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ATVARKY-

no “baisū-

Berlyno radijas skelbė, 
kad per dvi dienas vokie
čiai nuslopinę bet kokius 
Danijos kariuomenės pasi
priešinimus.

Susivieniji- 
(rugpj. 26) 
kun. J. šu
lu. D. gar-
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Stockholm, §ved., rugp. 
31.— Danijos darbininkai

buvo Lakewood, Pa., 
surengtose sorkėse, 

jie vadino “Lietuvių.

Naujienos (rugpj. 28 d.) la
bai bjauriai išplūsta garsiąją 
lietuvių tautos poetę Salomė
ją Nėris. Ir kuom gi jinai 
joms taip nusidėjo ? Ogi tuo- 
mi, kad parašė eiles prieš vo
kiečius plėšikus ir pavadino 
jas “Būkit Prakeikti.”

Už tai Nauijenos poetę iš
vadina “Maskvoje tupinčia lie
tuviška išgama!”

Šiurpulingi Faktai.

Rašo A. BIMBA

Mes taip sakėme seniai. Ką 
dabar pasakys Amerikos Lie
tuvių Taryba, kurioje klerika
lai ponavoja?

Šimutis bučiuojasi su Sme
tona, o Grigaitis su šimu
čiu . . .

KRISLAI
Nepadaryta Klaidos.
Hitlerio Pastumdėliai

Naujienose.
Poetė Nėris ir LietuvosV

Rymo Katalikų 
mo organe Garse 
skaitome: “Po to 
kevičius pakvietė
bes pirmininką kun. P. česną 
pristatyti dienos garbės sve
čią, p. Antaną Smetoną, Lietu
vos prezidentą . . . Po prezi
dento kalbos visa publika su
stojo ir giedojo Lietuvos him
ną.”

Tai 
kunigų 
kurias 
Diena.’

Vadinasi, klerikalai Smeto
ną tituluoja Lietuvos preziden
tu. Tai reiškia, kad- jie jį pri
pažįsta tokiu ir darbuojasi su
grąžinimui Lietuvoje Smetonos 
režimo.
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SOVIETAI APSUPO DAUG VOKIEČIU TIES TAGANROGl
Danijoj Siaučia Generaliai 

Streikai; Šimtai Danų ir 
Nacių Žuvo Mūšiuose
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STALINO SVEIKINIMAS
TAGANROGO DIDVYRIAM

Amerikiečiai Smarkiau 
Smogia Japonam Nau

jojoj Guinejoj

Tarp kitko, poetė sako: 
“Būkit kraugeriai prakeikti 
Už išplėštą saulę!”
Poetė kalba apie tų krau

gerių siautimą. Ji pirmoje vie
toje turi mintyje Lietuvą, jos 
žmones, jų kančias po naciui 
okupaciją. Nėries visa poezi
ja permirkus didžiausia meile 
savo tautai, savo kraštui.

Kaip visi padorūs, patrijo- 
tingi lietuviai, taip Nėris iš gi
lumos širdies šiandien prakei
kia naciškus kraugerius.

Bet ne Naujienos, ne Gri
gaitis ir ne visa menševikų 
šaika. Naujienos sako: 

“Vokiečiams dėl šito 
kvaksėjimo nei šilta, nei 
ta. Ji pyksta už tai, kad, ; 
di, vokiečiai ‘išplėšė saulę’.

Naujienos gi nepripažįsta 
jokio saulės išplėšimo Lietu- 

’ y ai.
'.Argi Naujienos neskelbė, 

kad vokiečiai atėję Lietuvon 
kurią naują lietuvį? Argi jos 
Ancevičiaus lūpomis negarbi
no nacių.?

Salotneja Nėris prieš nacius. 
Už tai' jinai Naujienoms “iš
gama.” Bet tai garbė būti to
kia “išgama?’

jos 
šal- 
gir-

Australija, rugpjūčio 31. 
Jungtinių Valstijų ir Aust
ralijos kariuomenė atėmė iš 
japonų strategines kalnų 
briaunas ties Salamaua, 
Naujojoj Guinejoj, ir lau
žia priešus tolyn atgal.

(Diena pirmiau japonai 
su naujais pastiprinimais 
buvo privertę Talkininkus 
pasitraukt truputį atgal to
je srityje, bet amerikiečiai 
ir australai greit kontr-ata- 
kavo ir atgriebė savo pozi
cijas.)

Talkininkų lėktuvai nu
metė daugiau kaip 100 tonų 
bombų į japonų orlaivių 
stovyklą Wewaką, 350 my
lių į šiaurių vakarus nuo 
Salamaua; sudaužė bent 12 
priešų lėktuvų ant žemės, 
o per kautynes ore nušovė 
žemyn dar 25 japonų orlai
vius. Kiek pirmiau Talki
ninkai šioje srityje sunaiki
no 300 priešų lėktuvų.

Paskutiniu žygiu ameri
kiečiai lakūnai nuskandino 
daug japonų valčių su reik
menimis Mandange, tarp 
Salamaua ir Wewako.

devyniuose miestuose išėjo 
į generalius streikus prieš 
nacius. Hitlerio kariuome
nė ir policija žiauriai dar
buojasi sulaikyt visuotinų 
streikų plitimą. Naciai iš
leido įsakymą, grūmodami 
šaudyt streikierius ir kitus 
danus už bet kokį pasiprie
šinimą vokiečių paliepi
mams.

Pabėgėliai iš Danijos į 
Švediją pranešė, jog 600 
danų kariuomenės kovėsi 
su vokiečiais Naestvedo 
mieste, iki danai išbaigė vi
sas savo kulkas.

450 vokiečių ir danų bu
vę užmušta bei sunkiai su
žeista vien tik praeito sek
madienio kautynėse Svend- 
borgo uoste.

Danai, be kitko, sunaiki
no tris nacių tankus ir 11 
šarvuotų automobilių įnir- 
tusiame mūšyje Jaegers- 
borge, 6 mylios nuo Copen- 
hageno, Danijos sostinės.

United Press sako, / jog 
hitlerininkai areštavo visus 
1,500 reguliarių Danijos ar
mijos ir laivyno oficierių.

Naciai užgrobė visus teis
mus ir kitas valdines įstai
gas; suėmė ne tik buvusius 
Danijos ministerius, bet 
šimtais areštuoja danus 
mokytojus, politikus, laik
raštininkus ir kitus ap- 
šviestūnus; ypač žiauriai 
jie medžioja žydus.

