ST.. N.Y.C.

(206)

kaip 
kad 

šau- 
7:30 

’(204-205)

MERGINOS
Ar jūs tarp 16 ir 18 ir j ieškote pastovaus 
darbo nepaprastai giminingose aplinkybėse? 
Jei taip, kreipkitės pasitarimui Stanbi Photo 
Service, Building F, 16th and Riverfront, 
Hoboken ,N. J.

______________________________________(205)

REIKIA MOTERŲ
Patyrimas nereikalingas; firie karolių varsty

mo ir su repliukėm darbas.
Majestic Contractors, 252 Pennsylvania Avė., 

Brooklyn, N. Y.

______________________________________ (208)

AUTOMOBILIŲ MAZGOTOJAI
Turi būt patyrę. Su Chauffeur’s laisniais. $45 

j savaitę. Apmokamos vakacijos. 
Palmer Garage, 34-26 70th St., 

Jackson Heights.
Telephone HAvemeyer 9-8522.
............................................ (204)

TreČiadknis, Httgpj. $0, 1044 Penktas Puilfipte

Rytų Fronte Sudaužyta Virš 
100 Nacių Tanky

Maskva. — Sovietai rugp. 
26 d. viso sudaužė bei iš vei
kimo išmušė 128 vokiečių 
tankus ir nušovė 89 jų lėk
tuvus. r

Baltijoj Nuskandinta Dar 
3 Vokiečių Transportai

Maskva. — Sovietų lakū
nai nuskandino Baltijos Jū
roje dar tris vokiečių trans
porto laivus, viso apie 18,- 
000 tonų įtalpos.

London. — Amerikos lėk
tuvai bombardavo ir apšau
dė nacius, mėginusius ap
gulti Bucharestą, Rumuni
jos sostinę.

Cairo. — Talkininkai per 
radiją šaukė pasiduoti 300,- 
000 vokiečių, kurių esama 
Rumunijoj ir kituose Balka
nų kraštuose.

Naciai stengiasi apsupti 
Bucharestą, Rumunijos uo
stamiestį.

Vokiečių lėktuvai bom
bardavo rumunų karaliaus 
Mykolo palocių.

Sovietai rugp. 27 sudaužė 
83 vokiečių tankus ir nušo
vė 41 priešų lėktuvą.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas jvyks 

penktadienį, rugsėjo 1 d., 7:30 v. v. 
Toj pačioj vietoj kaip visada. Šis 
susirinkimas turėtų įvykti sekantį 
sekmadienį, bet dėl priežasties šven
tės, daugelis nArių bus išvažinėje ir 
negalės ppbūū susirinkiman, o ka
dangi yra tokių svarbių reikalų 
Lietuvos reikalai, toki skubūs, 
negalima toliau atidėlioti, tad 
kiame penktadienį susirinkimą, 
v. v. — V. W. Ž.

CLEVELAND, OHIO
Amerikos Liet. Moterų Kliubo re- 

guliaris susirinkimas jvyks ketvirta
dienį, rugp. 21 d., 7:30 v. v. Brown 
Leaf Cafe salėje, 987 E. 79th St. 
Visos narės malonėkite 
atsiveskite ir naujų. Jau 
mos sezonas, laikas prie 
•— K. R., pirm.

PITTSBURGH
LDS 160 kp. rengia išvažiavimą, 

3 d. rugsėjo, Ehrler S. Grove, 
Franklin, Pa. Daug lietuviams yra 
žinoma ta puiki salė, galėsime link
smai praleisti laiką prie Alberto 
Sharps muzikos. Visas pelnas ski
riamas Lietuvos žmonėms nukentė
jusioms nuo karo. Važiuojant reikia 
važiuoti No. 88 keliu iki Emsworth, 
Pa. Prie pirmos raudonos šviesos 
(tai bus Camp Horn 
dešine ir važiuojant, 
po kairės pusės iki 
Bellevue Garden, čia
ne ir privažiuosite pikniko vietą.— 
Kom. (204-205)

WILKES-BARRE, PA.
LDLD 43 kp. susirinkimas jvyks 

3 d. rugsėjo, pas Kasparus, 191 S. 
Sherman St., 1:30 vai. dieną. Drau
gai, šiame susirinkime išgirsite ra
portą iš pereito pikniko ir turime 
rengtis prie ateinančių rugsėjo 17 
d. pikniko (Weenie Roast), Russian 
Pavilion. Reikia išrinkti darbininkus 
ir tt. — Kom. (204-205)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas jvyks 

3 d. rugsėjo, 10 vai. ryto, 29 Endi
cott St. Dalyvaukite visi, nes 10 d. 
rugsėjo jvyks Laisvės naudai pikni
kas. Yra ir kitų reikalų aptarti. Visi 
ateikite, atsiimti naują knygą Lietu
va Ugnyje. — J. M. Lukas, sekr.

