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Rugsėjo mėnuo — mėnuo, 1
kuriame 1939 metais oficialiai 
prasidėjo antrasis pasaulinis _______
karas! |

Hitleris pradėjo karą prieš No. 206 
Lenkiją 1939 m., rugsėjo 1 d. 
Jis užpuolė Lenkiją “neoficia
liai,” karo nepaskelbęs.

Su Lenkija Hitleris manė 
taip padaryti, kaip su Austri-1 
ja ir čechoslovakija: okupuo
ti ją be didelių ceremonijų,! 
kad paskui jam lengviau būtų! 
galima “maršuoti j rytus,” Ta-! 
rybų Sąjungon.

Didžioji Britanija ir Franci-1 
ja Vokietijai karą oficialiai 
paskelbė rugsėjo mėn. 3 dieną.

Taigi minime penkerių an-! 
trojo pasaulinio karo metų su
kaktį !

V
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ANGLAI TRIUŠKINA NACIU ROBOTUF

r BOMBERIŲ LIZDĄ
— viena Europos 
skaudžiausiai nu

clei šito karo.
apiplėšta, nualinta, j 

Milijonai josios sūnų ir dukte
rų nukankinti vokiškųjų ne-' 
prietelių.

Lenkijos miestai 
miesteliai ir kaimai nuterioti. vakar

Bet kovingosios 
liaudies dvasia j
Josios viltys išsilaisvinti neiš-1 brikų centrą Europoje

mėjo Ipūšį, bet nepralaimėjo 
karo!

Per šimtmečius Lenkijos 
liaudis drąsiai kovojo dėl sa-į 
vo laisvės ir ji tebesilaiko gar
bingųjų savo tradicijų, — 
Kosciuškos, Adomo Mickevi
čiaus, Dombrovskio tradicijų.

Ir Lenkijos liaudis nūnai, po 
penkęrių metų karo, puikiai 
žind; kad neužilgo josios pa
dangė nušvis, ir iš karo lieps
nų ir griuvėsių, kaip tas pasa
kiškas feniksas, iškils laisva, 
demokratinė Lenkijos respu
blika!

Lenkija 
valstybių, 
kentėjusių

Sovietai Užėmė Ploesti Žiba 
lo Centrą ir Įsiveržė į

Rumunų Sostinę Bucharestą

Amerikos Kariai Pa
ėmė Didmiestį Nicą 

Pietą Francijoj

i Amerikiečiai Sparčiai Žy 
gilioj a Artyn Belgijos ir 

Vokietijos Rubežių
London, rugp. 31. — Rau- 

išgriauti, donoji Armija Rumunijoje 
____ atėmė iš vokiečių 

Lenkijos Ploesti, didžiausią žibalo 
nepalaužta. versmįų įr j0 apdirbimo fa- 

UXXX.a VVX^ X^XVfVjC. Iš 
nyko. Lenkijos liaūdis ,pralai-! pjoesti srities naciai gauda

vo bent trečdalį žibalo, rei
kalingo karinei jų mašinai.

Tuo tarpu sovietiniai tan
kai ir kazokai raiteliai kaip 
žaibuote nužaibavo 43 my
lias pirmyn per 24 valandas 
ir įsiveržė į priemiesčius 
Bucharesto, Rumunijos sos
tinės.'

Londono karininkai tvir-

Taip, Lenkijos liaudis kovin
ga ir drąsi! Bet Lenkijos val
dančioji klasė, ponija, aristo
kratija — perdėm sugedusi.

Jei Pilsudskiai, Bekai ir 
Smygly-Rydziai būtų vedę pa
dorią ir teisingą politiką, šid 
karo gal visai nebūtų buvę.

Prieškarinės Lenkijos val
dančios klasės politika buvo 
tokia: plėšti mažesniąsias tau
tas, suokalbiauti prieš Tarybų

Kaip Rumunijos Žibalas 
Tarnavo Karinei Vo* 

kiečių Mašinai
London. — Anglų ekono

minės kovos ministerija 
skaičiuoja, kad naciai per 
metus gaudavo po 5,500,000 
tonų žibalo iš Ploesti ir ki
tų žibalinių laukų Rumuni
joje.

Tos žibalo versmes duo
davo hitlerininkams 33 iki 
35 procentų viso jų naudoto

Sąjungą, taikstytis prie hitle- žibalo ir gazolino ir 55 nuo-
rinių Vokietijos barbarų.

Lenkijos ponai buvo pasi
grobę Lietuvos sostinę Vilnių,

siškai pavergti; jie dūrė peiliu 
Čechoslovakijai nugaron, kai 
Hitleris tą respubliką kryžia
vo j o.

Užuot prašyti iš Tarybų Są
jungos pagalbos, Lenkijos po
nai išdidžiai pareiškė pasau
liui : Raudonoji Armija niekad 
nejkels savo kojos Į Lenkijos

Šiandien Raudonoji Armija 
laisvina Lenkiją ir tie patys 
ponai rūgoja, kodėl Raudonoji 
Armija greičiau nelaisvina 
Varšavos!. . .

Ambasadorius Davies savo 
veikale “Mission to Moscow” 
žymi vieną savo pokalbi su tų 
laikų aukštu Lenkijos valdinin
ku.

Kai ambasadorius užklausė 
jo, ar Lenkija nebijanti Hit
lerio užpuolimo, tai valdinin
kas ambasadoriui atsakė: jei 
tik Hitleris išdrįs Lenkiją už
pulti, tai ši pati viena, be jo
kios kitų talkos, Vokietijos_ar- 
mijas sumuš, sunaikins j dre- 
bezgus!

Koks trumparegiškumas!

Greta su lenkų tautos kovo
mis dėl laisvės, iškyla nauji 
vadai, nauji veikėjai, visuo
menininkai, reiškią liaudies

(Tąsa 5-me pusi.)

šimčius tepalų tankams, 
lėktuvams ir kitoms kari
nėms mašinoms. O apie du 
trečdalius kito vokiečiams 
reikalingo žibalo jie dirbti
niai pasigamindavo iš pi
giosios anglies ir tūlų kitų 
medžiagų.

Manoma, kad Amerikos, 
Anglijos ir Sovietų lakūnai 
buvo suardę daugiau negu 
pusę Rumunijos žibalo į- 
monių.

Dabar Sovietai, užėmę 
visus Rumunijos žibalo šal
tinius, tuomi labai apšlubi-

tina, kad Bucharestas rugp. 
31 d. bus (arba jau yra) 
Raudonosios Armijos ran
kose.

Sovietų kovūnai suėmė 
Rumunijoj dar 15,000 vo
kiečių kareivių ir oficierių, 
kurie buvo apsupti. Kartu 
suimta du nacių generolai 
ir du pulkininkai: koman- 
dierius 7-to vokiečių armi
jos korpuso, artilerijos gen. 
Heil; komandierius 79-tos 
nacių pėstininkų divizijos, 
gen. Weinknecht;. koman
dierius 258-tos vokiečių pė-

(Tąsa 5-me pusi.)

Roma, rugp. 31. —Septin
toji Jungtinių Valstijų ar
mija, pietiniame Franci jos 
fronte, užėmė Nicą, Vidur
žemio Pajūrio miestą, kuris 
pirm karo turėjo apie 186,- 
000 gyventojų.

Nica yra išgarsėjusi, kaip 
viena puikiausių vasarojimo 
vietovių pasaulyje. Šiame 
fronte amėrildečiai atėmė 
iš vokiečių pozicijas tik 12 
mylių nuo šiaurinės Itali
jos rubežiaus.

rugp. 31.

Bulgarai Tebekariauja 
Prieš Jugoslavijos

Tito Partizanus
London. — Jugoslavijos 

partizanai atėmė iš Hitle
riui tarnaujančių bulgarų 
Slatibor kalno tvirtumą. 
850 bulgarų tapo užmušta 
ir 120 suimta, kaip praneša 
jugoslavų partizanų koman
da.

Juodkalnijoj, Jugoslavi
jos daly j, partizanai nušla
vė virš 2,000 priešų ir, tarp 
kitko, atvadavo Kolasin 
miestą.

Maskvos Pravda rašo, 
kad Turkija tebeleidžia jos 
žemėje veikti nacių šni
pams.

na karinę Vokietijos maši
neriją.

Kai kurias Rumunijos 
žibalo versmes ir dirbyklas 
pirma karo kontroliavo 
kompanijos amerikiečių, 
anglų, francūzų, holandų, 
belgų, italų ir vokiečių.

Fima Amerikos Armija Šiaur 
Franci jo j Suėmė 115,000 Nacių

Kitur Suimta 50,000 Jų
Francija, rupg. 31. —Va

kar Pirmoji Amerikos ar
mija šiauriniai rytinėje 
Francijoje suėmė dar 1,466 
vokiečius. Taigi vien ši ar
mija paėmė nelaisvėn jau 
115,131 nacį.

Tos amerikiečių armijos 
komanda skaičiuoja, kad 
šiaurinėje Francijoje nuo 
talkininkų įsiveržimo dienos 
tapo užmušta, suimta, be 
žinios dingo ir sunkiai su
žeista ketvirtis miliono vo
kiečių. O pagal kanadiečių

komandos skaičiavimą, tai 
nacių nuostoliai šiaurinia
me Franci jos fronte siekią 
400,000 vyrų.

Sprendžiama, jog dabar 
vokiečiai teturį tik 100,000 
iki 150,000 kariuomenės 
šiauriniai - rytinėje Fran- 
cijoje. *

Pietiniame F r a n ei jos 
fronte, linkui Viduržemio 
Jūros, talkininkai, daugiau
sia amerikiečiai, paėmė ne
laisvėn jau virš 50,000 hit
lerininkų.

ANGLU KARIAI GREITAI 
SUJOJA NACIUS PAJŪRI
NIAM FRANCUOS RUOŽE

Francija, rugp. 31. — 
Nors Berlynas trečiadienį 
skelbė, kad vokiečiai pasi
traukę iš Rouen miesto, bet 
anglai - kanadiečiai dar te- 
bevalo likusių nacių pasi
priešinimo lizdus tame mie
ste.

Kanados - Anglijos ka
riuomenė fronte į šiaurva
karius nuo Paryžiaus iki 
jūros, ties Le Havre uostu, 
per dvi dienas nuvijo vokie
čius iki 60 mylių atgal. 
Pramaršuodami pro Roue- 
ną, jie užėmė Gournay, Be-

34
- - Pareitos Seine upės. Dabar jie 

artinasi prie Somme upės.
Pajūriniame ruožte ang

lai, šalia kitko, užgrobė tu
zinus vietų, iš kurių naciai 
laidė savo robotus - auto
matui. bombanešius į Lon
doną ir pietinę Angliją. An
glai prasiveržė į apylinkę, iš 
kurios vokiečiai daugiausia 
paleisdavo tų skrendančių 
savo bombų ir padarydavo 
Londonui rimčiausių nuos
tolių.

avais ir kitas vietoves, 
mylios į rytus nuo savo

• XX • f

Franci j a, 
merikiečiai vakar rytinėje 
Franci j oje 
tvirtumos 
quenoise, nuo kurio tėra 30 
mylių iki Belgijos rube
žiaus.

Žinios, gautos šiuos žo
džius berašant, sako, jog 
Amerikos kariai jau visai 
arti Belgijos. Maršuodami 
pirmyn nuo savo atvaduoto 
Reims miesto, jankiai perė
jo Aisne upę arti Neucha- 
tel ir užėmė Chalons ir Les 
Grandes. Amerikiečiai taip
gi paėmė St. Dizier,J kuris

užėmė Laoną, 
miestą, ir Ma-

Sovietai Pradedu Ofen- 
syvų prieš Varšavą, 

Sako Vokiečiai
Vo- 
kad 
ko-

Čedioslovakai Užėmė 
Geležinkelių Centrą

Patterson Lemia Nacių 
Sumušimų Šiemet

London. — čechoslovaki- 
jos patrijotai pradėjo atvi
rą kovą prieš vokiečius ir 
užėmė Cadcą, geležinkelių 
mazgą, į pietus nuo strate
ginės Karpatų Jablunka 
tarpkalnės.

Slovakijoj žmonės taip 
smarkiai veikia prie 
cius, ' 
tė daugiau savo kariiiome- 
nės jiems malšinti.

Čechoslovakijoj partiza
nai puola vokiečius ypač Ži
lina, Povazska, Bystrica 
Tencin srityse.

Washington. — Amerikos 
karo sekretorius Patterson 
pareiškė, kad jau netoli pil
na pergalė prieš vokiečius; 
sako, turbūt, jau šiemet jie 
bus galutinai supliekti.

<iai veikia prieš na- 
kad vokiečiai įsąsiun-®

65,000 NAUJU LAIVU 
AMERIKOS LAIVYNUI

ir

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo laivyno sekre
torius James V. Forrestal 
paskelbė, kad nuo 1939 m. 
rugs. 1 d. iki šiol pastatyta 
laivynui 65,000 įvairių lai
vų. Apie 36 procentai jų y- 
ra kariniai mūšių laivai, o 
kiti pagalbiniai.

London. — Emigracinis 
čechoslovakijos užsien. mi
nister Jan Masaryk šaukė 
per radiją visus savo tau
tiečius sukilt prieš vokie
čius.

AŠTUNTOJI ANGLŲ ARMIJA 
PAĖMĖ PESARO ITALIJOJ
Roma, rugp. 31. — Aš

tuntoji anglų armija ryti
niame Italijos fronte, ang
lai ir lenkai, užėmė Pesaro 
uostamiestį, prie Adriatiko 
Jūros.

Pesaro stovi vadinamoje 
Gotiškoje vokiečių gynimosi 
linijoje, einančioje skersai 
šiaurinės Italijos.

ESTIJOJ ATMUŠTOS
NACIŲ ATAKOS

Estijos fronte Raudonoji 
Armija atmušė vokiečių 
pėstininkų ir , tankų atakas 
į šiaurius nuo Tartu mies
to, jau pirmiau atimto iš 
nacių.

Švedijos vokiečiai esą įsi
tikinę, kad naciai bus pilnai 
sumušti.

Pietų Francijoj jankiai 
vejasi nacius linkui Lyons 
miesto.

stovi į rytus nuo Paryžiaus 
ir į pietų rytus nuo jankių 
užimto Vitry miesto. Vie
nintelė vieta, kur naciai 
kontr-atakavo amerikiečius, 
tai Pontoise, į šiaurvaka
rius nuo Paryžiaus; bet ir 
čia vokiečiai nieko nelaimė
jo-

Nuo jankių užimto St. 
Dizier miesto tėra 87 my
lios iki Vokietijos sienos. 
Amerikiečiai ir jų talkinin
kai anglai-kanadiečiai blo
škia nacius atgal visu nuo-' 
latiniu 185 mylių frontu* 
nuo Roueno iki St. Dizier.

Anglai - Kanadiečiai . 
Atėmė iš Vokiečių 
Amiens Tvirtuma

London, rugp. 31. — 
kiečių radijas pranešė, 
Sovietų kariuomenė, 
manduojama maršalo Roko- 
ssovskio, smarkiai atakuoja 
nacius į šiaurvakarius nuo 
Varšavos.

Raudonoji Armija palaip
sniui grumiasi pirmyn tarp 
Vakarinio Bugo ir Narevo 
upių, kad apeitų vokiečius 
Varšavoj šonan iš šiaurių 
pusės.

Į pietus nuo Lomžos, len
kų gubernijos miesto, So
vietai užėmė dar kelias gy
venamąsias vietas. Į pietų 
rytus nuo Pragos, Varšavos 
rytinės dalies, (Raudonoji 
armija atmetė atgal skait
lingas nacių atakas. Čia vo
kiečiai naudoja daugiau ka
riuomenės, negu Sovietai. 
Kartą hitlerininkai buvo 
prasiveržę į pirmąją soviet 
tinę liniją, bet greitai liko 
ištrenkti laukan.