Vis dar nepajėgdami su
trėksi danų sąjūdžių, hitle
rininkai siunčia kaskart 
daugiau savo kariuomenės, 
tankų ir policijos prieš Da
nijos patri jotus.

London.— Maskvos radi
jas rugp. 30 dį paskelbė So
vietų premjero maršalo 
Stalino patvariįymą, sveiki
nantį atvadavusius Tągan- 
rogą raudonarmiečius ir 
dėkoj antį jienįs.

STALINO
MO TEISTAS 

“Pulkininkui Tolbuchinui:
Pietinio frbnto kariuo

menė per įtūžusius mūšius 
supliekė buvusius Taganro
ge vokiečių dalinius ir šian
dien, rugp. 30, paėmė Ta
ganrogo miestą. Šią naują 
—.......... .......... ...—.....

Hull Vadina Melagiais 
Skelbiančius, Kad Jis

Esąs Sovietą Priešas

K£ LIETUVIAM REIŠKIA 
CHARKOVO SALIUTAS

Lenkų telegrafinė žinių 
agentūra praneša apie baisų 
hitlerininkų terorą prieš len
kus pereitą liepos mėnesį. Sa
ko :

Liepos 17 dieną vokiečiai 
kariai rankinėmis granatomis 
nužudė 300 lenkų profesijo- 
nalų bei jų šeimų narių. Pri
vertė juos išsikasti sau duo
bę.

Tarpe liepos 14 ir 15 die
nų nužudė 500 gydytojų, ad
vokatų, mokytojų bei jų šeimų 
narių. Pradžioje to paties mė
nesio buvo nužudyta 55 žmo
nės kaip įkaitos.

Tai buvo Bielastoko apylin
kėje.

Be to, 30 žmonių naciai nu
žudė prie Yuchnovkos ir 

prie Wassilkovo.
15

ŽYGIUOJA ATGAL
Berlyno radijas sakė, kad 

“vokiečiai žygiuoja atgal” į 
vakarus nuo Taganrogo. — 
Ir savo bėgimą nuo raudon
armiečių naciai perdirba į 
žygiavimą.

Maskva.— U. Palemonas 
rašo:

Maskva, kartu ir visas 
Tarybų kraštas susižavėję 
klausėsi vyriausio koman- 
dieriaus maršalo Stalino, 
kuomet jis pranešė džiaugs
mingą naujieną, jog Char
kovas jau išlaisvintas.

Sostinė Maskva išdidžiai 
aidėjo patrankų griaus
mais, sveikinančiais šią 
naują puikią Raudonosios 
Armijos pergalę prieš vo
kiečius įsiveržėlius. Spal
vuotos šviesinęs kulkos ir 
rakietos kilo aukštai pa
dangėn, sudarydamos spin
dintį vainiką virš senovinių 
Kremliaus sienų.

Lietuvių širdys laimingai 
ir vieningai plakė. Nes per
galė Charkove ir vieške^ 
liuose į Smolenską prana
šauja ateinančias pergales 
Vilniuje ir Kaune, pergales, 
kurias išlaisvins gimtąją 
mūsų Tarybinę Lietuvą.

Džiugūs lietuvių minių 
atbalsiai į Charkovo saliu
tą pasireikš dar atkaklesnė-

mis kovomis, su vilčia ir įsi
tikinimu, jog pergalė prieš 
hitlerininkus jau arti.

Dedama visos pastangos 
priartinti tą didžią dieną, 
kuomet Maskva sveikins 
patrankų saliutu ir rakietų 

(Tąsa 5-me pusi.)

Anglai Vėl Pleškino 
Nacių Fabrikus

London, rugp. 31.— Šim
tai Anglijos bombanešių 
humetė 1,500 tonų bombų į 
nacių fabrikų miestus ir 
geležinkelių centrus Mun- 
chen-Gladbach ir Rhydt, 
vakarinėje Vokietijoje, ne
toli Belgijos. Lengvieji an
glų bombanešiai atakavo ki
tą vokiečių fabrikų miestą, 
Duisburgą. 28 Anglijos 
bombanešiai negrįžo.

hhhhhhmmhkm

Washington.# Amerikos 
valstybės sekretorius Cor
dell Hull pav 
niškais ir velniokais melais” 
tokius rašymui ir šnekėji
mus, kurie sąkų, kad jis 
esąs Sovietų Valdžios prie
šininkas. Taipit Hull atsilie
pė į radijo komentatoriaus 
ir laikraštinių pastabų ra
šytojo D. Pearsono pareiš
kimus apie tariamą Hullo 
priešingumą Sovietų Sąjun
gai. Hull dėl to sakė:

“Pearson kaltino mane ir 
kitus aukštus valstybės de
partment valdininkus kai
po Sovietų vyriausybės 
priešininkus ir tvirtino, būk 
mes iš tikrųjų norį, kad 
Sovietų Sąjungai būtų vi
siškai nuleistas kraujas. 
Tokie tvirtinimai tai tik 
baisūniški ir velniški me
lai.”

Atsiliepdamas į šį Hullo 
užginčijimą, Pearson sakė, 
kad Amerikos valdininkai 
Anglijoje, esą Hullp vyriau
sybės žinioje, per du mėne
sius nedavė Sovietų atsto
vui Bogomolovui praleidimo 
į Šiaurinę Francūzų Afri
ką. Be to, Pearson teigė, 
kad Jungtinės Valstijos ir 
Anglija, visai neatsiklaus
damos Sovietų, išstatė Ita
lijai pasidavimo sąlygas 
tuojaus po Mussolinio val
džios nuvertimo. Tatai jis 
vadino atskiros taikos jieš- 
kojimu.