(204-205)
WORCESTER, MASS.

Visi Laisvės pikniko Komisijos 
nariai, prašomi būti susirinkime 31 
d. rugp., 29 Endicott St., knygyne. 
8 v. v., ketvirtadienio vakare. — J. 
M. Lukas. (204-205)

ELIZABETH, N. J.
Lietuvai Pagelbos Teikimo Kom., 

vietinis skyrius ruošia vakaruškas 
šeštadieni, rugsėjo 2* d., 8 v. v., 408 
Court Street. Bus duodama dvi do
vanos — $3 ir $2. Kviečiame visus 
dalyvauti. Linksmai praleisti laiką 
ir tuo pačiu sykiu paremti svarbų 
tikslą. — Kom. (204-205).

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Kazimiero 

Balčikonio, (arba Chėrlės Ėalcy). 
Apie 20 metų atgal gyveno Gardner, 
Mass. „ Dabar nežinau kur randasi. 
Prašau jo paties atsišaukti, ar kas 
žinote man praneškite, už ką iš 
anksto tariu ačiū. John Balčikonis, 
29 Emerald St., Gardner, Mass.

(204-205)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VINIŲ KALINETOJAI 
MOKINIAI LYDYTI
LAIVŲ ĮRENGĖJAI 

RYKIUOTOJAI
VIDAUS MAŠINISTAI 

PLOKŠČIŲ METALO DARBININKAI 
VAMZDŽIŲ SUVEDĖJAI 

ŠV1RKŠTEJAI - MALIAVOTOJAI 
IR PAPRASTI DARBININKAI

GALE MADISON STREET, 
WILMINGTON, DELAWARE

AR U.S. EMPLOYMENT SERVICE
601 SHIPLEY STREET.

Gera Alga-Daug Viršlaikiy
Puikiausios Darbo Sąlygos

REIKALINGAS ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMAS

L. O. KOVEN & BRO„ INC.

VYRAI
FABRIKO DARBUI 

PILNAM LAIKUI DARBAS 
Su Pastoviu Pokariniu Darbu 

Prisilaikome WMC Taisyklių 
STANDARD CHEMICAL

PRODUCTS
1301 Jefferson St., Hoboken, N. J.

HOboken 3-1200.

APTARNAUTOJAS
Aptarnautojas su jrankiais; stiprus; patyręs 
kūrenti steam boiler (tiktai žiemą) ;
jsidirbti abelnai naudingu prie fabriko. Nuo
latinis apskritų metų darbas apsukriam vy
rui. Alga $150 j mėnesį. Kreipkitės po 10 

A.M. darbo dienom.
Genu Realty Corp., 750 Grand St., Brooklyn,
N. Y. (Važiuokite BMT 14th St. Canarsie 

linija iki Grand stoties).
________________ (205)

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.
.... (208)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OFERATOftlAI
Viena ir Dviem Adatom Mašinos. 

Fiat Ėed and Off The? Arrfi.
GALI UŽDIRBTI iki 

$75 Į SAVAITĘ. 
KARINIS DARBAS.

RED STAR RUBBER CO. 
500 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y. 
____________________________________(210)

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ
Patyrimas Nereikalingas.

75c j VALANDĄ.
Laikas Ir Pusė Už Viršlaikius.

JAY TRACING COMPANY
35 Meadow Street, Brooklyn.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA BERNIUKŲ
IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENTS 

GERA ALGA.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

SAFFER-SIMON, INC.,
50 LAFAYETTE ST., NEWARK, N. J.
____________________________________ (206)

REIKIA VYRŲ
NUOLATINIS DARBAS.
MALIAVŲ DIRBTUVE 

REIKMENŲ ĘRAUSTYMUI
2 ŠIFTAI;

REIKALINGAS PALIUOSAVIMAS.
VALENTINĖ & CO., INC.,

364 MANHATTAN AVE., BROOKLYN.
(210)

VYRAI
ABELNAS DARBAS 

PAKAVIMAS.
DALIS GAMYBOS FABRIKO 

90 Į VALANDĄ IR VIRŠLAIKIAI
A. HUNT CO.,

27-21 44TH DRIVE, 
LONG ISLAND CITY.