Franci j a, rugp. 31. —An
glų - kanadiečių kariuome
nė, didžiais šuoliais mar- 
šuodama pirmyn šiaurinėje 
Franci jos fronto dalyje, 
prasiveržė per Somme upę 
ir užėmė Amiens miestą, 
geležinkelių ir plentų maz
gą, buvusią vokiečių tvirtu
mą.

Šiuo žygiu kanadiečiai 
užėjo šonan vokiečiam toli 
į rytus nuo Le Havre uos
tamiesčio. Iš dabartinių sa
vo pozicijų jie grūmoja ap- 
supt tūkstančius vokiečių, 
esamų Le Havre kampe, 
tarp anglų fronto linijos ir 
jūros.

Talkininkai įteikė Rumu
nijai ir Bulgarijai galutinas 
pasidavimo sąlygas.

raudon-

armiečiai per dieną nušlavė 
beveik visą pulką vokiečių 
pėstininkų.

5 Dienom Pralenktas Talkininkų 
Planas Žygiams Francijoje, 
Sako Generolas Eisenhower

Gen. Eisenhower, bend
rasis visų talkininkų vy
riausias komandier. Fran
cijoj, pranešė rugp. 31 d., 
kad jie 5 dienom anksčiau 
užėmė Įvairias strategines 
vietas Francijoj, negu buvo 
skirta pagal talkininkų ko
mandos planą, kuris buvo 
iš anskto pagamintas.

Washington. — Gen. Ei- 
senhowerio komandai tapo 
pavesta ir 7-j i Amerikos

Armija, veikianti Vidurže
mio Jūros srityje, pietinėje 
Franci joje./ Vietinis tos ar
mijos komąndierius ten yra 
gen. Alexander M. Patch.

Iki šiol 7-ji amerikiečių 
armija buvo vyriausioje 
anglų generolo H. Maitlan- 
do Wilsono komandoje. Da
bar jinai tiesioginiai pri
klausys nuo gen. Eisenho- 
werio, aukščiausio 
kų komandieriaus 
niame fronte.

i

$

taikiniu-
vakari- I
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Apie Varšavos Žmonių Sukilimą
Ateina daugiau davinių apie Varša

vos žmonių sukilimą, įvykusį paskutinė- 
. mis savaitėmis. Tas žinias pateikia pa

tys lenkai, pasitraukę iš Varšavos suki- 
Jlimui einant.
1 Faktai apie sukilimą šitaip byloja:

Varšaviečių sukilimas įvyko. Sukilėliai 
buvo užkariavę paskyriuose Varšavos 
rajonuose tam tikrus pastatus, tam tik
ras vietas.

Sukilimas tapo vokiečių nuslopintas.
. Vokiečiai išžudė apie 200,000 varšavie- 
Čių ir baisiai ^unaikino patį miestą.

Varšaviečiams įsakė sukilti londpniškė 
lenkų valdžia.

“Įsakymas sukilti buvo duotas išimti
nai politiniais sumetimais. Tuo būdu bu
vo norėta paveikti į pasitarimus, einan
čius Maskvoje tarp Mikolaičiko ir Len
kų Komiteto Tautai Vaduoti atstovų,” 
sako generolas Rola-Zymierski, demok
ratinės Lenkijos ginkluotų jėgų vadas. 

’ Įsakymas sukilti buvo duotas be pasi
tarimo su Raudonosios Armijos vadovy
be.

Įsakymas sukilti buvo duotas, kai 
Raudonoji Armija dar buvo 62 mylių at
stume nuo Varšavos!

Iš Raudonosios Armijos pusės buvo 
siūlyta pagalba, bet sukilėlių priešakyje 
stovįs gen. “Bor” nei atsakymo į pasiū
lymą nedavė.

Tiek londoniškė lenkų valdžia, tiek 
gen. “Bor” norėjo sukilimą įvykinti “sa- 
vystoviai” ir kai Raudonoji Armija Var- 
šavon įžengs, pasakyti, kad sukilėliai, o 
jie Raudonoji Armija išlaisvino miestą. 
O jei Raudonoji Armija greit neateis, 
tai paskelbti pasauliui, kad ji negelbsti 
sukilėlių, negelbsti lenkų!

Tokia ta baisi klasta, žiauri krimina- 
lystė buvo lenkiškosios ponijos atlikta!

Del jos apie 200,000 varšaviečių pra
liejo savo kraują ir paguldė savo gyvy
bes/

Jei sukilimas būtų buvęs sukoordinuo- 
tas su Raudonosios Armijos veiksmais, 
tie žmonėm - kovotojai būtų suvaidinę 
didelį vaidihenį.

Š. m. liepos 29 d. pasitraukęs iš Var
šavos pulk. Andrius Tarnawe, komandie- 
rius “Naminės Armijos” militarinio 
saugumo korpuso, pareiškia tą patį, ką 
sako gen. Rola-Zymierskį. Jam, pulk. 
Tarnawai, buvo įsakyta pasiruošti su
kilimui liepos,25 d. Pulkininkas pasi
priešino londonišk.' valdžios įsakymams, 
pareikšdamas, kad, jo nuomone, sukili
mas tegalima ruošti tik tuomet, kai 
Raudonoji Armija pasieks Vįslos tiltus

• Varšavoje. Nemaža .lenkų karininkų da
lis — apie 2,500 — sutiko su Tarnawos 
nuomone. Jie įpareigojo pulk. Tarnawe 
.vykti pas gen. Rola-Zymierskį ir sakyti 
jam, kad jis kalbėtųsi su Mikolaičiku, 
patardamas atšaukti perankstyvą suki
limą. Jam, pulk. Tarnawai, buvo pasa-^ 
,kyta: jei sukilimas bus atšauktas, su
grįžk į Varšavą, o jei ne — pasilik pas 
;gen. Rola-Zymierskį. Jis taip ir padarė.

Sukilimas atšauktas nebuvo.
; Tūkstančiai lenkų kovotojų buvo į- 
traukti į vokiečių kilpas ir jose žuvo.

Už tai atsakominga yra lenkų ponų 
^valdžia Londone.

Už tai atsakomingi yra lenkiški ponai, 
;kurie bando liaudies krauju savo pres- 
;tyžą pakelti.
; Neapgalvotu, kriminaliniu savo žygiu 
■londoniškė lenkų valdžia ne tik sau nepa- 
^sitarnavo, bet labai pakenkė. Visur len- 
•kai pasipiktino tokiu jos darbu.

Paimkime fašistų valdžią Ispanijoje. 
Mūsų krašto vyriausybė dar vis tebe- 
flirtuoja su Franko valdžia. Mes ten pa
laikome mūsų ambasadorių, prielankų 

Frankui, mes darome biznį su Franko, 
mes parduodame Frankui gazoliną.

Arba paimkime Didžiąją Britaniją. Ji
nai seka Jungtines Valstijas. Gal būt net 
daugiau: ministeris pirmininkas Chur- 
chillas andai savo kalboje kone išgarbi
no Franko, kone padarė iš jo mūsų tal
kininką.

Kitaip į tai žiūri Tarybų Sąjunga, Ji
nai Ispanijos fašistinę valdžią stato ten, 
kur jai pritinka stovėti. Tarybų vyriau
sybė skaito ją fašistine, Hitlerio ir Mus- 
solinio pastatyta ir jiems tarnaujančia!

Šiomis dienomis iš Maskvos radiofono 
buvo transliuojama kalba, taikoma Ispa
nijos liaudžiai. Pastaroji buvo raginama 
sukilti prieš Franko ir jį nuversti. Mas
kva nurodinėjo, kad gen. Franko valdžia 
šelpia visokius itališkus, vokiškus ir 
francūziškus fašistus, pabėgusius į Ispa
niją. ‘ Kodėl ji juos glaudžia ir šelpia? 
Todėl, kad ji pati yra fašistinė. Franko 
dar vis tebepalaiko diplomatinius ryšius 
su hitlerine Vokietija. Pas Franko, sa-' 
koma, ruošiasi atbėgti dar žymesni Vo
kietijos ir Italijos fašistiniai banditai. 
Vsiems jiems bus Ispanijos durys atda
ros, iki Ispanijoje viešpataus fašizmas.

Jeigu Didžioji Britanija ir Jungtinės 
Valstijos oficialiai nusistatytų link Ispa
nijos, kaip Tarybų Sąjunga, tai, netenka 
abejoti, neužilgo Ispanijoje užviešpatau
tų demokratija ir toji šalis, kurioje šian
dien demokratinis žodis gniaužiamas, 
stovėtų demokratinių pasaulio kraštų 
šeimoje.

O' tai hūtų didelė pagalba greitesniam 
sumušimu)! visos fašistinės Ašies. Ar
gentinos (fašizmas tuomet irgi prarastų 
savo stiprybę.

Žmonių Apdrauda ir LDS.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

ganas Tiesa (rugs. 1 d.) rašo:
“Association of Life Insurance pa

duoda skaitlinių, kaip žmonių apdrauda 
šiuo metu žymiai auga.

“Peržiūrėjusi 39 apdraudos kompanijų 
biznį už pastarųjų trijų metų šešis mė
nesius, toji įstaiga suranda, kad 1942 m. 
apdrauda siekė $2,864,163,090; 1943 ~ 
$2,756,449,000; 1944 — $3,239,844,000.

“Paprasta apdrauda, panaši LDS, pa
didėjo 17 su virš nuošimčių, industrinė 
apdrauda nupuolė '6 nuoš. ir grupinė ap- 

. drauda nupuolė 1 ir pusę nuoš.
“Šios skaitlinės parodo, kad Jungtinių 

Valstijų žmonės ypač šiais metais dau
giau susirūpino save apsidrausti. Todėl, 
ir apdraudos organizacijos turi šansų 
gražiai augti ir bujoti.

“Tas taipgi parodo, kad ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimui yra gera pro-, 
ga gauti nemažai naujų narių.

“Vajaus metu gerokai padirbėję gali
me turėti puikias pasekmes.”

Kitoje vietoj randame išsamų straipsnį 
apie busimąjį LDS vajų naujiems na
riams gauti. Vajus prasidės su š. m. rug
sėjo mėnesiu ir baigsis su 1945 m. gruo
džio men. 1 d.

Tai bus jubilėjinis vajus, nes sekamais 
metais sukaks lygiai 15-ka metų, kai 
LDS buvo įkurtas.

Per šį vajų: “visi nauji nariai nuo 2 
metų amžiaus iki 60 metų priimami į vi
sus apdraudos ir nuo 16 metų ikį 50 me
tų amžiaus į pašaipos skyrius be jokios 
įstojimo mokesties.”

Tai didelė lengvata tiems žmonėms, 
kurie nori ne tik apsidrausti, bet ir būti, 
nariu pažangios, demokratinės, patrijo-’ 
tinės lietuviškos organizacijos — LDS.

Vajininkai, įrašę per vajų daugiausiai« 
naujų narių, gaus sekamas dova
nas iš LDS centro:

Pirma dovana .
Antra dovana ., 
Trečia dovana .

• Ketvirta dovana
Be to, apskričiai ir kuopos* kai kur 

skirs savo vajininkams dovanas taip, kad 
vajininkai gautų juo didesnio entuziaz
mo geriau darbuotis.

Lietu v. Darbininkų Susivienijimas jau 
suvaidino milžinišką rolę lietuviuose tiek 
fraternalizmo, tiek švietimo ir kultūros 
■srityse. Ateityj jis su vaidins dar didesnę 
rolę. Pagaliau, juo didesnis ir stipresnis 
bus LDS, tuo bus didesnis ir stipresnis 
visas demokratinis lietuvių judėjimas 
Amerikoje. . .

Mes raginame visus LDS veikėjus stoti 
darban.

, Jubilėjinis vajus oficialiai jau prasi
dėjo. Reikia žiūrėti, kad jis prasidėtų ir 
f aktinai.

$100.00
$75.00
$50.00

Hitlerizmo Sutemos Latvijoje Atvaduota Gulbenė, 
Geležinkelių Mazgas

Į Maskva Kalba Ispanijai
. Svarbiaisiais karo vedimo ir pokarinės 
taikos įkūrimo klausimais, Jungtinės 
gautos, atrodo, gražiai susitaria ir tarp 
jų viešpatauja harmonija. Tačiau yra 
“šalutinių” klausimų, kuriais vienybės, 
^aiškaus susitarimo kol kas nėra!

Laike Pirmo Pasaulinio 
Karo Vokietijos imperialis
tai pamatė, kad jų pla- < 
nams atėjo galas, kada jų 
ofensyvas susmuko rugpjū
čio 8 d., 1918 metais. Tada 
vokiečių “karo dievas” ge
nerolas Liudendorfas pa
reiškė, kad toji diena buvo 
“Vokietijos armijai juo
džiausia diena”. Ir už trijų 
mėnesių po to, Vokietijos 
imperialistai pasidavė . Są
jungininkų jėgoms.

. . i

Šių metų rugpjūtis dar 
ryškiau parodė, kad atėjo 
galas hitlerizmui, jo viso
kiems blofams ir nacių pa
kalikų viešpatavimui. Padė
tis 11944 metais yra daug 
rūstesnė vokiečiams impe
rialistams, negu buVo 1918 
metais. Tada jie turėjo fak
tiškai tik Vakarų Frontą, 
nežymų Sąjungininkų fron
tą Salonikų srity j (Graiki
joj), Rytų Frontas buvo lik
viduotas, vokiečiai viską 
metė į Vakarų Frontą ir tai 
negalėjo laimėti. Dabar 
kaip tik priešingai: Rytų 
Frontas yra svarbiausias 
f r o n t as, pavojingiausias 
Vokietijos imperialistams, 
tuo kartu, kada prieš juos 
auga Amerikos, Anglijos, 
Kanados, frontai ir paverg
tų žmonių veikimas —Fran
ci j o j, Italijoj ir Jugoslav!- 
joj. v

Rumunija ir žibalas
Kaip hitlerininkų reikalai 

yra blogai, liudija ir šie 
faktai. Liepos mėnesį patys 
Hitlerio generolai “sukilo” 
prieš jį, kad nusikratyti na
cių partijos ir Hitlerio, kad 
rasti kokį išėjimą, kad iš
gelbėjus savo kailį ir fabri
kus. Pučas nepavyko, nacių 
partija šį kartą įveikė juos. 

. r.
Už mėnesio laiko Hitlerio 

talkininkė Rumunija atsi
metė nuo hitleriškos Vokie
tijos, pasidavė Sovietų Są
jungai, Amerikai ir Angli
jai ir paskelbė karą naci
nei Vokietijai. Ir šis Rumu
nijos žygis, tai yra didžiau
sias smūgis Hitleriui ir jo 
šaikai.

Rumunija tą padarė tik 
po to, kaip jos armija buvo 
naikinama prie Odesos, Sta
lingrado, Kostornają, Kry
me. Rumunija ištikimai ėjo 
pėda pėdon su naciška Vo
kietija, ją vilko diktatorius 
lęn Antonescu pirma užka
riavimui Sovietų Sąjungos 
plbtų, o paskui į prapultį. 
Bet po daugelio smūgių a- 
vantiuristų planai susmuko, 
blaivesni [ elementai puolėsi 
gelbėti, Ras galima ir, prie
šakyj suxkaralium Michail, 
atsimetė nbo nacių. Vokieti
jos, atsuko sayo jėgas, kiek 
dar jų likę, prieš vakaryk
ščią “globotoją” — hitleriš-' 
ką Vokietiją.

Šis Rumunijos žygis su
silpnino Hitlerio pozicijas 
Bessarabijoj, Galati srityj, 
atidarė Raudonajai Armijai 
kelią ne vien į Rumuniją, 
prie jos Ploesti žibalo šalti
nių, bet progą pasiekti Ju
goslaviją, užkirsti hitleri
ninkus Graikijoj ir pietinėj 
Jugoslavijoj, apeiti Karpa
tų Kalnus, kuriuos Hitleris 
skaitė neįveikiama jo apsi
gynimo linija.