Washington;— Liepos mė
nesį Amerikoj pagaminta 3 
proc. daugiau karo pabūk
lų, negu, birželyj. j

■ $

Jūs Galite Atlikti Sa 
vo Pareigą — Padėt 

Karą Laimėti

Jungtinių Valstijų Gele
žinkelių Retirement Board 
reikalauja 2,000 darbininkų 
ir darbininkių tuoj aus. At
siverskite Help Wanted 
(Darbininkų Pajieškojimo) 
puslapį Laisvėje ir perskai
tykite tą skelbimą.

pergalę pietuose mūsų ka
riuomenė laimėjo per drą
sų manevrą raitininkų ir 
mechanizuotų junginių, ku
rie prasiveržė užnugarėn 
priešų kariuomenės. Pada
rius šį žygį, mūsų kariuo
menė ' visiškai išlaisvino 
Rostovo sritį nuo vokiečių 
įsiveržėlių. Kautynėse dėl 
Rostovo srities ir Taganro
go miesto atvadavimo atsi
žymėjo šie mūsų kariuome
nės junginiai:

Kubanės kazokai raitinin
kai komanduojami gvardi
jos generolo Įeit. Kiričeri- 
ko; Stalingrado tankistai 
komanduojami gvardijos 
tankų jėgų generolo įeite- 
nanto Tanačichino; kariuo
menė vadovaujama gen. 
Įeit. Cetajevo, gen. Įeit. Za- 
charovo, gen. Įeit. Jerasi- 
menko, gen. Įeit. Chomenko 
ir lakūnų gen. Įeit. Kry- 
chino.

Paminėti Rostovo 
srities ir Taganrogo miesto 
išlaisvinimui, aš įsakau se
kamąsias divizijas nuo šiol 
vadinti/Taganrogodivizijo-, 
mis: 30-ją Saulių diviziją ir 
416-ją Šaulių diviziją, ku
rias sudaro vyrai iš Azer
baidžano. Pagerbti Tagan
rogo pergalei, šiandien rug
pjūčio 30 d. 7:30 vai. vaka
re, mūsų krašto sostinė Ma
skva sveikina narsiuosius 
mūsų kovūnus, atvadavu
sius Rostovo sritį ir Tagan
rogo miestą dvylika salvų 
(zalpų) iš 124-rių artileri
jos kanuolių.

Už puikius kovos veiks
mus aš pareiškiu padėką 
visiems kariams, dalyvavu
siems tame žygyje dėlei 
Rostovo srities ir Taganro
go miesto išlaisvinimo, o 
ypač 30-j ai Taganrogo Šau
lių divizijai, komanduoja
mai pulkininko Syčevo; 
416-j ai Taganrogo Šaulių 
divizijai komanduojamai 
Syzoronovo; 15-jai Mechani 
zuotai Brigadai komandoje 
majoro Fakirovo; 6-jai 
Gvardijos Tankų Brigadai 
komanduojamai pulkininko 
Žitkovo; 32-jai Gvardijos 
Tankų Brigadai komandoje 
pulkininko Grinevičiaus; 
4-jai Mechanizuotai Briga
dai komanduojamai pulki
ninko Įeit. Jepančino; 9-jai 
Kubanės Raitininkų divizi
jai komanduojamai genero
lo majoro Tutarinovo; 30- 
jai Raitininkų divizijai ko
mandoje generolo maj. Go- 
lovkovo; 31-jam Gvardijos 
Šaulių Korpusui komandoje 
gen. maj. Utvenko; Šarvus 
Perveriantiems Gvardijos 
Artilerijos Batalionams iš 
Pirmosios aptvirtintos sri
ties, komanduojamiems pul
kininko Saksejevo; 2-jai 
Gvardijos Artilerijos divi
zijai komandoje pulkininko 
Alekse jevo; 236-jai Lėktu-

Sovietiniai Kariai Naikitią 
Apsuptus Nacius; Paėmė Da_ 
150 Vietų Taganrogo Srity
London, rugp. 31.— Su 

Taganrogo atvadavimu 
raudonarmiečiai suardė na
cių apsigynimo liniją per 52 
mylias pietiniame fronte 
iki Azovo Jūros; apart Ta
ganrogo, atėmė iš vokiečių 
dar 150 miestų, miestelių ir 
kaimų; apsupo didelį skai
čių nepaspėjusios pabėgt 
Hitlerio kariuomenės ir vi
somis pusėmis naikina ap
suptuosius priešus.

Raudonoji Armija Žy
giuoja Pirmyn Tri

juose Frontuose
London, rugp. 31.— Rau

donoji Armija nubloškė vo
kiečius iki 12 mylių atgal 
stipriai apdrūtintoje Sevs- 
ko srityje, į pietus nuo 
Briansko, ir tiesioginiai 
grūmoja geležinkeliui, ei
nančiam iš Briansko į Kb-

Didžioji Vasarinio Sovietų 
Ofeiisyvo Pergalė.

United Press, ame 
čių žinių agentūra, 
jog Taganrogo atkariavi 
mas tai didžiausia Sovietu 
pergalė vasariniame jų of- 
ensyve iki šiol.

Raudonoji Armija, 
miau užėmus geležinkelių 
stotis Kuteinikovę ir ' 
netsko-Amvrosievką ir 
kiu būdu perkirtus paski 
tinę vokiečių geležinkelic 
liniją į šiaurių vakarus nu( 
Taganrogo, paskui galingai 
patraukė į pietus, užėmė 
skričių miestus Anastasiev* 
ką ir Fedorovką ir Veselo* 
Voznesenskos miestą prie“ 
Azovo Jūros į vakarus nu< 
Taganrogo, 28 mylios užm 
garėję hitlerininkų.

Tuo tarpu pulkai so 
nių smarkuolių iš ry 
no šturmu smogė priešs 
Taganroge, sutriuškini 
aštuonias stiprias nacių

Lonldon.— Amerikos ir
Anglijos lėktuvai atakavo [vų Kovotojų divizijai ko- 
įvairius karinius priešų tai- mariduoj 
kinius Francijoj, Belgijoj, Kubiuko^ 
ir Holandijoj. Ui

uojamai pulkininko 
kovo; 109-jai Bomba

nešių ^divizijai komandoje

BULGARŲ STREIKAI 
PRIEŠ VOKIEČIUS

IstanlbuI, Turkija.— Įsi
siūbavę po Bulgarijos kara
liaus Boriso mirties tebe- 
siaučia streikai ir riaušės 
prieš hitlerininkus. •’

$

apygardoje sovietiniai ko- 
vūnai atvadavo daugiau 
kaip 50 kaimų ir miestelių 
per dieną. 'Raudonarmiečiai 
išdaužė 17 vokiečių kontra
takų, užmušė 2,000 priešų, 
o kitus nustūmė tolyn at-

Paties Briansko srityje 
sovietiniai kovūnai pažy
giavo 6 iki 13 mylių pir
myn.