(200)

REIKIA VYRŲ
Materialų Kraustyto] ų
Pagelbininkų Prie Išsiuntimų ir 

Priėmimų Departmente.

MILLWRIGHT PAGELBININ
KŲ IR ELEKTRIKIERIŲ

A. Schrader’s Son
481 Clermont Avenue, 

Brooklyn.
(Arti Clinton & Washington Stoties, 

8th Avė. Subve)

(204)

VYRAI
ABELNAS FABRIKO DARBAS TIEMS, KU
RIE NORI PASTOVAUS DARBO. DIDELIS 
MAISTO PRODUKCIJOS FABRIKAS. UŽ 
Viršlaikius mokama laikas ir puse.

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

(205)

PIRKITE KARO BONUS!

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Puikiausia proga naktinės 
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.
KREIPKITfiS 

EMPLOYMENT OFFICE 
60TH STREET MEZZANINE.

Bloomingdale’s
___________________—_ ___________ (205)

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI
DIRBTUVĖS DARBAS. 

NUOLATINIS DARBAS.

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

. ________________________ (205)

STALINĖ LATHE
JIG BORE &

MILLING MAŠINŲ 
OPERATORIAI

TOOL TEKINTOJAI 
SUPLANAVIMUI VYRAI 

LABORATORIJOS 
MECHANIKAI

VYRAI
Abelnam karų dirbtuvės 

darbui
TURRET LATHE

NUSTATYMUI VYRAI
& OPERATORIAI 

TOOLMAKERS 
VYRAS ABELNIEMS

DARBAMS

SPERRY i 
PRODUCTS,
1505 WILLOW AVE., 

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

_________ . ______________ (2on

REIKIA VYRŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

DOWER FINISHING
& RESEARCH CO. 

126 RALPH STREET, 
BELLEVILLE, N. J.

. (204)

ORLAIVIŲ 
DARBININKAI 
VISŲ RŪŠIŲ

TAIPGI 
ORLAIVIŲ • 

TOOL TEKINTOJAI
PRIE 

MILLING CUTTERS 
ORLAIVIŲ DIRBTUVĖS

EKSPEDITORIAI, 
IŠSIUNTĖJAI

IR

VEŽIKAI
ORLAIVIŲ 

RANKOM NITUOTOJAI 
MAŠINA NITUOTOJAI 

IR PLEIŠYTOJAI
PUIKIAUSIOS ALGOS!
NUOLATINIS DARBAS!

VIRŠLAIKIAI!
GENERAL BRONZE

CORPORATION

43-02 — 38th St.
Long Island City 

REIKALINGAS ĮRODYMAS GIMIMO 
VIETOS.

(206)

NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

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

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

PA.
.(208)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

POKARINIS 
UŽTIKRINIMAS 

PAŠ 
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.

ILS. Employment Senice 
Offices.

REIKALAUJAMA PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

VYRAI—VYRAI
Bendras Fabriko Darbas
Patyrimas Nereikalingas 

PROGA PAKILIMAMS 
IR VIRŠLAIKIAI

Geros Darbo Sąlygos. Užkandžiarh Patogumai.
HENRY HĖIDE, Ifcc. *

313 Hudson St., karrip. Vandam (7th Ave. 
subve iki Houston ar 8th Ave. subve

iki Spring)
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

KIRPĖJAI 
IŠTIESĖJAI

PATYRŲ. GERA ALGA. NUOLA
TINIS DARBAS. PUIKIAUSIA

PROGA. VALDŽIAI IR CIVI
LIAM DRABUŽIAI.

Oldin - Dennis Sportswear
1 East 33rd Št., New York City.

........................... . . .. _______ (207)

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

1505 WILLOW AVE., 
HOBOKEN. N. J.

(20^)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS & MOTERYS
Jei jūs turite atliekamų keletą valandų j 
dieną, kodėl neužeiti tfasimatyti su mumis? 
Mes patvarkysime 30 valandų savaitę atatin
kamai jūsų patogumui, bi kada rytais, po
piečiais ar vakarais. Stanbi Photo Service, 
Building F, 16th and Riverfront, Hobokėn, 
N. J.

. <206>

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. !
. , i . ”, , <«»A,- • ► > i ,

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PRIE BUFETO MERGINOS
KARINIAME FABRIKE 
HARRISON, N. J. 

15 Minučių Nuo New Yorko. 
DIENINIS IR NAKTINIS DARBAS 

gera Alga. •
TURI BŪTI PILIETES. .