Rugpjūčio mėnesį Raudo
nosios Armijos pergalės Be
ssarabijoj ir Rumunijoj yra 
taip didelės, kaip liepos mė
nesį buvo Baltrusijoj ir Lie
tuvoj. Raudonoji Armija 
kasdien dešimtimi tūkstan- i 
čių suėmė į nelaisvę rumu- i 
nūs ir hitlerininkus. Visa 
eilė didelių apsupimų (“ka
nų”) buvo suruošta. 0 tai 
yra vyriausias Stalino tiks
las — naikinti * Hitlerio , ar-

miją, naikinti jo jėgas, kad 
lengviau būtų paimti ir 
čią Vokietiją.

Italijos Frontas 
Jugoslavija

Kada Rumunija kapitu
liavo, tai Bulgarija įsakė 
hitlerininkams išsinešdinti 
iš jos žemės, arba jie bus 
nuginkluoti. B u 1 g a r i jos 
liaudies simpatijos Sovietų 
Sąjungai neleido hitleriškai 
Valdžiai paskelbti karą So
vietų Sąjungai. Bulgarija 
paskelbė karą Amerikai ir 
Anglijai, ji gelbėjo hitleri
ninkams smaugti Graikijos 
ir Jugoslavijos žmones. Da
bar ir ji sujudo gelbėti savo 
kailį. Jos išstojimas prieš 
nacių Vokietiją pastato dar 
blogesnėn paaėtin Hitlerio 
jėgas Graikijoj ir pietų Ju
goslavijoj. Hitlerio toms di
vizijoms, kurių ten yra a- 
pie 150,000 nacių, grūmoja 
apsupimas, kaip liko apsup
ti naciai Latvijoj ir Estijoj. 
*, Per Rumuniją Raudona
jai Armijai atsidaro kelias 
susisiekti su kovingais Ju
goslavijos partizanais, va
dovaujamais maršalo Tito. 
Ir tas susisiekimas bus at
liktas. Gi ant kiek Ameri
kos ir Anglijos jėgos eina 
pirmyn Italijoj, ant tiek ar
tėja šio fronto susisiekimas 
su Jugoslavijos partizanais. 
Laipsniškai Sovietų Sąjun
gos frontas jungiasi su Ju
goslavijos ir Italijos fron
tais ir vystosi į rytų-pietų 
frontą prieš Vengriją ir 
Vokietiją, kur/ mažiausiai 
Hitleris yra pasiruošęs gin
tis.

Paryžius - Tulonas- 
Marseille

Franci jo j iš Cherbourgo 
pussalio prasilaužė Ameri
kos jėgos į pietus, išlaisvino 
Bretanijos pussalį, pasiekė 
Paryžių ir su pagalba su
kilusių miesto gyventojų iš
trenkė iš Franci jos sostinės 
nacius 
stę.

Tuo 
kos ir 
kelta pietų Franci jo j išlai
svino didžiąsias Tulono ir 
Marseille prieplaukas ir į 8 
dienas pasiekė 140 mylių gy
lio Franci jo j.

Franci jo j dvi jėgos Ame
rikos ir Anglijos, viena iš 
šiaurių, kita iš pietų eina 
prie susitikimo, tuo kartu 
sukilę Franci jos gyventojai 
laisvina iš nacių vergijos 
miestus ir provincijas.

Bendrai, Franci jo j Hitle
rio jėgos buvo perdaug nu
skustos — išvežtos į So
vietų frontą. Iš visko atro
do, kad visos Franci jos iš
laisvinimas bus atliktas be 
didelių mūšių. Hitleris trau
kia savo jėgas ant senos 
Francijos - Vokietijos sie
nos, kur yra dvi eilės tvir
tumu — Maginoto Linija ir 
Zigfriedo Linija. Ten gali
ma laukti žiaurių mūšių, 
jeigu iki to laiko nesusmuks 
hitlerizmas Rytų fronte.

Blofai Gelbėjo Nacius
Per kelis metus Hitleris 

blofino apie “Europos tvir
tumą”, siuntė per “neutra- 
liškas” šalis į Ameriką pa
veikslus “fortų”, “didelių 
kanuolių pamary j” ir gąsdi
no. Gi kada Amerikos ir 
Angį, armijos išlipo Fran
ci jo j, tai nerado tų fortų. 
Vietomis rado net medines 
‘kanuoles.” Pačioj Francijoj 
nacių yra mažai jėgų.

■ Aišku, kad per du metus 
Hitleris suspėjo dar vienur 
ikitur Francijoj pasiruošti, 
tame skaičiuj paruošti įr 
robotų platformas tįęs Arfg- 
lija. 1942 metais ir 1943 m., 
kada mes reikalavome ant- 
ro fronto, ir to jis ten ne-

pa-

ir

arba suėmė į .nelai-

kartu nauja Ame'ri- 
Anglijos armija iš-

turėjo. Antras frontas buvo 
galimas.

Dabar, kada Hitlerio ble
fas apie “Europos tvirtu
mą” susmuko, tai jo pase
kėjai garsina “Vokietijos 
tvirtumą”. Vargiai tas sky- 
maš naciams pavyks. Var
giai Amerikos ir Anglijos 
karo komanda patikės pasa
koms. Mums atrodo, kad 
jungtinių Tautų kariniai 
veiksmai kaskart darysis 
stipresni ir galingesni. 
Mums atrodo, kad Ameri
kos, Anglijos ir Sovietų Są
jungos smūgiai vis daugiau 
bus koordinuoti — apvieny- 
ti, kurių galutinoj pasek
mėj bus parblokštas hitleri- 
zmas savo logeryje — Vo-

D. M. š.
London. — Teigiama, kad 

rumunai puola vokiečius į 
šiaurius nuo Ploesti žibalo 
laukų, Rumunijoj.

London, rugp. 29. —Lat
vijos fronte Sovietų kariuo
mene atvadavo Gulbenę, 
mazgą geležinkelių, einan
čių tarp Rygos - Ostrovo 
ir Tartu-Dvinsko. Gulbenė 
yra už 90 mylių nuo Rygos 
Įlankos, Baltijos Jūros da
lies. Raudonoji Armija, be 
to, išlaisvino 40 kitų gyve-' 
namųjų vietų Latvijoje.

Latvijos Fronte Atvaduota 
Dar 60 Gyvenamų Vietų

London, rugp. 30. —Ge
nerolo Maslennikovo vado
vaujama, Baltijos armija 
atvadavo virš 60 gyvenamų
jų vietų į pietų rytus nuo 
Valgos miesto, geležinkelių 
centro, stovinčio ant sienos 
tarp Latvijos ir Estijos. Iš
laisvintųjų vietų skaičiuje 
yra Livakas, Blome, Staki, 
Januži ir kt.

S. PETRONAITIS.

Lietuva 1943 Metais
(Pabaiga)

“Nors viešaisiais skelbi
mais ir pakartotinais nuro
dymais laikraštyje gyvento
joms yra griežtai uždrausta 
palaikyti su žydais bet ku
riuos ryšius, vis dėlto gy
ventojai palaiko ryšius su 
žydais, kurie kartais nepa
kankamai prižiūrimi. Pri
menant, kad už tokį nusi
kaltimą baudžiama visu vo
kiečių karo įsakymų griež
tumu.”

Kitame nr. kubiliūniškų- 
jų išsigimėlių laikraštis nu
siskundžia, kad “kauniečiai 
nesidrovi prieiti prie kolo
nose j getto grįžtančių žy
dų, v su jais sveikintis, kal
bėtis. Su žydais susideda 
net žinomi visuomenės žmo
nes.”

Š. m. liepos 7 d. Kauno 
apygardos komisaras Lent- 
zen “Ateityje” paskelbė sa
vo šlykštumu ir žvėrišku
mu visus rekordus viršijan
tį straipsnį, pavadintą 
“Žydberniai”. Hitlerinis bu
delis šiame straipsnyje kaip 
pasiutęs šuo puola lietuvius 
už žydų rėmimą.

“Kauno ir Kauno pakraš
čių gyventojai, — su žvėri
šku pykčiu rašo hitlerinis 
kanibalas, — remdamiesi 
savo sena pažintimi, aprū
pina žydus maistu. Kai vo
kietis paklausia ūkininką, 
ar jis neturi maisto ar dar
žovių, jis nieko neatsako, 
bet žydam jis mielai duoda 
maisto.” “Kaip tai galima— 
sušunka naciškas galvažu- 
dis, — kad žydai ir žydės iš 
darbo kolonų nueina į lietu
vių butus ir ten su jais el
giamasi kaip su lygiais?”

Visi tie hitlerinių barba
rų ir jų batlaižių nusiskun
dimai mūsų tautai sudaro 
vien tik garbę: ji nesu ter
šia savo rankų hitlerinių 
vandalų suruoštomis žydų 
skerdynėmis., Ji drąsiai de
monstruoja savo draugystę 
žycį&ms ir savo neapykantą 
vokiškiesiems budeliams.

Baigdamas šią trumpą ir 
nepilną hitlerininkų spau
dos apžvalgą, dar norėčiau 
pacituoti keletą gan įdomių 
kubiliūniškųjų laikraštpa- 
laikių pasisakymų apie sa-‘ 
ve. Lietuviai su pasibiaurė- 
jimu žiūri į tą šlamštą, ku
rį okupantai jiems kiša 
“lietuviškosios spaudos” pa
vidalu. Ir štai, kaip “Atei
tis” vienam straipsnyje, pa
vadintame “spaudos uždavi
niai šiandiena” pati save

:da yra brudas, kaip nese
niai pasisakė savo laiške 
redakcijai vienas mūsų 
skaitytojas, tačiau mes esa
me pasiryžę ir toliau būti 
ne populiarūs ir perkelti vi
sas nuoskaudas, kurias mes 
patiriame iš mūsų tautiečių 
tarpo.”

Mes galime “Ateities” ra
šeivoms, pardavusiems hit
lerininkams savo tautą 
savo sąžinę, priminti, kad 
jų “pasiryžimui” labai greit 
ateis galas. Raudonoji Ar
mija jau randasi mažiau 
dviejų ') šimtų kilometrų 
nuo Lietuvos. Atsiskaitymo 
dieną plunksnos kaip ir gin
klo banditams nepavyks _ 
niekur pasprukti. Už tą 
šlykštų hitlerinį brudą, ku
rį jie kiša lietuviams, siek
dami padėti okupantams 
naikinti mūsų tautą, jie tu
rės atsakyti prieš rūstų 
liaudies teismą.

charakterizuoja: “Mes ge- čių ji 
rai žinome, kad daug kam Mask 
dabartinė lietuviškoji spau-

1943 metai baigiasi Lie
tuvoje didvyriškos lietuvių 
tautos kovos ir žvėriško o- 
kupantų teroro ženklu.

Ryšium su fronto artė
jimu prie Lietuvos, oku
pantai sustiprino barbariš
kų gyventojų “evakuaciją.” 
Ištisų kaimų, miestelių ir 
miestų gyventojai lietuviai 
priverčiami apleisti savo 
gimtąsias vietas. Visi, kurie 
priešinasi šiai evakuacijai, 
sušaudomi vietoje. Valstie
čiai varomi į sustiprinimų 
darbus, kurie vykdomi prie'. 
visų svarbesnių Lietuvos 
upių. Užbaigus fortifikaci
jas, visi lietuviai dalyvavę 
jų statyboje, sušaudomi.

Žinodami, kad jų galas 
nebetoli ir norėdami panaL 
kinti savo žvėriškumų pėd
sakus, vokiškieji žudikai 
prie Kauno, Vilniaus, Uk
mergės ir eilės kitų miestų 
atidaro masinius kapus, ku
riuose užkasti dešimtys 
tūkstančių okupantų sušau
dytų lietuvių ir padeginėja 
lavonus.

Tačiau kruviniesiems vo
kiškiesiems banditams ne
pavyks nuslėpti savo nusi
kaltimų. Išsilaisvinimo die
ną lietuvių tauta jiems į- 
teiks pilną sąskaitą visų jų 
žvėriškumų. Tą rūsčią sąs
kaitą okupantai užmokės 
savo šunišku krauju.

O laisvės diena jau nebe
toli. 1943 m. visi lietuviai 
baigia tvirtu įsitikinimu, 
kad 1944 metai atneš mūsų 
tautai išvadavimą iš vokie
čių jungo.

.va,
1943 m. gruodžio mėn.
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DETROITO ŽINIOS
Ateities Parengimai

Organizacijos, kurios ren
giate pramogas, malonėsite tu
rėti ryšius su Dėt. Org. Sąry
šio sekr, kad neįvyktų kokių 
nesmagumų mūsų tarpe, že
miau matysite pažymėtas die
nas dėl parengimų, tos dienos 
yra pažymėtos Sąryšyje.

Rugsėjo 3 d. SLA 200 kp. 
piknikas bendrai su Lietuvių 
Liaudies Teatro kp. Parengi
mas įvyks Birutės Darže, ant 
John R. Rd., prie 10 mylios. 
Pradžia nuo 12 pietų, įžanga 
tik 25c. Prie įžangos bus dulk
ti trys prairai. Pirmas praizas 
$25 vertės karo bonas ir du 
kitokie praizai.

Šis parengimas įvyksta laike 
dviejų švenčių prieš Labor 
Day, todėl dalyviai galės ilgai 
vakarauti ir šokti prie geros 
muzikos. Komitetas sakė turės 
gerų vaišių.

Rugsėjo 17 d. Dėt. Org. Są
ryšio bendras parengimas ar
ba piknikas Beechnut Grove 
darže, ant Middlebelt Rd. Pra
džia nuo pietų. Bus duoti trys 
įžangos praizai pinigais, bus 
prakalbos ir kiti įvairumai.

Spalio 8 d. Lietuvai Pagel- 
bos Teikimo Komitetas rengs 
šaunų parengimą su šokiais, 
įvyks s Draugijų Svetainėje, 
4097 Porter St.

Lapkričio 26 d. Lietuvių 
Moterų Pažangos Kliubas 
rengs koncertą ir šoklus Lie
tuvių Svetainėje, ant 25-tos. 
Tai tokios dienos yra pažymė
tos Sąryšyje

Alvinas.

Nepaprastai Gražus Piknikas

4

Piknikų sezonas eina prie 
užbaigos. . . Paskutinė proga 
smagiai praleist laikas tyrame 
ore. . . Puiki proga sueiti dau
gybę žmonių.

Prieš pat Labor Day — sek- 
madienyj, rugsėjo 3 d. Detroi
te rengiama užbaigimui sezo
no nepaprastai įvairus pikni
kas.

Piknikas įvyks populiar&koj 
vietoj, BIRUTĖS darže; pra
džia nuo vidudienio ir tęsis (iki 
vėlumai nakties.
PASARGA:

Kurie neturite automobilių 
ar kuriems dėl karo iššauktų 
^estrikcijų keblu naudoti savo 
automobilių, — nesirūpinkite!

Prie pat pikniko priveža 
John R. busas.

Panaudokite pribuvimui į šį 
nepaprastą pikniką John R. 
busą ir važiuokite iki Madison 
School, tarpe 10-tos ir 11-tos 
mylių.
•"~§iąme piknike bus didelis 
pasirinkimas maisto ir gėrimų. 
Vieta erdvinga, graži. Pikni
ko rengėjai — SLA 200 kp. 
ir Liaudies Teatro kp.‘— visus 
užtikrina visapusiu pasitenki
nimu ir tikrai smagiu laiko 
praleidimu.

Įžanga tik 25 centai ypatai. 
Šokiams gera orkestrą.

Ketvirtadienio laidoj Vilnyj 
klaidingai buvo informuota, 
būk šiame piknike prie įžan
gos tikietų bus dalinama ir do
vanos. šiuomi tą nemalonią 
klaidą atitaisome ir visų atsi
prašome ...