Į pietus ir vakarus nuo 
Charkovo Raudonoji Armi
ja, maršuodama pirmyn, 
taipgi paėmė daug kaimų ir 
miestelių.

Sovietų artilerija ■ smar
kiai bombardavo nacių lini
jas Novorossiisko srityje, 
šiauriniame Kaukazo kam
pe.

Rugp. 29 d. rudonarmie- 
čių jėgos visuose frontuose 
sunaikino bei iš veikimo iš
mušė 150 vokiečių tankų. 
Per dieną buvo nukirsta že
myn 59 nacių lėktuvai.

pulk. čučevo; 9-jam Gvar
dijos Lėktuvų Kovotojų 
pulkui komanduojamam 
pulkininko Įeit. Morozovo; 
31-jam Gvardijos Lėktuvų 
Kovotojų pulkui komanduo
jamam Jeremino.

Tebūnie amžina garbė 
didvyriams, kritusioms ko
voje dėlei mūsų tėvynės lai
svės. Mirtis vokiečiams įsi
veržėliams !

Vyriausias komanduo- 
toj as, Sovietų Sąjungos 

maršalas STALIN?’

Šistematiškai Naikina ; 
suptus Hitlerininkus

Daugelis vokiečių nepa
spėjo ištrūkti, tapo apsupti 
sovietinių tankų, motori
zuotų pėstininkų ir raiti
ninkų, kurie dabar ir nai
kina varžo n suvarytus na* 
cius vieną grupę po kitos. .

Artyn! Mariupolio
Kiti Raudonosios Armi 

jos junginiai, maršuodau 
Azovo pajūriu, pasi 
punktus tik 35 mylios nu( 
Mariupolio, svarbiausio 
ovo Jūros uostamiesčio, 
stovinčio už 75 mylių į va
karus nuo Taganrogo.

Sovietinių karių pergalė 
Taganroge laikoma 
reikšmingesne tuom, 
ten pirmą kartą po Stall 
grado raudonarmiečiai ap
supo stambias vokiečių jė
gas,. kurioms gręsia visiš
kas sunaikinimas bei nelai
svėn paėmimas.

Fabrikų Centras
Taganrogas yra didesnis 

miestas, negu pirmiau at
vaduoti Oriolas ir Bielgo.ro*. 
das. Taganroge normaliai 
gyveno 190,000 žmonių, ir 
jis turėjo plieno fabrikus, 
garinių katilų dirbyklas, 
vandens jėgomis spaudžian
čių presų fabrikus, lai 
statyklas, odos ir av 
dirbtuves, didelius malūn 
statybos medžiagų įmone 
ir žuvies konservavimo (ke- 
navimo) fabrikus.

Vokiečiai buvo išsilaikę 
22 mėnesius Taganroge.

Dabar Sovietai šiame Do* 
neco Baseino kampe 
hitlerininkams mieste Stali
no, didžiausiame anglies ir 
plieno pramonės cen1 
kitoms priešų pozicij 
pietų vakarus nuo C 
vo iki Dniepro upės ir 
mo pussalio.
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Daugiau Bombų Ant Nacių Miestų
Vienas po kitam virsta į griuvėsius 

Vokietijos miestai. Sunaikintas Ham
burgas, J pelenus paleistas Nurember- 
gas, apdaužyti Ruhro industrinai cent
rai. Jau trys milžiniškos atakos pada
rytos ant Berlyno.

Hitleris ir visa Vokietija paragauna 
tu pačių gyduolių, kuriomis su tokiu pa
sididžiavimu naciai pradžioje karo vaiši
no Angliją, Lenkiją ir Sovietų Sąjungą. 
Mirtį ir sunaikinimą iš lėktuvų naciai 
sėjo ant mūsų gimtinio krašto Lietuvos. 
Nors S.L.A. organas Tėvynė sakė, kad 
Lietuvos žmonės išskėstomis rankomis ir 
su džiaugsmo ašaromis pasitiko tą mir
tį ir tą naikinimą ir sveikino vokiškus 
žmogžudžius, kaipo laisvinto jus, bet tai 
buvo sveikinimas ir džiaugsmas tiktai 
Tėvynės redaktoriaus, o ne Lietuvos 
žmonių. Tai buvo bjauri nacių propa
ganda apgauti Amerikos lietuvius.

Nei vienam padoriam lietuviui nei vie
na ašara neiškris iš akių dėl griaunamų 
Vokietijos miestų, dėl sėjimo iš oro nai
kinimo ir mirties ant vokiečių. Kiek
vienas patrijotingas lietuvis pasakys: 
Daugiau bombų, daugiau naikinimo ir 
mirties ant Vokietijos! Juo daugiau bus 
sunaikinta, tuo greičiau pasibaigs karas.

Vokiečiai žino išeitį: tegul jie sukyla, 
nuverčia Hitlerio režimą ir pasiduoda 
besąlyginiai. Tai vienintelė jiems išeitis. 
Jėigu jie nenori sukilti, jeigu Įnori žūti 
už hitlerinius kriminalistūd, tai jų 
kalas. Jie ir žus—žus milijonais.

rei-

Po Ketvertą Metą
Suėjo ketveri metai nuo tos dienos, 

kuomet hitlerinių kriminalistų šaika už
degė pasaulį karu. Prasideda penkti me
tai. Per slenksti žengiame tuo laiku, 
kuomet karo svarstyklės aiškiai pakry
po Jungtinių Tautų laimėjimo pusėn. Dar 
trejetas mėnesių ir šis Antrasis karas 
bus to paties amžiaus, kokio buvo visas 
'Pirmasis pasaulinis karas. Viskas rodo, 
kad šis karas bus kur kas ilgesnis už 
Pirmąjį. Negalima tikėtis, kad karas 
baigtųsi dar šį rudenį. Turime būti pa
sirengę daug ilgesniam karui. Perbloš- 
kus hitlerinę Vokietiją ir sunaikinus hit
lerizmą, dar reikės smarkiai persiimti su 
Japonija, kuriai prieš du metu pavyko 
užgrobti daugybę kraštų Pacifiko van
denyne. Reikės japonus nukrapštyti nuo 
yisų salų, išvyti juos iš Burmos ir iš 
Chinijos. Paskui reikės iškelti armiją pa- 
Čion Jąponijon ir ten pribaigti plėšikų

viltie?. Vienok buvo karštai tikėta i per- 
jalį. Ir tada pergalei tikėjo Sovietų Są- 

, ungos, Anglijos ir 'Amerikos vyriausy- 
lės ir liaudis.