MOHAWK COMMISSARY 
101 Park Avenue, Room 715, 

N. Y. C.

ORLAIVIAM 
MOKINĖS

GERA ALGA 
LAIKE MOKINIMOSI 

SU PROGRESUOJANČIAIS 
PAKĖLIMAIS

ORLAIVIŲ
DIRBTUVĖS EKSPEDITORĖS 

IŠSIUNTINĖTOJOS 
IR VEŽĖJOS

NUOLATINIS DARBAS 
VIRŠLAIKIAI 

PUIKIAUSIOS ALGOS

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.

MOTERYS 
ir 

MERGINOS
18 METŲ AR VIRŠAUS

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI 

geRa Alga
NUOLATINIS DARBAS

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

?__________________ • f_____ (205)

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 
Valarid. 12 :30 P.M. iki 9 P.M. 
šeštadieniais: 8 A.M.-12 Pietų 

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RAGĖ ST. 

PHILADELPHIA, PA. 
(211)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

LENGVAS SUSTATYMO DARBAS 
DARYTI ŽAISLAM DAlKTUKUS. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

5 DIENŲ SAVAITĖ
VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS 40 VAL.

PLAZA MFG. CO.
869 BROADWAY, N. Y. C.

_____________________________________ (208)

MERGINOS — MOTERYS 
KARINIS DARBAS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Bendras Fabriko Darbas; proga pakilimam* 
ir bonai. Viršlaikiai. Gėros Darbo Sąlygos.

Užkandžiams patogumai.
‘ HENRY HEIDE, INC.

313 Hudson St., kamp. Vandam (7th Ave. 
subve iki Houston ar 8th Ave. subve

iki Spring)
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo. 
_________ (207)

RAŠTININKĖS—DALIAI LAIKO 
Valandos 7 ar 8 A.M. iki 1 P.M. 

Puikios aplinkybės 
ALGA 55-60c Į VALANDĄ

370—7TH AVE., NEW YORK, ROOM 1615 
______________________________________(204)

RAŠTININKĖS
PUIKIAUSIOS POKARINES PROGOS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
$22-$24 PRADŽIAI, 5 DIENOS

370—7TH AVE., NEW YORK, ROOM 1630.
(204)

MERGINOS-MOTERYS
BŪTINAS 

KARINIS DARBAS DABAR
Pastovūs Taikos Metu Darbai

LENGVAS FABRIKO DARBAS 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

’1 1 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 
Lower Jersey City Bušų Linija.

DIRBTI PRIE STALO, 
EGZAMINUOTI LENGVĄ 

SUSTATYMO DARBĄ

(Arti Clinton & Washington Stoties, 
8th Avė. Subve)

(204)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDAINES PĄKUOTI 
AR 

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

56 WEST 2^RD ST., N. Y.
—----------------------- 42

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKfiTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. t.

(205)
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\<‘HY)il(k>zW/zfeT7lnloi
Gavo Daug “Parodymų” 

Apie Nužudytąją
Nužudytosios Mrs. Phyllis 

Newmark vyras atsišaukė į ži
nančius ką nors apie buvusios 
jo žmonos paskiausius veiks
mus ir draugus pranešti jam. 
Jis tikrino, kad jis pranešėjus 
išlaikys slaptybėje. Nenorin
čius tiesiai į jį kreiptis, jis ra
gino kreiptis į jo draugą Jet 
Mandel, 103 Fifth Ave., New 
Yorke.

Jo atsišaukimą, matomai, 
daugelis skaitė. Ir daugelis pa
sisiūlė teikti “parodymų,” bet 
nieko neparodė. Mandelis re
ligiškai išsėdėjęs savo raštinėj 
per visą dieną pirmadienį. Jis 
gavęs ir pašaukimų telefonu. 
Padaręs net tris sutarti^ susi
tikti. Mandelis į tas vietas nu
skubinęs, bet ne “informan
tai.” Jie, matyt, kokie nenor
malūs asmenys, norėję pasity
čioti iš.esamos jau ir taip ait
rios padėties.

Jieškotasis jūrininkas pats 
pribuvo. Iš jo sužinota tik tiek, 
kad jis su kitais dviem mari
nais paskiausia matė Mrs. 
Newmark rugpjūčio 15-tą ir su 
ja kalbėjosi. Išklausinėjusi, po
licija nerado nieko įtartino.