Tikimės, jogei ši klaidinga 
informacija nepakenks Detroi

NEWARK, N. J. I
KETVIRTAS METINIS 

PIKNIKAS 
Rengia Sietyno Choras Bendrai su 

Rusų Darbininkų Choru. 

Sekmadienį, Rugsėjo 10 September 
I POLISH NATIONAL PARKE, 

kampas 16th Avė. ir Speedway Ave., Irvington, N. J. 
Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga 65c asmeniui. 

ŠOKIAMS GROS GERA ORKESTRĄ 
—1 = Programos Pildyme Dalyvaus: ------ ----- -

Sietyno Choras,^vadovaujant B. šalinaitei; 
Rusų Choras; Rusų Šokikų GrupS ir kitokių įvairumų. 

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti. RENCEJAI

KELRODIS: South Orange busu važiuodami išlipkite ant Speed
way Ave. ir eikite po kaire. Market St. busu važiuokite iki galo.

to ir apylinkių lietuviams 
skaitlingai šiame piknike da
lyvauti.

Oras žymiai atvėso ir labai 
galima, kad tai bus paskutinis 
lietuvių piknikas šiame sezo
ne. Tad visi ir visos rugsėjo 3 
d. rengkitės į BIRUTĖS daržą, 
kur jūs laukia smagus, nau
dingas laiko praleidimas!

Tikimės su visais prieteliais 
ir draugais ten pasimatyti!

O. Krakaitienė,
L. Teatro Kp. Sekretorė.

Sparrows Point, Md.
Žuvo Kovoj

Keistutis Kasparavičius, sū
nus Petronės ir Jono Kaspara
vičių tarnavo Amerikos Mari
nų Korpuse. Jis liko užmuštas 
ant vienos iš salų Ramiajame 
Vandenyne kovoje prieš bar
bariškus japonus.

Keistutis Kasparavičius

Jaunuolis buvo Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 48 kuo
pos narys. Reiškiame užuojau
tą didvyrio tėvams ir kitiems 
giminėms.

Rochester, N. Y.
Iš Mezgėjų Pikniko

Rugpjūčio 12 dieną piknikas 
labai gerai pavyko. Svečių ir 
viešnių buvo daug. Įžangos 
vietoj atnešė muilo. Sunešė net 
515 kavalkų muilo, 37 poras 
čeverykų, 10 moterų, žieminių 
kotų, 3 vyrų siūtus, 4 sekotus,
1 viršutinį ploščių ir 8 vyrų 
marškinius. L. Bekis pasiuvo 
5 naujas sukneles, 2 suknias ir
2 kotus. V. Bullienė pasiuvo 
1 vilnonę suknią ir taip įvai
rių drapanų pridavė, A. Mil- 
čienė numezgė 10 svederių, vi
so 13 svederių, pasiuntėm. če
verykų aukavo: J. P. Barzdai- 
čiai, M. Balzar, V. Bullienė, A. 
Duobienė, M. Shurkienė ir 
daug čeverykų gavome nuo vo
kiečių tautos žmonių. Viso pa
siuntėme 12 baksų Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetui į 
Brooklyną ir pinigais $120.35.

Drapanos ir čeverykai buvo 
labai geri, nereikėjo taisyti, 
tegul sveiki nešioja Lietuvoj 
nacių karo nuvarginti žmonės.

Augustas ir Ona Milčiai au
kavo 2 pusbačkius alaus, 37 
kavalkus muilo ir šiaip viso
kių valgomų daiktų. Jie visa
da gausiai aukoja geriems

tikslams, o d. Milčienė yra 
numezgus daugiau, kaip 200 
svederių ir niekad nesiskun
džia, gi Milčius daug dirbo 
prie baksų pasiuntimo Sovie
tų Sąjungos žmonėms reikme
nų. 1 ' i .

Valgių aukavo: B. Duobie- 
nė, A. Duobienė, S. Palapis, 
Shopienė, D. Valtienė, Pabi- 
janskienė, V. Bullienė, L. Be- 
kis, A. Evans, O. Labeikienė. 
Virėjos buvo: A. Duobienė, B. 
Duobienė, Shopienė, S. Pala- 
pienė, V. Bullienė, L. Bekis, A. 
Pabianskienė. Valgius sukolek- 
tavo ir suvežė J. Evans, auko
tų daiktų parvežė E. J. Evans 
ir P. čereška, prie preso nu
vežė J. Mockus, viską sukro
vė, surišo A. Bekešiai.

Pinigais aukavo sekamai:
Po $10: A. M. Arlauskai, 

V. Bullienė ir A. L. Bekešiai.1
Po $3: J. G. Labeikiai, J. 

Kulis, C. A. Gužauskai, Ven 
D. P. Apeldorn.

Anna Griicenė ir G. Mocke- 
vičia po $2.

C. Burauskienė $1.50.
Po $1 aukavo: J. Pabians- 

kas, J. Palapis, P. Vaivadienė, 
J. B. Morkevičiai, O. Galinai- 
tienė, J. Morkūnas ir R. šere- 
lis. ,

Po 50c: F. Lagrag ir !Zlat- 
kienė.

Viso $55.50. Visiems auko
jusiems tariame širdingai ačiū!

Buvo paaukota trys daiktai, 
kurie išleisti dovanoms—lėkš
tė dėl pyragų, sūris ir vienas 
dirbinys iš vilnų. Lėkštę au
kavo L. Bekešienė, kuri davė 
pelno $12; sūrį aukavo M. žu- 
kaitis, kuris davė pelno $4 ir 
vilnų dirbinį aukavo Klima
šauskai, kuris davė $6 pelno. 
Bendrai viso $22 pelno. Tikie- 
tus išpardavė V. Bullienė, Sho
pienė ir B. Broks.

Bendrai gauta pikniko įplau
kų, aukų ir už dovanas $151.- 
85. Išeigų buvo pikniko rei
kale tik- $31.50, tai pelno liko 
$120.35.

Visos mezgėjos širdingai dė- 
kavojame'visiems už darbą ir 
atsilankymą. Visi jaučiamės, 
kad prisidėjome prie pagalbos 
Lietuvos žmonių, kurie nieka
dos to nepamirš. Jeigu kurių, 
vardą praleidome, tai .malonė
site pranešti ir bus pataisyta.

L. Bekis.

Philadelphia, Pa.
Mirė M. Jocienė

Išgulėjus 4 savaites ligoni
nėj, rugpj. 6 d. mirė Magde- 
lena (Gedviliutė) Jocienė. 57 
metų. Buvo pašarvota K. Ra
manausko patalpoje, iš kur 10 
d. rugpj. palydėjom į Laurel 
Hill kapines. Karstas buvo pa
puoštas daugybe įvairiausių 
gėlių bukietu, nes velionė bu
vo geros nuotaikos, turėjo 
daug draugų ir prietelių.

Nors velionė Jocienė nebuvo 
pilnai pasiliuosavus nuo reli
ginių įsitikinimų, bet nuošir
džiai rėmė pažangiųjų lietuvių 
veiklą. Skaitė Laisvę, priklau
sė Lietuvių Lit. Draugijos 10- 
toj kuopoj, taipgi prie Moterų 
Kliubo ir SLA 135 kp.

Kuomet Lietuvoj įsikūrė ta
rybinė valdžia, ji labai džiau
gėsi, kad liaudis nusikratė po
nų jungo. Nemažai džiaugs
mo turėjo, kuomet sužinojo, 
kad jos brolio sūnus? Mečys 
Gedvilas pasiekė tokios aukš
tos vietos tarybų valdžioje.

Velionė Jocienė paliko di
deliame nuliūdime dvi dukte
ris, Cecilią ir Margaretą ir 
daugybę jos draugų.

Jos Draugas.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

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

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
per apšvietą neša.

Vokiečiu Barbarų Dar
bai Poeto Puškino 
Kape ir Buveinėj 

t

Maskva. — Naciai prikai
šiojo mažiukių minų į di
džiojo rusų poeto Puškino 
kapą. Tos minos buvo pa
dirbtos panašios į paprastus 
vartojamus I daiktus ir su
draskė daug žmonių, lan
kiusių Puškino kapą.

Puškino gyventoje vieto
je Trigorije vokiečiai su
sprogdino • seną katedrą, 
statytą pirm 400 metų, ir 
sudaužė istorinius jos var
pus. Iš Puškino atminčiai 
laikyto gražiojo parko na
ciai iškirto 300,000 kūbiškų 
metrų medžių ir sukūreno 
juos kaip malkas.

Minimoje katedroje Puš
kinas suruošė iškilmingas 
pamaldas paminėti miru
siam tada didžiam anglų 
poetui Byronui.

Raportą apie hitlerininkų 
barbarizmą Puškino vieto
vėje paskelbė valstybinė So
vietų komisija, tyrinėjan- 
čioji vokiečių žiaurumus.

Worcester, Mass.
Rugsėjo 10 d. jau čia, Mūsų 

garsiame Olympia Parke tą 
dieną įvyksta dienraščio Lais
vės naudai piknikas. Gerbia
mi Worcesterio ir apylinkės 
Laisvės skaitytojai ir draugės 
ir draugai rėmėjai, kad ir aud
ringa diena pasitaikytų, šis pa
rengimas įvyks. Nes šis bus 
paskutinis šiais metais Naujo
sios Anglijos laisvę mylinčių 
žmonių suvažiavimas. Todėl, 
mes pasirengę ir laukiame 
daug svečių iš mūsų plačios 
apylinkės. Bus dovanos prie 
įžangos tikietų šios: $25 ver
tės karo bonas, pirmas prai- 
zas. Metams dienraštis Laisvė
— antras prizas. $5 pinigais
— trečias praizas ir penki 
praizai ' po $2 pinigais. Bus 
muzikos ir dainų programa. 
Dainuos Worcesterio Aido 
Choras, vadovaujant J. Karso- 
kienei ir dainuos Ig. Kubiliū
nas, skambindamas ispaniška 
gitara iš Bostono. Dainuos 
Norwoodo Vyrų, Choras, vado
vaujant Bill Petrick ir kalbės 
R. Mizara, Laisvės redaktorius.

Draugės ir draugai, dienraš
tis Laisvė yra mūsų kelrodis 
ir švietėjas darbininkiškame 
gyvenime lietuvių išeivijoj. To
dėl visos Naujosios Anglijos 
kolonijos susirūpinkite, kad šis 
parengimas būtų tokis, kokį 
mes visi trokštame matyti, t.y.f 
kad dienraščiui būtų kuo di
džiausia nauda. Lai gyvuoja 
mūsų vieningas gražus darbas! 
Lai gyvuoja dienraštis Laisvė.

J. M. Lukas.

BridgeportConn.
Lietuvos Išlaisvinimo Minėji

mui Piknikas

Piknikas įvyks nedėlioj, rug
sėjo 3 d. (September), 1944, 
Gynevich Grove, Fairview 
Ave. Extention, Bridgeport, 
Conn. Pradžia pikniko 1-mą 
vai. po pietų ir tęsis iki vėlu
mos nakties.

Piknike turėsime gerą muzL 
ką šokiams; taipgi turėsime 
skanaus maisto ir įvairių gėri
mų. Pasakys vėliausiais dienos 
klausimais prakalbą D. M, šo- 
lomskas, Laisvės redaktorius, 
iš Brooklyn, N. Y.

Bridgeporto ir iš artimesnių 
miestų lietuviai kviečiami da
lyvauti šiame smagiame pikni
ke. Tai bus paminėjimas išlais
vinimo Lietuvos. Tikimės, kad 
kiekvienas lietuvis, kuris at
jaučia savo tėvynę Lietuvą, 
kuris nepamiršęs savo brolių, 
seserų, giminių ar tėvų — da
lyvaus šiame piknike. Visas 
pikniko pelnas skiriamas Lie
tuvos žmonių paramai.

Įžanga 35 centai (įskaitant 
taksus). i i

Rengia Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas, Bridgepor
to skyrius.

Kelrodis: Iš miesto važiuo
jant reikia imti North Bridge
port busas; išlipti ant Reser
voir Ave., tada reikia pereiti 
gelžkelį ir mažu keliuku sukti 
po kairei, kur bus pikniko vie
ta. Sylvan Ave. busai taipgi 
priveža.

New Haven, Conn
Lietuvos Išlaisvinimo Minėjimo 

Bankietas ir Prakalbos

New Haveno ir iš artimesnių 
miestų lietuviai kviečiami da
lyvauti mūsų rengiamam ban- 
kiete, kurį rengia LDS 16 ir 
LLD 32 kuopos, rugsėjo (Sep
tember) 3-čią dieną, Indian 
Grove Parke, W. Haven, Conn. 
Parkas bus atidaras 1-mą vai., 
o bankietas prasidės 3 :30 vai. 
(sharp). Turėsime gerą muzi
ką, kuri gros lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius iki vėlu
mos nakties. Į bankietą įžanga 
tik $1.50 asmeniui.

S. Sasna

Kalbės viešnia iš Brooklyn, 
N. Y., Laisvės redakcijos na
rė drg. Stefanija Sasna. Vieš
nia pasakys vėliausias žinias, 
kas dabar dedasi Lietuvoj ir 
vėliausiais šios dienos klausi
mais karo eigoje.

Bankietas ir prakalbos ren
giamos paminėjimui išlaisvin-'šios piniguočių įtakos mokyk- 
tos Lietuvos. Taip pat pelnas. l°s pasiliuosuotų; toliau, kad 
yra skiriamas Lietuvos žmo-1 mokytojus; nebūtų valia nuo 
nėms. Tikimės, kad kiekvienas Į vietų prašalinti už jų politi- 
lietuvis,\ kuris atjaučia Lietuvą *.nius įsitikinimus.
ir Lietuvos žmones, nepamirš 
savo brolių, seserų, ir dalyvaus 
šiame bankiete.

Kurie susirinksime į šį Lie
tuvos išlaisvinimo minėjimo 
bankietą - pažmonį, galėsime 
linksmintis iki vėlumos nakties, 
nes ant rytojaus pripuola šven
tė — Labor Day, tai galėsite 
po pasilinksminimo gerai pa
silsėti.

Kurie atsilankysite, nesigai
lėsite ir nebūsite suvilti, nes 
kurie lanko New Haveno pa
rengimus, tai tie jau žino ge
rai, kad newhaveniečių gaspa- 
dinės pagamina skanius val
gius, o gaspadoriai nepasigai
li pristatyti įvairių gėrimų# 
Iki laimingo pasimatymo Lie
tuvos išlaisvinimo bankiete. 
Kviečiame dalyvauti visus, ku
riems tik sąlygos leis.

H. Antanuk,
Komisijos Narys.

Philadelphia, Pa

Vaikam Pieno nieks viršyt negali— 
Vitaminas D kiekvienam lašelyj

© Borden Co.

BORDENS HOMOGENIZED
VITAMIN T>

“The Childrens Milk* .
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 
bario (Bed Room) setų 
tokių rakandų. Kainos 
žemesnės negu kitur.

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

k am
ir ki- 
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CHICAGOS ŽINIOS
Amerikos Mokytojų Federaci

ja už Rooseveltą

Per visą savaitę ėjusi Ame
rikos Mokytojų, Federacijos 
26-ta konvencija pasibaigė. Li
ko priimta rezoliucija, kurioje 
pasisakoma už Roosevelto iš
rinkimą 4-tam terminui.

Bet rezoliucijoj nepasisako 
tiesioginiai už Rooseveltą, bet 
už tuos darbus, kurie buvo at
likta prie jo administracijos.

Kiekvienas akylus skaityto
jas matys, jog mokytojai sto
ja už pažangų kandidatą. Bet 
daugelis gali tai pražiūrėti.

Tai kodėl mokytojai nepasi
sakė, kur jie stovi?