Kas šiandien?
Šiandien visa Afrika išplėšta iš Ašies 

ratlkų. Japonai nušluojami nuo salų vie
na po kitos. Sicilija su keturiais milijo
nais gyventojų jau Talkininkų rankose* 
Mussolinis jau pabėgęs ir Italija tebesi
laiko kare tiktai kaip ant vištos kojos. 
Kasdien Talkininkų lėktuvai degina Ita
lijos miestus, ardo geležinkelius, griauna 
karinius centrus. Hitlerio submarinai 
pažebotl ir nebegali beveik be pasiprie
šinimo skandinti Amerikos laivus.

Šiandien dega ir griūva Vokietijos 
miestai. Vokiečiai, kurie tikėjosi ir šia
me kare, kaip aname, baigti karą ant 
svetimų žemių, pradeda paragauti tikro
jo karo ant savo žemės.

O kas svarbiausia ir kas lemia hitleri
niams razbaininkams pražūtį ir mirtį, 
tai jiem kertami Raudonosios Armijos 
smūgiai rytiniam fronte. Raudonoji Ar
mija buvo pirmutinė, kuri paleido vė
jais pasaką apie Hitlerio armijos nenu
galimumą. Ji pirmutinė parodė pasau
liui, kad tą armiją galima sulaikyti ir 
sunaikinti. Ir dabar Raudonoji Armija 
be sustojimo kerta tiems razbainiųkams 
mirtinus smūgius. Nuo Leningrado ap
gula nuimta, nuo Maskvos ir Stalingrado 
hitlerininkai atgrūsti per šimtus mylių. 
Išlaisvintas Charkovas ię pergalinga 
Raudonoji Armija traukia linkui Dniep
ro ir Kijevo! Milijonai vokiečių lavonų 
tręšia Ukrainos juodžemį.

Ne be ta padėtis ir okupuotuose kraš
tuose. Visur didžiausias nerimas prieš 
nacius. Visur verda partizanų kovos. Da
nijoj ir Bulgarijoj atviri sukilimai prieš 
pavergėjus. Vietoje atiduoti naciams, da
nai paskandino savo laivyną. Bulgarijos 
karalius, parsidavėlis Hitleriui, nudėtas, 
jos sostinėj Sofijoj masės šaukia taikos!

Tai toks šiandien pasaulinis vaizdas. 
Jau brėkšta naujas rytaš’.... -

Bet dar nė arti pilnos pergalės saulės 
patekėjimas. Patys didžiausi mūšiai dar 
ateina, dar nepraėję. Be to, kol nėra ant
ro frdnto Eūropoje prieš hitlerinę Vo
kietiją, kol Anglija ir Amerika dar nėra 
metusias savo didžiųjų jėgų ant karo 
svarstyklių, kdl‘ Raudonoji Armija viena 
turi atlaikyti devyniąsdešimts nuošimčių 
Hitlerio karinės mašinos, tol neturime 
teisės ramia sąžine sakyti, jog šio karo 
pralaimėti nebegalime. Kiekviena atidėta 
valanda, kiekviena užvilkta savaitė tar
nauja Ašiai ir didina Jungtinių Tautų 
nuostolius.

Mūsų šūkis: Lai Amerikos ir Anglijos 
armijos žengdamos per slenksti iš ket
virtų į penktus karo metus, žengia Eu
ropon prieš Hitlerio tvirtovę! Nes be 
tos tvirtovės ’paėmimo ir sudaužymo ka
ro laimėjimas neįmanomas.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
M- . r.rrtB ». ----- 1-----frXlfrW

Iš 8-nių MIL. ŽYDŲ TE
LIKO TIK TRYS.—KITUS

HITLERININKAI
IŠŽUDĖ

žydų Reikalų Institutas 
išleido knygą, pavadintą 
“Hitler’s 10 Year War on 
the Jews”. Leidiny j sudėtos 
žinios, rūpėstihgai surink
tos apie t^jį^ūisųjį terorą, 
kuriuo hitlerininkai pasi
ūloj o sunaikinti žydų tau
tybės žmonės.

Apskaičiuojama,, kad iš 
virš 8 milijonų' 300 tūkstan
čių Europos \ žydų, hitleri
ninkai išžudo virš penkis 
milijonus. Tuo būdu dabar 
tepasiliko Ltik 3,303,000 žy
dų tuose kraštuose, kuriuos 
vienaip ar kitaip užvaldė 
hitlerininkai;- .

Imant pagal kraštus, hit- 
lerininkiškiejį žvėrys nuga
labino po sekamą skaičių 
žydų šiuose kraštuose: 
Vokietijoj 
Lenkijoj v.,. ..
Tarybų Ukrainoje, 
Bielorusijoje, Knyme, 
etc............... .
Lietuvoje ..............
Latvijoje 
Austrijoje ........ . ..
Rumunijoj ........ . ..
Jugoslavijoj ...... 
Grekijoj ................
Belgijoj ................
Hollandijoj ...... 
Francijoj ........ 
Czechoslovak! joj 

(ą) Protektorate
(b) Slovakijoj ....(37,500) 

Danzige .................. 250
Estonijoj ................ 3,000
Norvegijoj .............. 800

prieš Tarybų Sąjungą ir ko
munistus.

Norint juo greičiau pa
daryti galą tam masiniam 
nekaltų žmonių žudymui 
Europoje, reikalinga juo 
greičiau ir smarkiau hitle
rininkus mušti; reikia juo 
labiau hitlerizmą Europoje 
sunaikinti. O jį galima su
naikinti tik juo greičiau 
atidarant antrąjį frontą 
Europoje ir palaidojant hit
lerizmą dar šiemet.