Rooseveltas Bus ir Am 
Darbo Partijos 

Kandidatu
Kad balsuoti už Franklin 

Delano liooseveltą į preziden
tus darbiečiams nereikės bal
suoti svetimų partijų balotais. 
Vyriausio teismo teisėjas Fran
cis Bergan pereitą pirmadienį 
patvarkė, kad vardai Roose- 
velto ir Trumano bus ir 
Darbo Partijos (American 
bor Party) baloto.

ant
La-

Sulaikė 4 Vyrukus už 
Žalojimą Maldnamio
Keturi jauni vyrukai sulai

kyti teismui už išdaužymą 
stiklo ant buletino lentos Tem
ple Israel prieškambaryje, 210 
W. 91st St. Du iš jų prisipa
žino kaltais ir teisinosi neturė
ję tikslo stiklui išmušti. Jie 
“veikę pagal momento impul
są.” ' '

Du iš įkaitintų, John 
Schwander ir Cftrl A. Holwell, 
17 ir 18 metų, sulaikyti kožnas 
po $2,500 kaucijos. Vienas, 
Ambrose Casey, 17 m., sulai
kytas be kaucijos. Jauniausias, 
Robert O’Hara, 16 metų, pa
leistas be kaucijos iki tolimes
nio kvotimo.

Dėl nežinomos priežasties 
užsikūręs gaisras sunaikino 
garadžių ir 7 trokus, 206 
Ferris Ave., White Plains. 
Nuostolių esą $30,000.

BETTE DAVIS
Naujoj dramatiškoj Warner Bro«. 

judžių sensacijoj

“MR. SKEFFINGTON”
su CLAUDE RAINS ♦ WALTER ABEL 

GEORGE COULOURIS 
ir kitais žymiais vaidintojais.

HOLLYWOOD ,BrR?£TY

WARNER BROS, perstata

JANIE
—JI buvo visų mylimoji!

su ROBERT HUTTON * JOYCE 
REYNOLDS * EDWARD ARNOLD

ANN HARDING
IR DAR Šaunūs Vaidinimai Scenoj

*

_________ _____  BU 
1'OMMY TUCKER ir Jo Orkestru, The 
THREE TWO TIMERS, dainininkai ir kt.

STRAND ,B,“Y

KONGRESMANAS CELLER KRITIKAVO 
DEWEY DEL KARIŲ BALOTO

Brooklynietis kongresmanas 
.Celler p e r e i tą pirmadienį 
Jungtinių Valstijų Kongrese 
kalbėjo apie ateinančius rinki
mus ir New Yorko valstijos 
kariškiams balotus. Kongres
manas nurodinėjo, kad Dewey 
“gremėzdiškas” valstijinis bi- 
lius šimtams tūkstančių pilie
čių atima progą balsuoti. Dėl 
“gremėzdiškumo” tos sistemos,

Vienas Žodis Merginos 
Gimimo Metrikuose
Vienas žodis didžiumoje at

vejų nieko nepasako. Kitais at
vejais kai ką dedade prie sa
kinio. Tačiau vienas žodis 
brooklynietės merginos Ange
lines Bruno metrikuose ko ne- 
pravertė visus jos planu*.

O visas dalykas prasidėjo 
labai paprastai. Jinai įsimylė
jo ir, kaip priimta įsimylėju
siems, ruošėsi susituokti. Jie 
buvo susitarę vestis pradžioje 
rugsėjo, kad pasinaudojant 
šventadienio proga turėti sau 
daugiau laiko. Jai reikėjo gau
ti leidimą vestis, bet kad jį 
gauti, reikia turėti liūdymą iš 
Sveikatos Departmento. Gi ga
vimui sveikatos liūdymo pirma 
reikia turėti gimimo liūdymą. 
Nuo to paskiausio jinai ir pra
dėjo. •

Kada jinai parsinešė namo 
savo gimimo liūdymą iš mies
to raštinės, ji pastebėjo, kad 
pažymėjimui jos lyties para
šyta “vyriškis.” Tai nieko, pa
manė ji sau, čia bus nuorašo 
gamintojo klaida. Nueina ji su 
tuo metrikų į Sveikatos De- 
partmentą gauti sveikatos liū
dymą. Raštininkas, peržiūrėjęs 
tą jos dokumentą pasakė, kad 
ji turėsianti 
teriškumą.

—Į ką aš 
moterį ? —
raštininko, laikydama jo rei
kalavimą 
mu.

—Mano 
—teisinosi 
čia juodu
taip. Tamsta turėsi įrodyti.