.Sako, šios šalies mokslo įstai
gose nėra politikos. Bet jeigu 
molėtoj ai nori paremti dabar
tinį -prezidentą, o atvirai nepa
sisako, tai kodėl jie bijosi?

Rezoliucijos komiteto nariai 
prasitarę, jog bijo persekio
jimų.

Tai jum ir ne politika. Va
dinasi, jei mokytojai pasisakys 
atvirai už prezidento 4-tą ter
miną, tai ten, kur republikonai 
turi galios, tuos mokytojus 
dulkins lauk iš tarnybos vietų.

Ši rezoliucija daugiau pasa
ko negu tiek. Jei mokytojas 
turėtų ir geras idėjas, jei no
rėtų prisidėti prie pažangos, 
prie kovos už žmonių reikalus, 
tačiau negali darbuotis, nes 
reakcinė mokyklų taryba ima 
juos už kalnieriaus.

Kuo aiškiausiai parodė tik 
praėjusi Amerikos Mokytojų 
konvencija, kad mokslo įstai
gose veikia, politika.

Reikia ,daugiau pasakyti. 
Daugelį kolegijų, ir universite
tų remia piniguočiai. Išeisi 
prieš jų pelno interesus, ne
duos pinigų. Mokyklos valdy
ba turi pataikauti. Jei profe
sorius pradeda dėstyti klasei 
nepatinkamas tam piniguočiui 
mintis, tai jis gali daryti įtaką 
į mokyklos galvas.

Kur kas geriau būtų, jei nuo

Studentas.

Saržentas Zemgulis Nacių 
Nelaisvėj

Karo Departmentas paskel
bė 36 chicagiečių pavardes,

Amerikos ir jos talkininkų artėjančios pergalės 
džiaugsmo proga ir Lietuvos išlaisvinimo proga 
užrašykite dienraštį Laisvę kaipo dovaną savo pa
žystamiems ar giminėms, kurie dar nėra jos už
sisakę.

Laisvės kaina metams $6.50. Pusei metų $3.50.
Brooklyne, kur reikia lipdyti štampas Laisvės 

kaina* $7 ir $3.75 pusei metų. ę
Išpildykite žemiau tuščias vietas, iškirpkite ir 

kartu su mokesčiu už naują prenumeratą prisiųs- 
kite Laisvei Šią formą.

Čia randate $----------už Laisvės prenumeratą
naujam skaitytojui ir prašau siuntinėti dienraštį 
po šiuo vardu ir antrašu:

Vardas

Antrašas

Miestas 

patekusių į vokiečių nelaisvę.
Saržentas Stasys Zemgulis 

taipgi yra priešo nelaisvėj. JO 
motina gyvena 4034 S. Rock
well St.

Jau pirmiau buvo apid S. 
Žemgulį rašyta, jog dingo be 
žinios.

Stritch Apie 
Taiką 

archivyskūpas 
ilgą straipsnį

Archivyskūpas 
Būsimą

C h i c a g o s
Stritch parašė 
apie būsimą taiką. Straipsnis 
tilpo Sun dienraštyje trim tą
soms.

Tiek tenka pastebėti, jog ar
chivyskūpas labai mažai kai-, 
bėjo apie pergalės laimėjimą. 
Tačiau apie taiką jis pasišovė 
gana anksti straipsnius rašyti.

Ryšium su tuo galima paste-, 
bėti, jog Anglijoj pasireiškė 
kritikos prieš popiežiaus poli-

išvesti taikos klausi- 
nacizmas nebūtų iš- 
šaknų.

Katalikų aukštesni kunigai 
nori taip 
mą, jog 
rautas iš

Sužeidė Michelienę
Sekmadienį P. Michelienė 

važiavo Blue Bird busu į Vil
nies pikniką. Kaip žinia, busas 
atsimušė į plieninį telegrafo 
stulpą. Daug žmonių, sužeidė# 
Jų tarpe liko sužeista ir P. 
Michelienė.

Minima draugė priklauso 
prie LDS 76 kuopos. Jos duk
terys yra LKM Choro narės.

Michelienė gyvena 2443 W. 
39th St. Ligonė sako, kad buvo 
baisus reginys, baisiai skaudė
jo sužeistas vietas iki ją iš
traukė iš susikūlusio • buso. 
Mat, durys buvo užtrenktos 
prie stulpo, žmones turėjo per 
langus traukti lauk.

Nuo savęs linkiu P. Miche- 
lienei greitai pasveikti.

F. Mažuola.

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & GH11.
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PHILADELPHIA, PA

DIDYSIS PIKNIKAS
Įvyks Prieš Labor Day

Rugsėjo 3 September
Rengtis j PiknikąJau Dabar Laikas

BUS DEER PARK, N. J

Nugirdęs

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

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

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

Daug svečių atvyks iš Brooklyn©, Newark©) 
Eližabetho ir kitų miestų.

A

.■

P

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKAMS IŠTYRIMAS fZ.

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

Pirmyn Į Vakarus!
' Rašo JUSTAS PALECKIS

po kulkosvaidininką Jofe.Drąsusis karys 
neišsigando. Šūvių eile jis (nudėjo du vo
kiečius. Būdamas sužeistas granata Jo- 
fė tęsė ugnį ir užmušė dar du. Tolimes
nio susišaudymo metu Jofei buvo 'per
šauta gerklė, bet jis šaudė kol sunaikino 
paskutinį vokietį. Tai buvo šeštas.

Jaunesnysis leitenantas Nikitinas, ser
žantas Šubinas, kulkosvaidininkas Šta- 
rolis ir Launikonis, • raudonarmiečiai 
Navickas, Jaldašovas, komsorgas Rama- 
navičius —• tai septyni drąsuoliai apie 
kurių žygdarbį žino visa divizija. Jie 
įsiveržė i į kaimą. Pamatę vokiečius, susi
gūžusius akmeniniuose namuose, drąsuo
liai metė ten keletą granatų, užmušė 4\ 
vokiečius ir užėmė namus. Vokiečiai pra
dėjo namus apšaudyta iš rankinio kulko
svaidžio ir prieštankinių šautuvų. Žuvo 
jaun. leitenantas Nikitinas ir Jaldašo
vas. Likusieji tęsė atkaklią kovą. Jie 
prisiekė, žūsią, bet vokiečių nepraleisią. 
Hitlerininkų buvo penkis kartus dau
giau ir jie smarkaudami ėjo atakon. Bet 
ataka nepasisekė, vokiečiams ji davė tik 
nuostolių. Penkias valandas laikėsi drą
suoliai apgultuose namuose. Vakare at
vyko pagelba ir mūsų kariai užėmė kai
mą.

Kautynėse dėl Borisoglebskoje kaimo 
pasižymėjo batarėjos vadas vyresnysis 
leitenantas Viliūnas. Fašistai pradėjo 
kontratakuoti mūsiškių pozicijas. VyY. 
leitenantas Viliūnas, būdamas su savo 
batarėja pėstininkų riboje, pastatė pa
tranką į atvirą poziciją ir tiesiu taiky
mu pradėjo pilti į vokiečius. Kontrataka 
nutrūko.

Ties kaimu Turgenevo vyr. leitenanto 
Kovarsko būrys staiga atakavo vokie
čius, apmėtė jų blindažą granatomis ir 
privertė vokiečių įgulą pasiduoti. Buvo 
užgrobta taip pat daug arklių, šautuvų, 
granatų ir keletas kulkosvaidžių.

Priešas atkakliai gynė Oriolo, Kursko 
geležinkelio liniją. Kulkosvaidžių lizdai 
paliai tą liniją sudarė rimtą kliūtį pėsti
ninkų puolimui. Užtaisytojas Neviedom- 
skis ir taikytojas Baguckis pradėjo iš at
virų pozicijų griauti kulkosvaidžių liz
dus. Pusvalandį šaudė patyaųka ir prie7 
šo ugnies taškai buvo sunaikinti. Mūsų 
daliniai galėjo perkirsti 'geležinkelid lini
jų.

Scranton, Pa.
pa-

Keleivio skaitytojas ir prie jo 
pripratęs, nenorėjo atsiskirti, 
bet pastaruoju laiku pareiškė 
nepasitenkinimą ir sakydavo, 
kad Keleivis, tai nacių tarnas. 
Besitveriant LLD 38 kp., jis 
prie jos prisirašė. Jis mokėjo 
griežti smuiką ir pe kartą pa
linksmino ir pažangiečius, ku
rie “pagal jo muziką gerai pa
sišoko.”

Per tūlą laiką jau nesijautė 
gerai ir apie porą mėnesių 
tam atgal, nusidavė į ligon- 
butį, iš kurio jau negrįžo. Prieš 
mirtį jam buvo pasiūlytas ku
nigas, bet jis atsisakė, sakyda- 

.mas, kad jam ne kunigo rei
kia, bet gydytojo. Negalėda
mas ligos nuveikti, mirė 8 d. 
rugpj., palaidotas tapo 12 d. 
rugpj. be bažnytinių, apeigų.

Nuliūdime paliko tris bro
lius ir 3 seseris. Brolį ir seserį 
Lietuvoje, o likusius Scranto- 
ne. Tris sūnus: vieną armijoj, 
vieną laivyne ir dvi dukteris.

Ilsėkis ramiai, Antanai, Dė
dės Šamo žemelėj.

Be ilgo vilkinimo, LPTK 
darė atskaitą iš pikniko, įvy
kusio 13 d. rugpj., Rocky Glen 
Parke. Aukos ir pelnas tą die
ną davė Lietuvos žmonėms 
$261.05. Tai yra stambi su
ma ir rengėjai tuomi labai 
džiaugėsi ir reiškia padėkavo- 
nę gausiai atsilankiusiems da
lyviams, o taip p£t ir darbi
ninkams: K. Kasparieriei ir jos 
dukrelei Mildai, J. GrUšelio- 
nmi, P. Juozokui, M. Kalaūs- 
kui, Elinskiam, Medeliam, Kle- 
vinskam, Truikiam, Indriuliam, 
N. Macevičienei, L. Janušai- 
čiui, F. Fabijonaitei ir K. Ge
niui. Dar buvo ir daugiau dar
bininkų, bet jų pavardžių ne
teko sužinoti.

Aukščiau pažymėtos pasek
mės parodo tai, kad jeigu 
žmonės darbuojasi, tai ir ką 
nors nuveikia, bet jeigu tik sė
di ir skundžiasi, tai nieko ne
nuveikia.

Siųsdamas aukas 
$111.53 kredituoja 
barriečiams dėlei jų 
kaipo atsilyginimą už
gelbą ir gausų atsilankymą į 
šį pikniką, o $91.52 siunčiame 
dėlei savo kvotos. Kiti pinigai 
liko įduoti per LPTK draugui 
Šolomskui po jo prakalbų. To
kiu būdu Scrantono kvota 
,ko truputį perviršinta, nes 
so labo pasiųsta $227.52.

■k,? (Tąsa)
Kautynėse dėl Nikolskoje pasižymėjo 

raudonarmiečiai Chajetas ir Kovaliūnas, 
ktlrie pirmieji pasiekė vokiečių vielų už- 
ttarą if padarė kelių atakuojantiems 
pėstininkams. Kovūnai Lisovas, Rachilo- 
vas, Baulbuševas ir Mališevas iš prieš
tankinio šautuvo sunaikino du priešo 
kulkosvaidžių lizdus ir jų tarnybas. Be 
to# jie sunaikino penkis snaiperius, truk
džiusius pėstininkams prasiveržti.

Tfys ryšininkai Klusaitis, Mula ir 
Cirlinas nutiesė ryšį tarp dalies štabo ir 

tik užimtos sekyklos Nikolskoje kai
me. Vokiečiai stengėsi atmušti sekyklą , 
ir apsupo trobesį. Ryšis buvo nutrauk
tas. Klusaitis ir Cirlinas nuėjo pagal ry
šio linijų pataisyti sugedimų. Cirlinų su
žeidė. Tuomet Klusaitis dirbo už abudu. 
Keletu kartų jie grantomis prasiveržė 
pPo vokiečių grandinę ir palaikė nenu
traukiamų ryšį.

Kautynėse ties Alenovkos kaimu pasi
žymėjo ir visa eilė kareivių ir karininkų. 
Artilerijos pulko vyr. leitenantas Geižu- 
tis būdamas pėstininkų kautynių linijoj 
koregavo divizijono ugnį. Dėka jo taik
liais patrankų šūviais buvo sunaikinta 
pfiėš minosvaidžių baterija ir keletas 
kulkosvaidžių ir sugriauti dveji namai, 
kuriuose buvo, įsitvirtinę vokiečiai.

Viršila Kolesnikovas granatomis su
naikino priešo sunkųjį kulkosvaidį, 
tarnybų, nudėjo du snaiperius, prasiver
žė su savo skyrių į Alenovkos kaitną. 
Kautynėse jis buvo sužeistas, bet liko 
rikiuotėj. Kulkosvaidžių kuopos raudon
armietis Tretjakovas kautynėse dėl to 
paties kaimo su sunkiuoju’ kulkosvaidžiu 
prisiartino ligi 100-150 metrų nuo prie
šo ir tiesiai šaudė į kontratakuojantį 

aikino 30 ir sužeidė'50 vokie- 
seržantas Jašukonis prislinko 

prie vokiečių tranšėjų ir granatomis ap
mėtė vokiečių kulkosvaidžio tarnybų. Jo 
skyrius kautynėse dėl Alenovkos sunai
kino 37 vokiečius ir sužeidė 40 vokiečių. 
Raudonarmietis Jurevičius buvo sužeis
tas minos skeveldra. Batalijono medici- 
Hps punkte jis buvo siunčiamas į ligoni
nę. Bet jis pareiškė: “Aš neisiu. Neno
riu nuo draugų atsilikti!” Ir vėl nuėjo 
į kautynes.

Puolamojo žygio metu vokiečiai apSU- 
^t ■ ■■■... ■ .. ................................

New Haven, Conn
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LLD 32 kuopos susirinkimas 
buvo gana pasekmingas. Susi
rinkimas atsibuvo rugpjūčio 15 
d. Narių atsilankė geras bū
rys, nepaisant nei karščių.

Iš įvairių komisijų raportų 
pasirodė, kad gana daug nu
dirbta didelių ir svarbių, darbų 
dėl Lietuvos nukentėjusių nuo 
kato žmonių.
, drabužių rinkimo komisija 
davė platų raportą. Pranešė, 
kad buvo susirinkę draugų į 
drabužių pakavimo punktą ir 
jau užbaigė pakuoti 4 didelius 
baksus visokių drabužių, va
sarinių ir žieminių; daug gaus 
Lietuvos piliečiai, kaip vyriš
kų taip ir moteriškų drabužų. 
Iš viso bus kdkie 800 svarų.

Turime surinkę jau ir vėl 
drapanų dėl Lietuvos žmonių, 
tai jau pradėsime ruoštis sep
tintam iš eilės siuntiniui.z i

šiame kuopos susirinkime 
buvo sunešta blankos, kurie 
buvom pasiėmę rinkti pinigus 
dėl Lietuvos žmonių. Mums 

uvo paskirta per LPTK $150 
dėl šešto siuntinio. Tai mūsų 
tniesto draugai jau užbaigė sa
vo kvotą ir pasiuntėm LPTK 
$200. Kiek trūko iki $200, tai 

kuojos iždo pridėjom ir sa- 
Vo kvotą išpildėme. Bet tai
dar ne viskas. Neturime ran
kų nuleisti ir nenuleisime.

Rengiame bankietą ir visas 
įeinąs skiriamas Lietuvos žmo- 
lėms; Komisija raportavo, kad 
>ankietas įvyk# 3 d. rugsėjo 
;Sept.), Indiati Grove Park, 
Vest Haven, Conn. Bankietas 
irasidės 3:30 vai. po pietų, 
^rkas atdaras 1-mą vai. die-

Programa bankiete bus 
daugiausiai iš kalbų. Kalbės 
viešnia iš Brooklyno, N. Y. 
Laisvės redakčijčs natė drg. 
8. Sasna. Ji kalbės apie Lie-

■A.