1

Trečiadienis, Rugsėjo T

Bet kas svarbiausia pabrėžti dabar,
minint ketvertų metų karo sukaktį, tai 
tą skirtingą vaizdą, kokis šiandien ran
dasi karo liepsnoje degančiam pasau
lyje, Du-trys metai atgal laisvės trokš- 
tanęipg žmonijos padėtis buvo tikrai des
peratiška. tlitlertškds gaujos atrodė ne
sulaikomos ir nesunaikinamas. Ne tik 
blofū ir apgavystėmis, bet taipgi moder- 
nišklausiais karo pabūklais Hitleris era-niškiąusiais karo nabflklais Hitleris ga
lėjo didžiuotis jokiam kitam kąre nema
tytais laimėjimais. Sudaužė Lenkiją, oku
pavo Norvegiją, Daniją, 'Hnlandiją. Su
trempė Frančūziją, Išgrūdo anglus iš 
Europos, padarydami jiems baisiausių 
nuostolių. Įtraukė karan Balkanus, Pleš
kėjo nuo bombų Londonas ir kiti mies
tai, Hitlerio plėšikų gaujos ųusiaubė mil
žiniškus Sovietų Sąjungos plotus, apsupo 
Leningradą, pasiekė Maskvos vartus, įsi
veržė į Stalingradą ant Volgos. Visa 
derlingoji Ukraina jau buvo tųjų plėši* 
kų rankose!

I iŠ tikrųjų reikėjo didelio optimisto ti* 
kėti į Jungtinių Tautų pergalę tose bai
siose dienose* Vienok buvę nenustota
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Kaip Ilgai Dar Jie Blofins?
Laikas nuo laiko Amerikos spaudoje 

pasipila gandai apie Suomijos troškimą 
taikos. Suomija norinti taikos. Ji jau 
esanti pasiryžus pasitraukti nuo Vokie
tijos. Ji tik jieškanti garbingų kelių tam 
pasitraukimui. Visi komerciniai laikraš
čiai tuojau išpyškina po ilgą editorialą 
apie amerikiečių meilę linkui Suomijos. 
Prostitutiškai apverkia Suomijos liki
mą.

Bet tai aišku, kad tuos gandus tyčia lei
džia netoių agentai. Tai dalis nacitį pro
pagandos klaidinimui Amerikos žmonių 
ir ardymui Jungtiniu Tautų vienybės,

Suomijos valdžia, socialdemokrato 
Tannerio komanda vo j ama, pareiškė, kad 
tie gandai neturi pagrindo, kad Suomija 
nejieško jokius atskiros taikos ir kad ji
nai nemano skirtis su hitlerine Vokie
tija!

Šis Suomijos valdžios pareiškimas tu
rėtų atidaryti akis visiėmš bortiniams 
asilams, kurtė yra jiacių propagandos 
suvedžioti ir simpatizuoja suomiškiems 
Hitlerio pastumdėliams.

Dar vienas įsidėmėtinas dalykas. Bu
vo pranešta, kad Stockholme lankėsi Suo
mijos unijų lyderis ir turėjo pasitarimą 
su vienu Anglijos darbo unijų lyderiu 
neva apie taiką. Apie tai buvo lyderių 
daug spaudoje rašyta. Buyo paskelbta 
net Suomijos, vado siūlomos taikos sąly- ’ 
gos.

Tai visa smirda bjauriu suokalbiu* 
Suomija eina išvien su Vokietija ir ka
riku ja prieš Sovietų Sąjunga. Anglija ir
gi yra paskelbus Suomijai karą. :

Ką pasakymų Amerikos žmonėm spau
da ir valdžiau jeigu sužinotų, kad tarpe

f

110,000
1,600,000

650,000 
105,000 
65,000 
19,500 

227,500 
35,000 
18,500
30,000 
45,000 
56,000 
64,500 

(27,000)

Viso ........................  3,030,050

Be tiesioginiai užmuštų 
—pakorimais, sušaudymais 
ir *k itaip-r-dą^gybe žydų mi
rė nuo visokių epidemijų, 
kurioms sąlygas hitlerinin
kai tiksliai sudarė; nuo ba
do, nuo skurdo, ir tt.

Pačioje Vokietijoje šiuo 
metu teliko tik apie 5,000 
žydų iš viso!

Išžudę žydus, jų nuosa
vybes,—dideles ar mažas — 
hitlerininkai pasiima patys 
ir jomis naudojasi. Nema
žai stambiųjų nacių lyderių 
dikčiai pralobo, — patapo 
kapitalistais iš žydų turto.

Ir tasai žydų persekioji
mas, tasai masinis žudymas 
vis nesiliauna — kasdien ir 
kasdien aukų skaičius didė
ja, žudymas eina, nes hit
lerininkai yra pasiryžę vi
siškai išnaikinti žydų tau-

Vienjntelė Europoje ša
lis, kur žydai šiandien yra 
saugūs ir gyvena laisvai, 
kaip ir kitos visos taUtos,;— 
Tarybų Sąjunga. Švedijoje 
ir Šveicarijoje prieš žydus 
taipgi nėra masinio teroro, 
Bet pastarosiose dviejose 
šalyse žydų mažai gyveiią. 
O visose kitose Europos ša
lyse, kur tik hitlerininkai 
arba musolininkai viešpa
tauja, ten tebevedamas žy
dų tautos naikinimo dar
bas.

Akiregyj to, atrodo kep
ta, bet tiesa, kad šiandien 
Jungtinėse Valstijose atsi
randa žydų tautybės žmo
nių, kurie, užuot visais bū
dais kovoti prieš fašizmą, 
anti-semitus, eina su jais iš 
vien. Tokių elementų nema
žai randasi Žydų soėijalis* 
tuose. Jie visa gerkle rėkia 
nė prieš fašistus, bet prieš 
tuos, kurie fašistus kaip pa
siutusius šunir1 muša, — 
,. * , t . 4 • ' • Y ’ "’J*
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Anglijos tūlų vadų ir Japonijos plėšikų 
eina šlapti pasitarimai prieš Ameriką?

APIE KANADĄ
Po Quebeko konferencijos 

(ypačiai josios metu) pa
saulis pradėjo kreipti dau
giau dėmesio į mūsų kai- 
minką, Kanadą. • Laikraš
čiuose ,ir žurnaluose pasiro
dė visa eilė apie ją straips
nių.

Įdomu tas, kad Kanada, 
kuri geografiniai yra žy
miai didesnė už Jungtines 
Valstijas, daugeliui žmonių 
yra neaiški politiniai. Šian
dien Kanada nėra nei res
publika, tokia prasme, ko
kią sudaro Jungtinės Vals
tijos, nei monarchija. Jinai 
nėra nei nepriklausoma, 
kaip mes tąjį pavadinimą 
bendrai suprantame, neigi 
kam nors labai priklauso
ma. Tūlais atžvilgiais Ka
nada veikia nepriklauso
mai nuo Didžiosios Britani
jos. Tik prieš keletą savai- 
čių, pav., Kanada savaran
kiškai nusitarė įsteigti di
plomatinius ryšius su Šve
dija. Bet iš kitos pusės, 
Kanadoje sėdi generalinis 
gubernatorius, skiriamas 
Anglijos vyriausybės,—tie
sa, jis, gubernatorius, ten 

{tebėrą daugiausiai tik . dėl 
formalumo.