Raštas pasilieka raštu, tai
syklės taisyklėmis. Angelina 
leidosi po miestą jieškoti savęs 
arba, tikriau tariant, savo gi
mimo rekordų. Jinai per dvi 
savaites apėjus, kaip ji sakė, 
“kožną bažnytukę west sidėj.” 
Pagaliau ji susiradus jos krikš
to rekordus senojoj lietuvių, 
bažnyčioj ant Broome St., New 
Yorke. Jos tėvai gyvenę už 
apie bloko nuo tos vietos pirm 
jos gimimo ir jai kūdikiu 
esant. Bažnyčioj ji užrašyta 
“moteriškė.”

Dabar, po 29 
išsiaiškinti, kas 
kaltas. Gal ją
asmuo nesukalbėjo angliškai? 
.0 gal> burnelę buvo paėmęs? 
Ar gal raštininkas buvo ko 
užsidūmojęs ar įsimylėjęs, kad 
Angeliną užrašė berniuku. Bet 
ta klaida Angelina! kainavo 
pusėtiną kelionę. I

Angelinos sužadėtinis Joe 
Fargiano išreiškė nepasitenki
nimo, kad toji maišatienė su
trukdė planus. Prie to, mirk
telėjęs, jis dadėjo:

—Ar negalėjo jie manęs pa
klausti. Juk aš su Angelina 
draugauju jau treji metai, bū
čiau jiems pasakęs, kad ji 
mergina.

įrodyti savo mo-

atrodau, jei ne į 
klausė Angelina

beveik nepateisina-

akimis žiūrint, taip 
raštininkas. — Bet 
ant balto rašto ki-

metų, sunku 
dėl to buvo 
užregistravęs

“NA, JAPONAI! STOKIT Į MŪŠĮ!“ 
LAIVAS SU SPARNAIS ... NARSŪS JŪREIVIAI... 

GARBES ISTORIJA!

“WING and a PRAYER”
LRKTUVLAIV1O X ISTORIJA su

DON AMECHE ♦ DANA ANDREWS * WILLIAM EYTHE * RICHARD JAECKEL 
CHARLES BICKFORD ♦ SIR CEDRIC HARDWICKS

STEBĖTINA IR SUJAUDINANTI DRAMA MOSU KAUTYNIŲ PACIFIKE!
N. Y. PREMJERA DVIEJUOSE TEATRUOSE.

GLOBE
BROADWAY Ir 45 STREET

GOTHAM
BROADWAY Ir 47 STREET

Brooklyno Kriaučių 
Naujienos

sakė jis, 365,000 kariškiai iš 
New Yorko valstijos neparei
kalavo valstijinio baloto.

Greta kariškių, 23,000 
kinio laivyno jūrininkų ir 
760 Raudonojo Kryžiaus
buotojų, taipgi tūkstančiai Of
fice of War Information ir ci
vilinių vyriausybės tarnauto
jų negalės balsuoti dėl Dewey 
įvestos balsavimų sistemos.

pre- 
18,- 
dar-

SVEČIAI
Pirmadienį Laisvės ofisan 

užėjo P. Petraitis, su sūnum 
Thomas. Jaunasis Petraitis tar
nauja Dėdės Šamo tarnyboje 
jau du metai, nesimatė su tė
vais per tą visą laiką. Dabar 
gavo “furlough” 5-kiom die
nom ir parvyko iš Texas pas 
tėvus. Jis per tuos du metus 
buvo militariškas policistas, 
važinėjo traukiniais į kiekvie
ną valstiją Amerikoj — pri
žiūrėdavo belaisvius, vokiečius 
ir italus.

Jis džiaugiasi, kad gavo pro
gą parvažiuoti namon, nes per 
du metus gerokai išsiilgęs 
Brooklyno, tėvų ir draugų. Ta 
proga paaukavo $1.

Linkime Pfc Petraičiui links
mų atostogų.

Jonas Vaitaitis iš 
Mass. Jis 'atvyko

Lankėsi 
Brockton, 
parsivežti savo dukrelės He
len, kur per su virš mėnesį lai
ko viešėjo pas savo senukus, 
Vincą ir Marijoną Bonkevi- 
čius, motinos tėvus. Mergaitė 
dar jauna amžiumi, bet jau 
paaugėjus beveik į merginą. 
Gyvas paveikslap malonios sa
vo motinos HelJnos. Gražiai 
kalba lietuviškai.

Vaitaičiai seniau yra gyve
nę Brooklyne. Abu Vaitaičiai 
brooklyniečiams dar gerai pri
simenami iš jų veiklaus daly- 
vumo Brooklyno Aido. Chore ir 
kitose organizacijose. Velionė 
Vaitaitienė taipgi dirbo dien
raščio Laisvės raštinėje.

Atlankęs Laisvės įstaigą, Vai- 
taitis dienraščio reikalams pa
aukojo $5.