(Bus daugiau)

tuvą ir apie karo padėtį abel- 
nai. > ‘

Komisija sakė, kad bankie- 
tas bus skaitlingas, nes jau 
daug tikietų išplatinta ne tik 
savo mieste, bet ir kaimyniš
kuose miestuose yra parduota- 
paskleista. Iš šalies žiūriAt, 
kaip bankieto komitetas dar
buojasi, tai iš tikro bus pui
kus pažmonys. Bankieto tikie- 
tas tiktai $1.50 asmeniui, šiais 
laikais visai prieinama kaina.
Surinkta Ant Blankos Per Drg.

J. ir S. Aleksius
J. ir S. šukaičiai $25.
Po $10: J. ir A. Miliauskai, 

J. ir E. Rudmanai, drg. žemė
tų šeima, B. Vikšrienė, J. ir 
S. Aleksai.

Po $5: Peter Kasparavičius, 
Wallingford, A. Makuliai, V. 
ir M. Bėkšai, M. Linevičienė, 
j. šimkai, J. ir P. Tumosai.

Po $2: A. Mileris, Joe žąsi
nas, A. Valuckas, M. Klišienė, 
Wallingford, Joe Wallas.

Po $1: P. Vikšris, W. Trai, 
J. Makulis, F. Aleksa.

Surinkta ant Blankos Per 
Drg. A. Šoliūnienę

J. ir O. Latviai $10.
Po $5: A. ir S. Mason, J. 

Duoba, B. Medley, A. 
Petkai, J. Didjun.

A. Sholiūnienė $2.50.
A. A. Hessingeris $2.
Po $1: A. ŠVegžda, J. Kal

weit, P. Katinienė, Lucy Borg- 
nis. j |

L. Žemaitienė, 50c.
LLD 32 kp., New Haven, 

$12.
Surinkta per B. Vikšrienę
Po $2: J. ČiupleVičiūs, Babi- 

hienė.
Po $1: 

Kumža.
^Surinkta per A. Stakonienę 

ir LDS 16 kuopos susirinkimo 
kovo 7-tą d., š. m. tam pačiam 
tikslui, tokiu būdu šie $20 ir 
aukotojų vardai priduoti kari

ir

Vidziūnienė,

Prašome Įsitėmyti, Jog
Dienraščio Laisves Naudai

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

LPTK, 
wilkes- 
kvotos, 
jų pa-

li- 
vi-

Jau buvo rašyta apie mirtį 
Antano Tuškevičiaus, nario 
LLD 38 kp. ir Lietuvių Pašal- 
pinės Draugijos, kurioj jis bu
vo finansų sekretoriaus pagel- 
bininku. Dabar, gavęs daugiau 
žinių'apie velionį, noriu pažy
mėti, kad Antanas gimė Rum
šiškėse 69 metai tam atgal ir 
atvykęs į šią šalį dirbo įvai
rius darbus, bet daugiausia tai 
anglių kasyklose...

Paskutiniais, keliais metais, 
dėl savo amžiaus, jau niekur 
nedirbo. Būdamas laisvas žmo
gus, mylėjo lankyti pažangių
jų prakalbas, susirinkimus ir 
parengimus ir sulyg savo išga
lės aukaudavo naudingiems 
tikslams. Nuo senų laikų buvo

LPTK surengęs pasekmingą 
pikniką ir atlikęs stambų dar
bą, nenutare paimti vakacijas, 
bet darbuotis tolyn. Susirinki
me, įvykusiame 16 d. rugpj. 
vienbalsiai visi nariai pasiža
dėjo pagelbėti ir tokiu būdu 
nutarta rengti antras piknikas, 
nedėldienį, 10 d. rugsėjo, tam 
pačiam Rocky Glen Parke ir 
toj pačioj vietoj, kur įvyko 13 
d. rugpj.

Dabar smagu pranešti visuo
menei, kad parkas paimtas ir 
reikmenys užsakyti. Dabar vėl 
kreipiamės prie mūsų draugų, 
prietelių ir pažįstamų, kad jie 
ir vėl nepatingėtų toj dienoj 
atvykti į Rocky Glen Parką, 
o kurie galės, tai gal ir vėl 
pagelbės komitetui, nes tiki
mės, kad bus perdaug darbo 
mums patiems. Už tai prašo
me kiekvieną įsitėmyti — 10 
d. rugsėjo (Sept.) Pelnas bus 
padalintas naudingiems reika
lams. 1 ■ < i ■ ;

Jūs centai ar doleris4 Lai
svei aukotas, — tai smūgis 
į galvą fašizmui užduotas!

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

NEW YORK IR NEW JERSEY
Į Philadelph. Laisvės Pikniką, Sept. 3, Deer Park, N. J.

Iš New York 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 į kelią No. 40 ir j domi 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 
% mailes 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.

Pranešimas
Nedėlioj, rugsėjo 3 d., 4:30 

vai. po pietų, iš radio stoties 
WBAL kalbės Mrs. Margaret 
W. Long, ėjusi pareigas Rus
sian War' Relief sekretorės. 
Pasiklausykite kalbos. 4

Lietuvai Pagalba
Rugpjūčio 19 d. pasiuntėme 

vėl 215 svarų, drabužių ir če- 
verykų Lietuvos žmonių pa
galbai. Pridavė savo ir iš kai
mynų gautas drapanas sekami 
draugai: Alex Yanavičius, Ig. 
Krivickas, K. Miliauskas, J. 
Malinavičius, V. Kičas ir kiti. 
Visiems ačiū, j

Lietuvos žmonių pagalbai 
po pundelį pasiuntė: Ant. 
Miškinis, S. Raymond, Aida 
Balsiutė, Mr. ir Mrs. A. Stan- 
ky ir po du: Mrs. Lena D. 
Adams ir J. ir H. Balsiai.

Klaidos Pataisymas
Laisvėj, 11 d. rugpj., įvyko 

klaida, kur paradyta, kad au
kavo $5 V. Kicias, o turėjo 
būti V. Kičas, klaidą pataisau 
ir atsiprašau. •

P. Paserskis.

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

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

(Islst. 28 m.)

Arti Onion Square
Sekm. 9 A. M. - 2 P M

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc
496 GRAND ST.

Telefonas EVergreen 7-1661
BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
UET0VBK4S K4BAREMS

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

PARŽ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

WAWAWAWAWAWAWAUW^^^^

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

■ & ••
f:

tu su vėliausiomis dabartinė
mis blankomis, kur surinktą 
dėl šešto siuntinio.

Aukojusių vardai.
Po $1.50: A. Miliauskiene^ 

T. Sholiūnienė.
Po $1: A. Stakoniene, A. 

Petkienė, A. Miller, B. Med
ley, O. Latvienė, E. Rudmanie- 
nė, J. Tumosa, B. Vikšrienė, 
John Rudman, John C. Latvis, 
Victor Latvis, John Anyzeski, 
Ą. Mason, J. M. Jacobs, J. 
Kalweit, Adolph Kessinger/

Po 50c: S. Mason, J. Shu- 
kaitis.

3

*
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Si

į

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
V’:’br. 1 j.5) '(BlteiilAUSKAS)

1A/SWI/0T4S GR4B0WUS
• . /

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. + BROOKLYN, N. Y.
) “J________ ' ' ' ■ . , .

NOTARY 
PUBLIC

•š
JEISofija.

' ' . i. ’ '

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų Šerminine. Musų pa- ’ 
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St

Telefonas Poplar 4110

wmwwiM akimis

*
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ciais, Užreiškė Hull MERGINOS

4

KREIPKITĖS
(208)DRAVO CORPORATION

90c

L
(207)

(207)

t

(209)

(206) ....

NUSTATYMUI VYRAI

PRANEŠIMAI B KITUR

KRISLAI

(208) (X)

(X)

(206)

(211)

r-

■sgd.

■fe

(211)

&

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

METALO LIEJIKAI 
TAIPGI POLIŠIUOTOJAI 

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

■

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

$

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

U 
Y

PM8ĮRBH
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI

4-

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

£

CO.
N. Y.

(210)

VYRAI, JAUNI
APSIGYNIMO FABRIKAS. 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
GERA ALGA

MUKO PRECISION
INSTRUMENT CO.,

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

MERGINOS—MOTERYS
FABRIKO DARBAS 

55c I VALANDĄ PRADŽIAI 
* Patyrimas Nereikalingas 
Viršlaikiai po 40 valandų

STERLING BAG CO., 
11-19 Green Lane 

Brooklyn.
(Flushing Ave. gatvekaris iki Gold St)

(2«O

REIKIA VYRŲ
NUOLATINIS DARBAS.
MALIAVŲ DIRBTUVE 

REIKMENŲ KRAUSTYMUI 
2 SIFTAt;

REIKALINGAS PAUUOSAVIMAS. t
VALENTINE & CO., INC., 

364 MANHATTAN AVE., BROOKLYN.
(210)

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

HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 
’ PA. ' •............

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RĘSTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

MERGINOS
EGZAMINUOTI VALDŽIAI RAIN CO AW 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
$24.—40 VALANDŲ

VĖSUS, UNKSMĄS DARBUI KAMBARYS.

CLIMATIC, 507 W. 33rd St.
< r ■ ,(2w»

MERGINOS
Ar jūs tarp 16 ir 18 ir jieškote pastovaus 
darbo nepaprastai giminingose apUnkybšM? 
Jei tąip> kreipkitės pasitarimui Stanbi Photo 
Service, Building F, 16th and Riverfront, 
Hoboken ,N. J.

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

5 DIENOS 
122-924 PRADŽIAI

370—7TH AVE., NEW YORK, ROOM l<00>
(207)

IRT—BMT, 6TH AVE. & 8TH AVĖ. 
SUBVfiS IKI QUEENS PLAZA STOTIES.

PRIE BRIDGE PLAZA. IMKITE 
VAN ALST AVE. BUŠĄ IKI 35TH AVĖ.

Reikalingas Įrodymas 
jūsų gimimo vietos.

(206) 
-I---- ?

(208)
1 ........... ’’"T.”*” >-'.'.iiy:,-!.Į'1 " ................ ■?!

REIKIA BERNIUKŲ
IŠSIUNTIMŲ DĘPARTM ENTŲI 

GEBĄ AIXJA.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

SAFFĘR-SIMON, INC.,
LAFAYETTE ST., NEWARK, N. J.

(2Q6)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI '

W WAR BONDS

MONTELLO, MASS

ti, 
ir

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

PA.

MERGINOS & MOTERYS
Jei jūs turite atliekamų keletu vatųndų i 
dienų, kodėl neužeiti pasimatyti su nuRlft 
Mes patvarkysime 30 valandų savaite atatin
kamai jūsų patogumui, fci k»4» *7**^- P°* 
pleČiaiH ar vakarais. Stanbi Photo Service, 
Building F. 16th and Riverfront, Hoboken. 
N. J.

Sovietai Užėmė Ploesti 
Žibalo Centrą

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

stininkų divizijos, pulkinin
kas Fischer ir komandie- 
rius 106-tos nacių pėstinin
kų divizijos, pulk. Riten- 
burg.

ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ 
BELAISVIŲ

Taigi Rumunijos fronte 
raudonarmiečiai paėmė ne
laisvėn jau daugiau kaip 
316,000 vokiečių, rumunų ir 
kitų Hitlerio pastumdė
lių.

Nuo savo ofensyvo pra
džios birželio 23 d. iki rug
pjūčio 30 d. Sovietai suėmė 
34 nacių generolus, tame 
skaičiuje ir 8 jų korpusų 
komandierius.

Trečioji Ukrainos armija, 
generolo Tolbuchino ko
mandoj, užėmė Gen. Broste- 
anu miestą, 24 mylios nuo 
Bulgarijos rubežiaus, ir dar 
100 gyvenamųjų punktų.

Antroji Ukrainos fronto 
armija, vadovaujama mar
šalo Rodiono Malinovskio, 
atėmė iš vokiečių ne tik ži
balo pramonės centrą Plo- 
esti, bet dar 20 miestų bei 
miestelių su geležinkelių 
stotimis ir apie 200 kitų gy
venamųjų vietų.

Oficialis Sovietų praneši
mas rodo, kad, besiartinant 
Raudonajai Armijai prie 
Ploesti, vokiečiai vis žiau
riau priešinosi, ir miestas 
buvo atimtas iš nacių tik 
per nuožmias kautynes.

Su Ploesti pergale rau
donarmiečiai užėmė jau vi
są žibalo versmių sritį Ru
munijoje. Per Ploesti, dide
lį geležinkelių mazgą, eina 
geležinkelis ir į Vengrijos 
sostamiestį Budapeštą.

Sovietai gręsia naujais i 
apsupimais tūkstančiams 
vokiečių Rumunijoj.

Tik vienas Sovietų ka
riuomenės junginys Ploesti 
apylinkėj pagrobė 80 prieš
tankinių vokiečių kanuolių. 
Be to, pagrobta dideli dau
giai nacių pabūklų visose 
fronto dalyse.

Bradley* Visų Jankiu Koman
dierius Šiaur. Francijoj

Generolas Eisenhower, 
aukščiausias vakarinių tal
kininkų komandierius, pra
nešė, kad Amerikos gen. 
Omar N. Bradley tapo pa
skirtas vyriausiu komanaie- 
rium visų amerikinių karo 
jėgų šiaurinėje Francijoje.

Gen. Bradley dabar turi 
tokią vyriausybę tenai vi
siems amerikiečiams, kaip 
anglų generolas Montgome
ry visiems anglams ir kana
diečiams.

1Q% SAVED 
NOW OR 168% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATERI

M.L. n„^,L„ ... M- I HELP WANTED—MALE Nebus Derybų su Na- reikalingi vyrai

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Cor
dell Hull pranešė, jog Ber
lynas jau kuris laikas ap
linkiniais keliais prašosi 
derybinės taikos. Hull už
reiškė, kad naciai bus su
mušti iki 'besąlyginio pasi
davimo, ir talkininkai neda
rys jokios derybinės taikos 
su jais.

Hull sakė, jog Hitleris ir 
jo sėbrai, kitų tautų kan
kintojai ir žudikai, gal mė
gins pasprukt į kokį “be- 
pusišką” užsienį, bet vis 
tiek jie neišvengs bausmės.

Talkininkų Smarkuolių Žygis 
Jugoslavijos Saloje

Roma. — Būriai ameri
kiečių ir anglų smarkuolių 
staiga įsiveržė į Korcula sa
lą, arti Jugoslavijos; sus
progdino vokiečių kanuolių 
lizdus ir amunicijos sandė
lius; nukovė tam tikrą skai
čių nacių, ir atlikę savo dar
bą, sugrįžo į talkininkų lai
vus.

Talkininkų karo laivai ir 
lėktuvai taip pat bombarda
vo nacių pozicijas toje sa
loje ar Jugoslavijos pajū
riuose.

Maskva. — Sovietinės 
jėgos visuose frontuose 
rugp. 219 d. sudaužė bei iš
degino 48 yokiečių tankus ię 
nušovė 16 jų lėktuvų.

Maskva. — Kariniai So
vietų laivai nuskandino šiau
rinėje. Barents Jūroje dar 
vieną žibalinį vokiečių lai
vą, 3,000 tonų įtalpos.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
valią, stovį su liaudimi. Viena 
tokių šviesiųjų asmenybių yra 
žymioji lenkų rašytoja Vanda 
Vasilevska.

šitie lenkų tautos vadai ves 
tautą ne tuo keliu, kuriuo ve
dė Pilsudskiai, Rydzy-Smyg- 
liai, Matuševskiai ir Sosnkovs- 
kiai.

Lenkija žygiuos demokrati
jos, taikos ir laisves keliu!