Į Amerikos respublikų 
skaičių Kanada formaliai 
dar vis nebeįeina. Pav., A- 
merikos kontinentų respub
likos sudaro Pan-American 
konferencijas, kuriose jų 
atstovai, suvažiavę kaip ly
gūs sų lygiais, sprendžia 
savo bendruosius reikalus. 
Bet Kanada kol kas į tąsias 
konferencijas dar vis savo 
atstovų nesiuntė.

Nelabai seniai Kanadoje 
įvykęs gyventojų surašinė
jimas parodė, kad apie pu
sė Kanados gyventojų kal
ba angliškai, apie vienas 
trečdalis gyventojų — fran- 
cūziškai, o likusiąją dalį 
sudaro šiaip jau kitakalbiai 
gyventojai, daugiausiai sve- 
turgimiai. /

Kai kurie dėl tokios “ne
aiškios padėties” kaltina 
Kanados politikos vadus, 
labiausiai senąsias politines 
partijas. Jos esančios per
daug bailios, nedrįstančios 
daryti griežtesnių, atvires
nių politinių žygių dėl Ka
nados ateities. Yra mano
ma, kad neužilgo, tačiau, 
Kanadoje dalykai turės pa
sikeisti; juos gerokai pa
keisianti Co-operative Com
monwealth Federation par
tija, kuri pastaruoju laiku 
gauna žmonėse vis dau
giau Ir daugiau įtąkos. Ge
ografinė Kanados padėtis 
reikalauja, kad toji šąlis 
palaikytų artimus ryšius 
su Jungtinėmis Valstijomis 
ir Tarybų Sąjunga.

TAIP, NE VELTUI!
Lietuvių 

sivlenijimo organas Tiesa 
(iš rūgs. 1 d.) praneša, kad,

tatai, toliau 
rašo:
fašistinių bar- 

isplėšė šių

jos žiniomis, iki šiol šiame 
kare, esant Jungtinių Vals
tijų kariuomenėje, savo gy
vastis paaukojo šeši LDS 
nariai. Ne visi, tiesa, žuvo 
tiesioginiai mūšiuose, bet 
visviena jie žuvo, eidami 
karių pareigas.
. Štai jų vardai: Juozas Ki- 
las, iš Rumford, Me.; Har
ry *Jankauskas, iš Portland, 
Oregon; Juozas Eizonas, iš 
Youngstown, Ohio; Jonas 
Karbanskas, iš Oregon Ci
ty, Oregon; Alfonsas Kve
daras, iš Stoughton, Mass.; 
Pranas Rugienius, iš Det
roit, Mich.

Pažymėjusi 
LDS organas 

“šis karas,
barų sukurtas, 
jaunuolių gyvastis. Iki prie
šas bus galutinai sudaužytas, 
jis dar suspės praryti gana 
daug aukų.

“Tiesa, tik vienas LDS na
rys, būtent Yankauskas, yra 
žuvęs tiesioginiam su priešu 
susirėmime. Laivas, kuriame 
šis kovotojas tarnavo, buvo 
priešo bombomis nuskandin
tas.

“O kiti penki LDS nariai 
besirengdami priešą mušti 
prarado savo gyvastis. Jų žu
vimas, tačiau, vistiek suriš
tas su karo padėtimi. Jeigu 
ne karas, tai jie ir šiandien 
būtų gyvi LDS eilėse.

“Jie žuvo laikydami bran
gų ginklą savo rankose. Jie 
buvo pasiryžę atkeršyti prie
šui už Perlų, Uostą, už Filipi
nus, už savo tėvų žemę’ Lie
tuvą, už visas aukas, fašis
tinių barbarų žmonijai daro
mas.

“Ne veltui, todėl, jie žuvo. 
Traginga jų mirtis pasiliks 
visada mūsų atmintyje.

“LDS nariai privalo pa
statyti tiems kovotojams ne-’ 
mirštomą paminklą: šimtais 
naujų narių, atpildyti tą spra
gą, kurią jie žūdami paliko.”

naciai visvlen pralaimi.
- Mes galime Užtikrinti vi
sus goebbelsinius-anceviči- 
nius propagandistus, suvy- 
kusius į Pittsburghą: pra
kišo te, ponai, jūs karą, Jū
sų garbintasis nacizmas ir 
fašizmas bus sunaikintas I
JŲ OBALSIS: BUČIUO

KITĖS! ’
L. Pruseika rašo Vilnyj: 

“Pasiskaitykite vakar die
nos “Drauge” (Nr. 201) kaip 
Pennsylvanijos kunigai, sy
kiu su Smetona, demonstravo 
“Lietuvių Dienoj” Lakewood, 
Pa. Ten sugužėjo net 10 ku
nigų.

“O apie Smetonos kalbą 
“Draugas” rašo: “Smetona 
susijaudinęs kalbėjo apie 
pergyvenimus, ragino lietu
vius spiestis į vienybę ir 
darbuotis išlaisvinimui Lietu
vos iš svetimo jungo”...

“Na, ponai socialistai, kaip 
tamstos jaučiatės? Jūs, sykiu 
su kunigais, o kunigai su 
Smetona!

“Šimučio-Prunskio organas 
“Draugas” šlovina Smetoną, 
o “Naujienos”, sykiu su 
“Draugu”, yra fundamentas 
tos Amerikos Lietuvių Tary
bos, kuri organizuoja Pitts
burgho jomarką, tariant kon
ferenciją.

“Ar dar ir dabar sakysite, 
kad su Smetoną nieko bend
ro neturit?

“Jei tarp naujienieČių yra 
bent kiek švaresnių žmonių, 
jie turėtų parausti iš gėdos į 
kokį dumblyną juos stumia 
Grigaičio-Michelsonp kompa
nija!