Vaitaitis su dukrele išvyks
ta namo šį trečiadienį.

Drg. Vaitaitis taipgi atvežė 
pundą gerų drabužiukų ir po
rą naujų, batų Lietuvos žmo
nėms.

Didžioji New Yorko ligoni
nė, 525 E. 68th St., turėjusi 
66,848 ligonius. Iš tų 89 nuo
šimčiai negalėję pasimokėti 
pilnos mokesties už gydymą.

a
FOTOČRĄFAS 
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

IŠ senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
Įrikoniškais. Rei- 
jkalui 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. GLenraore 5-6191

0-

Jjų, ves- 
pavieniu 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

■S'

F. W. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

Rugpjūčio 23 kriaučiai 54 
skyriaus laikė susirinkimą. At
rodė, kad bus labai mažai 
žmonių, nes oras buvo pusėti
nai šiltas. Nors kiek ir vėses
nis tą vakarą buvo, bet nuo 
buvusių didelių karščių žmo
nės buvo pavargę. Bet kas ma
nė, kad bus mažai žmonių, di
deliai klydo, nes žmonių buvo 
nemažai.

, Dalykas, mat, tame. Kryžio
kų pasekėjai sužinojo, kad yra 
laiškas nuo Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Laikino Komiteto su 
užkvietimu išrinkti delegatus 
į rengiamą konferenciją, rug
sėjo 24, Kliubo svetainėje, 
Brooklyne. Kad tik kriaučių 
neprileisti prie Lietuvos žmo
nių. šelpimo, kryžiokai susimo- 
bilizavo savo visą macį. Buvo 
duota trivoga ir naktinio — 
šventų dieni] šifto batai i jonui, 
kad pertrauktų darbą, o pri
būtų į susirinkimą. Taipgi me
tiniam, tai yra tiem, kurie tik 
kartą į metus ateina į susirin
kimą dėl išrinkimo delegato 
(business agento). Tas rezer
vas irgi buvo atpumpuotas.

Tik buvo pastebėta, kad ne
simato vienos trockinės davat
kos. Bet šalia manęs sėdintis 
kriaučius ar preseris man pa
aiškino, sako: Jos nėra Brook
lyne. Ji išvažiavo į So. Bosto
ną pas savo vyrą, nes jos vy
ras gydo Keleivį, duodamas 
kas savaitė 
mend uotus 
vis Keleivis 
eitą savaitę
net nei į Brooklyną atkeliauti. 
Tai ta leidukč nuvažiavo pa
drąsinti vyrą, kad tas duotų 
daugiau stimulianto, nes be 
drąsos gali įvykti tas pats, kas 
įvyko su tokio paties kalibro

Goebbelso reko- 
indžekšinus. Bet 
eina slabnyn, per- 
nabagas negalėjo

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas perkeltas 
nuo rugp. 31 d. j rugsėjo 7 d. Pra
šome nepamiršti. — Kom.

REIKALAVIMAI
REIKIA PARTNERIO

Darbas ant visados tinkamam as
meniui. Neilgos valandos ir gera al
ga. Prašome kreiptis telefonu. Great 
Neck 1546 arba rašykite, 89 Steam
boat Rd., Great Neck, N. Y.

(203-205)

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)

J. GARŠVA
GRABOROUS-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

paeijentu pereitais metais 
Brooklyne. Sakau, ačiū tau, 
drauge, už paaiškinimą. Da
bar žinau, kodėl jos nesimato. 
Tai, apart tos asabos, buvo su
traukta visa kryžiokų pasekė
jų macis, viso 67 asabos.

Pačioj susirinkimo eigoj bu
vo atėjęs Leonas Grikštas, kai
po atstovas Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Laikino Komiteto, su 
prašymu, kad jam leistų gyvu 
žodžiu paprašyti šio susirinki
mo išrinkti delegatus į rengia
mą Lietuvai Pagelbos Teikimo 
konferenciją, rugs. 24. Grikš
tui kalbėti nedavė.

Buvo perskaitytas laiškas 
nuo Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Laikino Komiteto su prašymu 
išrinkti delegatus į rengiamą 
konferenciją, rugsėjo 24 d. Ki
lo didžiausias alasas, kad “ne
reikia, nereikia siųsti delega
tų.” Diskusijų eigoje tūlas ex- 
formanas, kuris eina, rodos, 
LSS prezidento pareigas, ve 
kaip pliūpterėjo: “Nereikia 
rinkti jokių delegatų pas tuos 
Maskvos agentus, nes jie vei
kia rusų naudai. O jūs mato
te, kas dabar Europoj darosi, 
jau rusai antru kartu smaugia 
Lietuvą ir jos gyventojus.”