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Atydai Lietuvių Sūnų ir Dukterų 

Broliškos Draugijos nariams. Jums 
turbūt jau yra žinoma, kad mūsų 
svetainė, 29 Endicott St., 19 d. rug
pjūčio iš ryto sudegė. Todėl pakol 
eina pataisymai, sekantis susirinki
mas įvyks Olympia Parke, rugsėjo 
5 d., 7:30 v. v. Malonėkite dalyvau

tus raportas iš Namo sudegimo 
svarstysime planus taisymui. — 
J. Bakšys, sekr. (206-207)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras, bendrai su Rusų 

Darb. Choru ruošia 4-tą metinį pik
niką, Sekmad., 10 d1, rugsėjo, Po
lish National Parke, kampas 16th 
Ave. ir Speedway Ave., Irvingtone. 
Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga 65c 
asmeniui. Gros gera orkestrą. Pro
gramoj dalyvaus Sietyno Choras, 
vad. B. Šalinaitės; Rusų Choras, 
Rusų šokikų grupė ir kiti įvairumai. 
South Orange busu važiuodami iš
lipkite ant Speedway Ave. ir eikite 
po kaire. Market busu važiuokite iki 
galo. (206-207)
♦ • *

II. iii .iii

PIKNIKAS IR KONCERTAS
RENGIA LIUOSYBĖS CHORAS 

Sekmadienį ir Pirmadienį 

Rugsėjo 3 ir 4 Dienomis 
natiqna'l park

Koncerte Pąiyyąus: Vietinis Uuosybes Choras ir 
Motery Grupė. Taipgi iš Norwoodp Vyry Cfrpras.

TURĖSIME GERŲ UŽKANDŽIŲ iv GĖRIMŲ
. Pradžią 1 vai. dieną abi dienas. ___

ĮŽANGA VELTUI. ‘ KOMITETAS.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LYDYTOJĄ!
VINIŲ ĘALINĖTOJAI 

MOKINIAI LYDYTI 
LAIVŲ ĮRENGĖJAI 

RYKIUOTOJAI
VIDAUS MAŠINISTAI

PLOKŠČIŲ METALO DARBININKAI 
VAMZDŽIŲ SUVEDĖJAI 

ŠVIRKŠTEJAI - MALIAVOTO.IAI 
IR PAPRASTI DARBININKAI

GALE MADISON STREET, 
WILMINGTON, DELAWARE

v
AR U.S. EMPLOYMENT SERVICE

601 SHIPLEY STREET.

OPERATORIAI
Viena ir Dviem Adatom Mašinos.

Flat Bed and Off The Arm.
GALI UŽDIRBTI IKI

$75 I SAVAITĘ.
KARINIS DARBAS.

RED STAR RUBBER
500 Driggs Ave., Brooklyn,

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 3 d.', 2 vai. dieną, pas Kas- 
parius, 191 S. Sherman St. Visi da
lyvaukite susirinkime, turime svar
bių reikalų, taipgi reikia išrinkti 
darbininkus į 12-to Apskr. parengi
mą. —• Sekr. (206-207)

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Piliečių Politiškas Kliu- 

bas rengia <pikniką sekmad., 3 d. 
rugsėjo, Liet. Parke, ChestnutHill 
Rd. pradžia 1 vai. dieną. Šokiams 
gros John Satulo’s orkestrą, šokiai 
tęsis nUo 3 iki 9 vai. vakaro. • Turė
sime skanių valgių ir įvairių gėri
mų. Kviečiame visus kliubiečiųs ir 
svečius dalyvauti. — Kom. (206-207)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks šeštadienį, 2 d. 
rugsėjo, Liet. Salėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 7:30 v. v. Susirinkimas bus 
svarbus, tad visos dalyvaukime, at
siveskite ir naujų narių. (205-206)

HARTFORD, CONN.
Liet. Am. Piliečių Kliubas pasi

baigus vasariniam sezonui vėl pra
dės šokius rugsėjo 9 d. ir tęsis kiek
vieną šeštadienio vakarą. Šokiams 
gros viena iš popuhariškiausių or
kestrą—DANA ORKESTRĄ. Kaipo 
prieš atidarymo žieminio sezono šo
kių, 2 d. rugsėjo LAP Khubas, savo 
salėje duos veltui šokius, prie Da
na Orkestras. Pradžia 9 v. v. Kvie
čia Rengėjai. (205-206)

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komi

teto drabužiu Centrą perkeliam po 
antrašu 318 W. Broadway, 3-čios lu
bos, 
visų

Tarpe D ir E Sts. Prašome 
įsitėmyti. — Kom. (205-206)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, rugsėjo 3 d., J. vai. die
ną. YMHA salėje, Ferry’ & Walnut 
gatves. Vįsi nariai malonėkite daly
vauti susirinkime. Evelyn Farįon, 
sekr. (205-206)

WILKES-BARRE, PA.
Labor Day Dienoje, rugsėjo 4 

įvyks Lietuvių Diena. Ruošia Dai
nos Draugija, kurią sudaro šių mies
tų choraį: Pittston, Wijkes-Barre, 
Kingston, Plymouth, Miners Mills ir 
Luzerne. Pradžia 5:30 v. v. jvyks 
šonstanci Parke, Wyominge. Bus 
gražių dainų, dainuos mišrus Dainos 
Draugijos Choras, ved. muz. J. Va
laičiui. Lietuviai turės savo stan
gą. Tad kviečiame visus dalyvauti, 
išgirsti gražios programos Ir links
niai praleisti laiką. —- P. R.

. (205-206)

PLYMOUTH, PA.
LDS 60 kp. piknikas ir vakarienė 

Įvyks rugsėjo 3 d. Pas 4d- V. Ząvis- 
tauckus, 476 Carver St. Visi apylin
kės draugai kviečiami dalyvauti. 
Pelnas bus paskirtas Lietuvos Pa
galbai. Pradžia 2 vai. dieną. Kurie 
važiuosite gatvekariu, tai geriau va- 

J žiuoti Larksville gatvekariu. —Ko- 
4* misija, (205-206)

PUNCH PRESAMS

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

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

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI
DIRBTUVĖS DARBAS. 

NUOLATINIS DARBAS.

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

Y212)

HOWARD JOHNSON’S 
O. D. B. CAFETERIA

213 Washington St.
Newark, N. J.

BŪTINAS DARBAS
INDU ATĖMIMUI 

MERGINOS AR BERNIUKAI 
MOTERYS PRIE BUFETO 
SANDĖLIO RAŠTININKAI 

VIRĖJAI IR PAGELBININKAl
INDU IR PUODŲ 

MAZGOTOJĄ! 
APVALYMUI DARBININKAI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
. 6 DIENŲ SAVAIME 

VALGIS IR UNIFORMAI . 
DUODAMI 
Pasitarimai

10-12 A. M., 2-5 P. M., 7-8 P. M. 
Kasdien.

šeštadieniais 2-5 P. M. 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 

(212)

KALNIERIŲ
IR

KAMPUKŲ APSIUVUSIAS 
PAMUŠŲ BE1STYT0JA1 

Prie Oficieriams Uniformų

SIUVĖJAI
Mokanti Visa Darbą 

OPERATORIAI 
PRIE VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ 

Mūsų Dąrbininkai Uždirba 

WIKr!$lWh j 
IR DAUGIAU!

NUOLATINIS DARBAS 
APSKRITŲ METŲ 

-Malykh* Mr,xGoldberg 
GENERAL COAT CO., 
474 Ąve., B’klyn.

14th St. Canande Line 
Iki Morgan Avenue Stoties.

(211)

PAKUOTOJAI
Išsiuntimų departmepte. Lengvas darbas. 

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

WALKER 5-9179. • 
____________________ ___________________ (208) 

SUPERINTENDĘNT
41 šeimynų, 4 aukščių apartmęntinia namas, 
Brooklyn's. Patenkinanti alga ir 4 kambarių 

apartmentas ant pirmų lubų.
TRIANGLE 5-0831,

PAKUOTOJAI
Išsiuntimų departmente. Lengvas darbas. 

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

WALKER 5-9179.
________________________________________(208)

VYRAI—VYRAI
Bendras Fabriko Darbas
Patyrimas Nereikalingas

PROGA PAKILIMAMS 
IR VIRŠLAIKIAI 

Geros Darbo Sąlygos. Užkandžiam 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)

KIRPĖJAI 
IŠTIESĖJAI

PATYRĘ. GERA ALGA. NUOLA
TINIS - DARBAS. PUIKIAUSIA

PROGA. VALDŽIAI IR CIVI
LIAM DRABUŽIAI.

Oldin - Dennis Sportswear
1 Ęast 88rd St., New York City.

________________________________________ (207)

VYRAI
PATYRIMO NERĘIKIA 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS
I NUOLATINIAI DARBAI

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

ORLAIVIŲ 
DARBININKAI 
VISŲ RŪŠIŲ

TAIPGI
ORLAIVIŲ 

TOOL TEKINTOJAU 
PRIE 

MILLING CUTTERS s
ORLAIVIŲ DIRBTUVĖS 

EKSPEDITORIAI, 
IŠSIUNTĖJAI

IR

VEŽIKAI 
ORLAIVIŲ 

RANKOM NITUOTOJAI 
MAŠINA NITUOTOJAI

IR pleišxtojai / 
PUIKIAUSIOS ALGOS! 
NUOLATINIS DARBAS! 
u VI«§I41RIAI!

GENERAL BRONZE
CORPORATION

43-02 — 38th St.
Long Island.City 

RĘ1KALINGĄS ĮRODYMAS GIMIMO 
VIETOS.

PUNCH PRESS
OPERATORIAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJA

ANTRAS ŠIITAS OBĘRUOJA 
4:30 P. M. IKI 12:30 A. M.

(208)
(212)

MERGINOS — MOTERYS 
KARINIS DARBAS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Bendras Fabriko Darbas; proga pakilimam^ 
ir bonai. Viršlaikiai. Geros Darbo Sąlygos.

Užkandžiam* patogumai.
HENRY HEIDE, INC.

813 Hudson St., kamp. Vandam (7th Ava. 
subve iki Houston ar 8th Ava. subve 

iki Spring)
Iš būtinų darbų reikia paliuosavUoo 

pareiškimo,
_____________________________ <2222

APVALYTOJAI
18

PAPRASTI DARBININKAI
NAKTIMIS AR

DIENOMIS DARBAS
GEROS ALGOS/

NUOLATINIS DARBAS!
LAIKAS IR PUSĖ

Už VIRŠLAIKIUS/
GENERAL BRONZE

CORPORATION

34-19 TENTH ST., 
LONG ISLAND CITY.

VYRAI
ABELNAS DARBAS 

PAKAVIMAS.
DALIS GAMYBOS FABRIKO
Į VALANDĄ IR VIRŠLAIKIAI

P. A. HUNT CO.,
27-21 44TH DRIVE, 

LONG ISLAND CITY-

. VYRAI
FABRIKO DARBUI 

PILNAM LAIKUI DARBAS 
Su Pastoviu Pokariniu Darbu 

Prisilaikome WMC Taisyklių 
'< STANDARD CHEMICAL 

PRODUCTS
1301 Jefferson St., Hoboken, N. 

HObokęn 8-1200.

ORLAIVIAM 
MOKINĖS

GERA ALGA
LAIKE MOKINIMOSI

SU

LENGVAS LINKSMAS DARBAS 
PRIE STALO SENAI ĮSTEIGTOJE 

FIRMOJE DABAR ATLIEKAN
ČIOJE APSIGYNIMO DARBUS.
NUOLATINIS DARBAS DABAR 

IR PO KARO.
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

IR ALGA.
PUIKIAUSIA PROGA ATVIRA 
MERGINOMS SU AMBICIJA.
NESIKREIPKITE JEI DABAR 

ESATE PRIE GYVYBINIŲ KARO 
DARBU — JEI NE

KREIPKITĖS TUOJAU!

RUBBERSET CO.
31 Prospect St., Newark, N, J.

Wil
MERGINOS ABELNAM DARBUI 

Lengvas fabriko darbas. $22, pridedant 
, viršlaikiu*; nuolat.

14$ 6TH AVR., 3-ČIOS LUBOS, 
WALKER 5-9170.

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDAINES PAKUOTI
AR

. „ SKALBYKLOJ DIRBTI

PROGRESUOJANČIAIS
PAKĖLIMAIS

ORLAIVIŲ
DIRBTUVĖS EKSPEDITORĖS 

IŠSIUNTINĖTOJOS 
IR VEŽĖJOS

NUOLATINIS DARBAS 
VIRŠLAIKIAI

< PUIKIAUSIOS ALGOS
GENERAL BRONZE 

CORPORATION

43-02 38th St., L. I. City
REIKALINGAS ĮRODYMAS GIMIMO > 

VIETOS.

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

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVĖS .DARBININKĖS 

SALAD GAMWTOJOS 
SĄNDWICHIŲ DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
'TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBĄI
PROGOS PAKILIMUI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENA

, 56 WEST 23RD ST., N. Y.
, ARBA KREIPKITĖS

5 P. M. Ifcl 8 P. M.
1381 Broadway

(ąrti 38th St.)-,- N. Y.
(X)

VALYTOJOS
' moterys
BENDRAME ADYMO 

DARBUI
SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 

Valand. 12:30 P.lf. iki S P.M. 
šeštadieniais: 8 A.M.-42 Pietų

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 R ACE ST.

MERGINOS & MOTERYS
DALIAI LAIKO £ PILNĄM 

LAIKUI DARBAS.
Mes turime įvairių darbų savo fa

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

atsinešti įrodymus savo amžiaus.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST 

PHILADELBE
z <■

MOTERYS 
ir 

MERGINOS
18 METŲ AR VIRKAUS 

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI 

GERA ALGĄ 
NUOLATINIS DARBAS 

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

(«U)



iauMti

DAUGIAU UZ TUOS PINIGUS

IS FONTANĖLIŲ VISUR

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

apie

BROOKLYN

d r abu
PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

centro darbinin

au

VALANDOS

S20.(M?

Telephone BTagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.

atostogauja 
Newarke.

praleisti darbuodamasis už iš 
rinkimą Roosevelto.

Mulzac yra pirmasis Ameri 
kos negras paskirtas laivo ko 
manduotoju.

Draugės: Aš 
kavalkučius

ten 
ant

CIO Unija Laimėjo 
Prieš Lewis

VISI 
dar-

Charles Lawless, 23 m., bu 
vęs jūrininkas sulaikytas klau^ 
sinėjimui apie nužudytąją Mrs 
Newmark. Jis pagyriškai pa. 
sakojęsis, kad jis su Mrs. New
mark buvęs artimuose santi- 
kiuose per septynis mėnesius.

Jonas Ormanas Parvy 
ko Atostogų

Dar Daug Kariškių 
Negavo Baloto

Apsivertus trokui su višto
mis prie St. John’s Universi
teto daug vištą užmušta ir 
kiaušiniai pasipylė ant gatvės. 
Užmuštosios atiduota vaikams 
neštis namo j puodą. Sveikųjų 
šimtus vaikai padėjo sugaudy-

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centre Daug Dirbama, Bet 

Dar Reikes Talkos

East
George
nęs 229 Avenue C, New Yorke

Aleksandras 
redaktoriaus 
Mass. Jisai

Nematomieji Darbai ir 
Matoma Grožė

Anė Yakštienė ir Mary Sin
kevičiūtė pašventė nemažą: va
landų, per daugelį atvejų, 
jieškodamos gerų ir prieina
momis kainomis drabužių mer
ginoms, moterims, . vaikams,

Third Avenue aukštojo gelž- 
kelio linijos darbininkai turė
jo balsavimus pereitą antra- 
dįė'nį. Juos iššaukė John L. 
Lewis’o kontroliuojamas 50-tas 
Distriktas, kurį vietos CIO 
unijistai vadina • “catch all” 
distriktu. Lewis’as sakė, kad 
tie darbininkai turį būti jo ju
risdikcijoj. CIO unijistai per 
laikus jau skaitė šiuos darbi
ninkus dalimi Transporto Dar
bininkų Unijos judėjimo.

Ginčas atsidūrė pas Valsti- 
jinę Darbo Santikių Tarybą, 
kuri paskelbė balsavimus pa
sirinkimui unijos. Balsavimuo
se darbininkai trimis balsais 
prieš vieną pasisakė už CIO 
uniją. Iš 3,150 darbininkų, 2,- 
118 balsavo atmesti Lewis’ą, o 
772 balsavo su Lewisu. Dešim
tis pasisakė visai nenorį unijos, 
5 balotai įmesti tušti ir 23 at
mesti dėl įvairių netikslumų.

Rugpjūčio 29-tą parvyko po
rai savaičių atostogų Jonas 
Ormanas, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo jaunimo sekre
torius. Svečiuojasi pas žmoną 
Aldą ir uošvius Kairius, Ridge- 
.woode. Ta proga Jonas atlan
kė laisviečius ir LDS Centrą.

Gal būt pripuolamai (o gal 
žinomai — neteko išklausinė
ti), LDS Jaunimo Komitetas 
susišaukė savo susirinkimą 30- 
tos vakarą. Susirinko gražus 
būrys vadovaujančio jaunimo. 
Atvyko į jį ir svečias kariš
kis. Girdėta, kad buvo nuo- 
darbus ir smagus sąskridis. 
Jaunimas taipgi ruošiasi ener
gingai dalyvauti LDS Jubilė- 
jiniame vajuje ir dėl to turi 
daug ką apsvarstyti.

Tarpe kitų LDS 
Komiteto darbų yra 
mas ‘nuolatinių ryšių 
nariais kariškiais, o 
savaičių prasideda 
kiams kalėdinių dovanų sezo
nas. Tokių darbų turint susi
rinkime valandos prabėga ne
jučiomis. Tad nestebėtina, kad 
LDS Centro šviesos trečiadie
nio vakara švietė iki vėlumos.

Iš Karo Fronto 
Namų Frontą

Taipgi lankėsi 
Mizara, Laisvės 
brolis, iš Boston 
atvykęs Čionai trumpam lai
kui, su reikalais. Apsistojo 
pas brolį ir brolienę Rojų ir 
Evą Mizarus, Jackson Heights.

taipgi baltinių vyrams. Gauti 
*ne lengva. Kartais sugaišavus 
dieną tenka grįžti be nieko. 
O kai kada grįžta ir labai ge
rai laimėjusios. Supirkimu do
vanų rūpinosi ir kiti komiteto 
nariai. Jie visi bendrai aptaria 
pirkinius. Galintieji ištrūkti iš 
darbo dienomis padeda ir jieš- 
koti pirkinių.

Tarpe kitų nepaprastai ge
rų pirkinių gauta apie tūks
tantis puikių vilnonių naujų 
svederių moterims ir mergai
tėms. Geros vertės, gražių 
spalvų, ir prieinamomis kaino
mis. Gauta gerų vilnonių ko
jinių, tinkamų vyrams ir mo
terims. Ir daug ko kito gero.

Tų' gražumynų bus sudaryta 
pundeliai vertės $5, $10, $25 
ar daugiau. Pridės prie pun
delio tokią sumą aukojusio 
vardą ir adresą. Paskyręs sa
vo vienos savaitės uždarbį as
muo tokiu būdu galės apteikti 
dovanomis ir džiaugsmu veik 
ištisą miestelį ar kaimą. Sma
gu žinoti, kad tokių apdova
notų, džiaugsmingų, žmonių 
bus tūkstančiai.

Perdaug Linksmaujant
Gražuolė Mrs. Munn atsidū

rė ligoninėj, apdaužyta. O 
skelbimų firmos viršininkas 
Lawrence M. Lloyd, kurio 
apartmente ji apdaužyta, areš
tuotas. Sakoma, kad jiedu abu 
įsigėrę ir jam užėjęs ūpas ant 
gražuolės pasmaginti ranką. 
Mrs. Munn, 29 m., yra 6 kart 
divorsuota. Lloyd yra 49 me
tų, suaugusios šeimos tėvas.

Ypatingo pas tūlus žmones 
esama “įkvėpimo.”

Sugrįžo Darban
Valis Bunkūs, Lietuvai Pa- 

gelbos Teikimo Komiteto na
rys, sugrįžo darban centre per
eitą pirmadienį. Liga buvo jį 
prispaudus prie lovos, sųtruk- 
džius nuo darbo.

Buvo išvykusioš pasilsiui 
Katrina Petrikienė ir Ona Če
pulienė. Pasilsėjusios, su pa
dvigubinta energija sugrįžo 
darban. Iš eilės atidirbo po du 
vakarus centre. Su jomis kar
tu į Rocky Point buvo nuvy
kus maspethietė Josephine 
Skirmontienė.

Kapitonas Hugh Mulzac su
grįžo New Yorkan su jo ko
manduojamu laivu Booker T. 
Washington. Jis atliko jau 
septintą karišką misiją į už
jūrius su reikmenimis karui. 
Jo Laisvės laivas atliko tas mi
sijas saugiai. Kapitonui duota 
jo labai užsipelnyta atostoga.

Bet. . . kapitonas sako, kad 
namų frontas ne mažiau rei
kalingas atydos už karo fron
tą. Jis savo atostogą žadėjo

Pereitą trečiadienį 
čius atlankė Vincas 
nauskas iš Minersville 
tanu Kazakevičių 
čiu. Svečias atvežė $30.10 Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Ko
mitetui. Taipgi abu svečiai pa
dovanojo po $1 dienraščio 
Laisvės reikalams.

Ramanauskas 
pas Kazakevičių

Šiomis dienomis lankosi 
Brooklyne atostogų proga Pfc. 
Al. Grunskis. Jis gavo 15 die
nų atostogų, — parvyko rugpj. 
23 ir grįžta atgal tarnybon 
rugsėjo 5 d.

Lankėsi pas tėvą, Juozą 
Grunskį, 58-24 57th Road, 
Maspeth, N. Y. Taipgi brolį ir 
kitus gimines ir draugus.

Al tikisi, kad neužilgo ka
ras baigsis. Ir mes to pačio 
tikimės, ir linkime geriausių 
pasekmių Al. Dėdės Šamo tar
nyboje.

Joseph Grunskis, kiek žino
ma, yra Laisvės skaitytojas.

laisvie
Rama 

su An 
newarkie

tieji savo liuoslaikio valandas 
žmonės čia visai nepasigenda 
nei dešimt-tūkstančių raštinių. 
Tokias steigiasi tik ponai iš 
Bendrojo Fondo. Teikimui Lie
tuvos žmonėmsi, paramos tokių 
raštinių, visai nereikia. Jų rei
kia tik tiems, kurie ant šaunios 
deskos kojas užsikėlę norės 
pasirodyti dideliais ponais — 
“co to ja, co za figūra moja.”

Pag.

Iki rugpjūčio 26-tos 
180,000 New York o miesto ka^ 
riškių buvo pareikalavę kariš' 
ko baloto, kad galėtų balsuo
ti prezidentiniuose rinkimuose 
Paskutinė diena pareikalavi
mui tų balotų yra spalių (Oc
tober) 17-ta.

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. L (200-206)

Internat. L. Garment Wor
kers Unijos, Kirpėjų Lokale 
10-me, pereitą pirmadienį dė
josi beveik tas pats, kas dėjo
si lietuvių siuvėjų lokale per
eitą savaitę. Demokratijos my
lėtojai ir šiaip sau bešališki 
nariai vieni pabuvo namie, ki
ti įvairiose karo rėmimo pa
stangose, o savo organizacijos 
mitingą apleido. Gi fašizmo 
mylėtojai susimobilizavo ir pa
darė žalą ir gėdą lokatoi ir 
visam darbininkų judėjimui.

Lokalo mitinge, įvykusiame 
Manhattan Center, iš 7,500 
narių suėjo apie 300. Ameri
konai tokioms padėtims turi 
gerą išraišką: “Kada katės nė
ra namie, pelės siaučia.” Jos 
čia tikrai siautė. Septynis dar
bininkų judėjimo vieningumo 
šalininkus, Jungtinių Tautų 
vieningumo šalininkus, reak
cininkai suspendavo iš atsako- 
niingų, pareigų ėjimo unijoj. 
Jų visas prasikaltimas buvo 
tame, kad jie nesutiko su Da
vid Dubinskio ir Israel Nag- 
ler politika.

Dubinskis yra ILGWU pre-* 
zidentu, Negler manadžeriu. 
Abu yra trockistai ir dėl to 
didžiausi Sovietų Sąjungos nie
kintojai. Abu priešinasi Ame
rikos darbo unijų vieningumui 
su Sovietų Sąjungos unijomis.

Tiems ponams baisiai koktu, 
kad vieningais veiksmais su 
Sovietų Sąjunga talkininkai 
taip sėkmingai naikina fa
šizmą. Jie nori priversti ir na
rius taip protauti. O jeigu ge
ruoju neklauso, kas čia jiems 
pavartoti fašistinę prievartą.

Sunku suprasti, kaip gali
ma taip nusileisti fašisty pro
pagandai ir taktikai.

T-as.

upėj rastas prigėręs 
Elczyk, 52 m., gyve-

Kada Demokratai Fri 
snūsta, Fašisto 

Frontas Laimi

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

Pradžioj šios savaitės dar
bas eina puikiai. Kas vakaras 
didelė grupė žmonių dirba 
energingai, atlieka daug dar
bo. Bet naujo darbo vis dar 
po daug atvežama-atnešama. 
Dėl to

KOMITETAS PRAŠO
Ateiti darban bile dieną ar 

vakarą.
Ir visi, kam tik galima, pri

būkite talkon šio penktadienio 
vakarą ir šeštadienį dienos me-

Jaunimo 
palaiky- 
su savo 

už poros 
ir kariš-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
•Iš senų padarau 

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

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191.

12 ryte
8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Am. Pil. Kliubo gaspadorius 
Juozas Zakarauskas pereitą 
trečiadienį gavo nuo savo 
draugo, Kliubo darbininko W. 
Meiliūno, dabar atostogaujan
čio Scrantone, telegramą. Tele
gramoj Walteris, be pasveiki
nimo sakosi esąs labai “busy.” 
Be kitko, telegrama skamba: 
Sveikas, Juozai. Gaila, bet aš 
negalėjau pamatyti parę (gal 
asmenį?), pagal tavo prašy
mą — esu per daug “busy.”

Walter Meiliūnas.

.1. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

I VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir 'kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fotografo studija 

su visais įtaisymais. Vieta ir dabar 
atdara bizniui. Didelė proga, geras 
biznis. įdirbtas per 60 metų. Prie
žastis pardavimo—savininko nesvei
kata. Renda labai prieinama:

499 Grand St., Brooklyn, N. Y., 
(kamp. Union Avė. prie 8th Avė. 
sub.). A. Rutkūnas, Tel. RE. 9-1506. 

(206-208)

Dirbo Centre
Jonas Pocius iš Flushing 

(buvęs bridgeportietis ir eas- 
tonietis), kriaučius, pradėjo 
šią nuodarbią savaitę anksti 
pirmadienio rytą ir išdirbo iki 
susirinko didžioji talka.

Kiti dirbo centre rugpjūčio 
28-30 laikotarpiu :

A< Bimba, N. Buknienė, A. 
Mureika, A. Rudis, G. Ware- 
sonas po 3 vakarus.

Juozas Pluščiauskas, V. Če
pulis, V. Bunkus, M. Yakštie
nė, Ch. Balčiūnas, I. Levanie- 
nė, O. Čepulienė, K. Petrikie
nė po du vakarus.

S. Petkienė, M. Misevičienė, 
L. Gavrilovičius, M. Sinkevi
čiūtė, A. Kalakauskienė, J. 
Gasiūnas, J. Clark (Karloniu- 
tė), A. Dagis, A. Yakštienė, 
A. Višniauskienė, A. Balčiū
nas, M. Banaitienė, V. Karto
nas, P. Rainys po 1 vakarą.

Ne kriaučiai vyrai desėtkus 
.skrynių prikrovė muilu ir ba
tais, užkalė ir apkalė metali
nėmis juostomis. Jie taipgi pa
gelbsti surišti ir išnešti pun
dus gatavų drabužių. Kriau
čiai vyrai prikerpa pamušalus 
kostiumams ir ploščiams. Mo
terys juos atsiuvinėja. Ir abel- 
nai visi dirba visokius darbus.

Tiesą pasakius, Lietuvos 
žmonių paramai pašvenčian-

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN. N. Y.

Z^F****^ (Mes esame darę regėji- 
mo Paisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip- 

V J Ki jų Šeimoms ir jų pa-
cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

Lahvg-lAerty, Litfaumian feattySR

Didžiųjų karščių laikotar
piu šeštadieniais visai nedir
bome. Ne dėl karščių, bet kad 
spėdavom ir be to. Dabar, už
baigiant šeštąjį siuntinį, darbo 
yra be galo djaug. O ne 
norintieji pagelbėti tame 
be gali ateiti vakarais.

Būtinai norime atlikti 
daugiausia darbo šią savaitę 
dėl to, kad kitą savaitę daug 
žmonių, turės savo organizaci
jų susirinkimus. Mažiau tega
lėsime nudirbti. O kitą šešta
dienį, rugsėjo 9-tą, planuoja
me turėti New Yorke masinę 
mobilizaciją galutinam išsiun
timui. Viskas turi būti pirm 9- 
tos gatava ir iš anksto 
nuvežta. Gi trokų dabar 
pašvilpimo negausi.

Atnešč-Atveže Dovanų
M. Adomaitienė — didelį 

pundą drapanų.
C. Briedis — porą vyriškų 

batų ir gerų, gatavai išvalytų 
ir. sutaisytų drabužių.

Adomas Čepulis, Maspeth, 
porą vyriškų batų.

Cliffsidiečiai atvežė 
žiu. Juos davė:

Adelė Bakūnienė 
G. Petchulis 
Geo. Stasiukaitis 
K. Mažeikienė.
Centralbrooklynietė M. Juš 

kienė, negalėdama padėt dirb 
ti, drabužių 
kėms rašo:

“Brangios 
dėjau kelis 
dėklo. Gal padarysite dėl ko
kio kūdikio drabužėlį. O jei 
neišeis, tai gal dėl aptrimavi- 
mo bus geri.”

Taip, drauge, kožnas gaba
las naujo audimo kam nors 
naudingas.

Marcelė Yakštienė, woodha- 
venietė, iš suneštų mažų gaba
lų yra pasiuvus šimtus drabu
žių. Pereitą pirmadienį, atei
dama vakarą praleisti Drabu
žių Centre prie taisymo senų 
drabužių, vėl atnešė namie pa
siuvus naujas 4 sukneles mo
terims ir 3 mergaitėms. Išsine
šė daugiau medžiagų, o tre
čiadienio vakarą ateidama 
dirbti ir vėl atnešė gatavas 
sukneles. Su tokiais vizitais ji 
ateina į centrą bent kaltą per 
savaitę, o kai kada ir tankiau. 
Atėjus, magaryčioms ir centre 
prideda dar pusdienį ar vaka-

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos 

ROBERT LIPTON, Jeweler

NEDALINAMA ATSAKOMYBE 
i

Mes egzaminuojam akis, rašome receptas, 
nupieštam planus.

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

Penktadienis, Rugsėjo i, 1944

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

SAVININKAS

y GERIAUSI GĖRIMAI IR 
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI

DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja*

Todėl prašome visus dažnai ateiti į mūsų

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRiUS
(VALGYKLA IR ALINfi)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Saviyinkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

282 UNION AVE.
Tel. EVergreen 4-9612

%