Čia pliūpterėta daug storiau 
už patį Hitlerį. O jie vis sako, 
kad jie prieš Hitlerį. Blofas.

Kryžiokų pasekėjai vis nu
rodinėjo, kad Bendras Lietuvių 
Fondas yra ir daugiau nieko 
nereikia. Bet kada Načiunskas 
skaitlinėmis nurodinėjo šelpi
mo proporciją, tai net patys 
to fondo garbintojai juokėsi.

Ta nedemokratiška padėtis 
kriaučiuose susidarė taip pat 
ir pasidėkavojant demokratiš
kai nusistačiusių kriaučių ne
kreipimu dėmesio į lankymą 
susirinkimų, ypatingai pasta
rojo. Įdomaudami radijo pra
nešimais, kad Paryžius išlais
vintas, kad Rumunija pasiduo
da, kad daugiau sutaisyti šil
tų drabužių, sudėstyti į baksus 
bei šiaip kokį darbą dirbti Lie-

tuvai Pagelbos Teikimo Kom. 
centre, demokratiškieji kriau
čiai mitingą praleido. Kryžio
kų pasekėjams pavyko sudary
ti didžiumą, idant neprileisti 
kriaučių lokalo prie taip svar
baus darbo, tai yra Lietuvos 
žmonėms pagelbos teikimo. O 
jie vis sako, kad Lietuvą labai 
mylį. Blofas.

Lainikinis.
/

Legalis Ar Nelegalis, 
Vistiek Sūnus

- ■ - _______ •

Turtinga, jauna ir graži Mrs. 
Anneke Weaver Livingston bu
vo uošvės patraukta teisman 
dėl velionio jos vyro palikimo. 
Uošvė norėjo įrodyti, kad mar
ti neturinti teisės prie savo vy
ro turto, nors jis testamente, 
darytame Afrikoje, jai turtą 
užrašė. Esą, už šešių mėnesių 
po susivedimo su jos sūnumi 
gimęs kūdikis negalėjęs būti 
jos sūnaus ir dėl to jos marti 
negalinti turėti teises prie jos 
sūnaus turto.

Atsikirsdama, marti teisme 
pareiškė, kad jos sūnus buvo 
prigyventas jai mylintis su Li- 
vingstonu pirm vedybų. Ji pri
dėjo, kad ne uošvės dalykas 
dėl ko ir kaip. Marti bylą lai
mėjo.

Miestas Turįs Planus 59 
Pokariniam Projektam

Manhattan prezidentas Ed
gar J. Nathan, Jr., paskelbė, 
kad New Yorko miestas jau 
turįs susiplanavęs 59 projek
tus pokariniams darbams. Jie 
lėšuosią $180,395,000.

Apie . $12,000,000 vertės 
darbų, sako jis, yra galimi iš
duoti kontraktoriams apie tai 
pranešus dviem savaitėmis 
pirm išdavimo. O iki sausio 1- 
mos esą galima paruošti kon
traktus $56,000,000 vertės dar
bams.

Vienu iš tų darbų būsiąs 
dabaigimas West Side aukšto
jo ekspresinio kelio automo
biliams. Toji sekcija randasi 
tarp Duane St. ir Battery- 
Brooklyn tunelio.

PRAŠOME ATSIŠAUKTI!
Sekmadieni, rugp. 27 d. mirė An

tanas Langelis (buvo žinomas ir 
kaipo Laugelis). Jo kūnas pašarvo
tas graboriaus Charles J. Roman 
(Ramanauskas) koplyčioj, 1113 Mt. 
Vernon St., Philadelphia, Pa.

Velionis paliko seselę Brooklyn, 
N. Y. Nežinia ar ji vedusi ar ne, 
tad žinoma kaipo Langelytė, 
bet yra svarbu, kad tuojau susisiek
tų su grab. Ramanausku. Telefo- 
nuokite Poplar 4110 — praneškite 
tol. operatorei “Reverse Charges.” 
Jeigu kas žino kur Langelytė randa
si, tuoj jai praneškite. (204-205)

LXXCA RESTAURANT
STANLEY RUTKūNAS.

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

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.

Tol. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinktinas visokių 
Vynų Ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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 šeimoma ir jų pa
či jantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

jQ LIETUVIŠKAS KABARETAS
11 CM STANLEY MISIŪNAS

/ G Z-Ml SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentai 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

wiMraiMiI.it