“Kunigo Urbonavičiaus or
ganas “Darbininkas” šaukia: 
Palikit Smetoną ramybėje, 
neužgauliokit jį! Visi susivie
nykime “vesti griežtą kovą 
prieš mūsų tautos kvislingus- 
komunistus,”

< “Bučiuokitės, Michelsone 
ir Grigaiti, su franciškonais 
ir marijonais ir liekit tulž|

... ...........
“Tai jų obalsis Pittsburgho 

konferencijai!”
(Vilnis iš rugpj. 27 d.)

Komentarai nereikalingi.

S1E VĘtTUI! 
Darbininkų Su-

KONFERENCIJOS IR 
KONFERENCIJOS!

Klerikalai praneša, kad 
Pittsburgho konferencijos 
(bučkio kavalierių šaukia
mos) proga įvyksiančios 
dar ir sekamos kitos “kon
ferencijos”:

ALRK Federacijos suva
žiavimas.

Šv. Franciškaus Akade
mijos seimas,

Lietuvių Tautinės Tary
bos (iš Berlyno atbėgusių
jų ritierių) konferencija.

Amerikos lietuvių tary
bos (Grigaičio - Šimučio) 
konferencija.

Nors neskelbiama, bet 
manoma, kad ten pat įvyks 
ir “LSS” “suvažiavimas”.

Ten pat, matyt, bus ir 
sandariečių “seimas”!

Tai vis “seimai”, “konfe
rencijos”, “suvažiavimai”, 
kuriuose dalyvaus tie patys 
žmonės. /

i Iš anksto galima nuspėti 
ir tą, ką tų “seimų”, “kon
ferencijų” ir “suvažiayimų” 
vadai daugiausiai plepės; 
Ogi Tarybų Sąjungą, mūsų 
talkininkę, tarkuos!

Iš tikrųjų, jei liežuviais 
galima būtų Tarybų Sąjun
gą sunaikinti, tai po šitų 
Pittsburgho “seimų”, “kon
ferencijų” ir “suvažiavimų” 
SSSR‘jau nebeliktų.

Bet bučkio kavalierių ne
laimei, liežuvis pasilieka lie
žuviu; jų įkvėpėjai, Goeb- 
belsas su Ancevičium, turi 
taipgi aštrius liežuvius, 
bet žiūrėkite, kas darosi —
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Bet kodėl čia nesimato jokiopasmer-.
. kimo tiems, 4 :urie palaiko slaptus jyšius 

Kaš tik parsidavęs Japonijai) tokį ir veda derybas su Vokietijos talkininke 
suokalbį pasmerktų. ? . Suomija? į .

wBONmKHSHUi!

Jaunėj F. Brownlee, naujasis 
Offlęe 0f l^rice Administration 
vedėjas.

Japonai Įtūžusiai Kontr- 
Atakuoja ties Salamaua

Australija, rugp. 30,-M3e- 
nerolo MacArthuro štabas 
pranešė, kad japonai su 
naujais dideliais pastiprini
mais įtūžusiai, kartotinai 
kontratakavo amerikiečius 
ir australus arti Salamaua, 
svarbiausius karinės japonų a 

bazės, Naujojoj Guinejoj; 
todėl talkininkai turėjo 
šiek tiek pasitraukt atgal į 
saugesnes sau pozicijas.

London.— Talkininkų la
kūnai jau nematė jokio# fa
šistų kariuomenės pietinėje 
Italijoje.

Brazilijos - lėktuvai nu
skandino netoli jos pa#w 
džiusį nacių submariną.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

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

Haverhill, Mass., Lietuviai 
Atliko Svarbų Darbą

Iš Moterų Veikimo
Iš Literatūros Draugijos bu

vo išrinkta komisija rinkimui 
drabužių dėlei Sovietų žmo
nių. Darbas ėjo labai pasek
mingai: kurion stubon komi
sija užėjo, ten išėjo visokiais 
drabužiais apsikrovę. Tiek se
kėsi, kad buvo surinkta viso 
800 svarų visokių drapanų nuo 
mažiausių vaikų drapanėlių 
iki didžiausio vyro “overkau- 
tų” ir “siūtų.”

Nors komisijai ir reikėjo 
smarkiai padirbėti, bet drapa
nos buvo surinktos į vieną vie
tą ir visos sutvarkytos taip 
gerai, kad dabar tinkamos ne
šioti.

Radosi gerų žmonių ir)tarpe 
amerikonų, biznierių. /Vienas 
jų, tai yra, Cleary’s/Cleaners 
ant White St. JisišValė dauge
lį drabužių, kaip tai “siūtų,” 
“overkautų” ir “dresių” ir vi
sai veltui, nepaimdami nė vie
no skatiko. Kuriem draugam 
reikalinga tokio darbo, pata
rtam paremti tokius biznie
rius, kurie mus remia. Nes ka
da mes nuėjom pas tą žmo
gų ir perstatom reikalą, jis 
sutiko mums patarnauti vel
tui.

Persiuntimui patarnavo Win
go Express Co. už visai mažą 
atlyginimą, kadangi mes pa
sakėm, ką mes siunčiame ir 
kur, tai nuo mūsų paėmė tik 
$1.75 ir nupirkom virvę ap
rišti baksus, tad viso išlaidų 
turėjom $2.54.

Taip pat patarnavo ir E. 
Evanauskas suveždamas daug^ 
drabužių į vietą. Ir draugai, 
kurie simpatizuoja tam dar
bui, sumetė pinigų pasiunti
mui drabužių. Aukotojų var
dai :

Walter Račkauskas $5. Po 
$2: A. P. Dambrauskas, Pe
ter Avens, A. Berželonis, P.

Jacumskas $1.50. Po $1: A. 
Navickas, O. Pečiukonienė, J. 
Saulėnas, B. Gumauskas, V. 
Kansevičius, M. Brandolini. 
Po 50c: M. Saulėnas, S. Ben- 
kus. Po 25c: M. Alkunas, V. 
Slaičiūnienė ir J. Walukevi- 
čius 15c. Viso $20.15.

Kadangi mes mažai išlaidų 
padarėm, tad liko pinigų $17.- 
61, kuriuos mes nutarėm pa
siųsti tam tikrai komisijai, ku
ri rengia pundelius Lietuvos 
vaikučiams.

Komisija ačiuoja draugams 
aukotojam, kaip už pinigus, 
taip ir už drabužius, kurių bu
vo tiek daug suaukota. Bet 
draugai ir draugės neužmirš
kit, kad darbas nepabaigtas. 
Jei dar turite nuliekamų dra
bužių, ar žinot kitų žmonių, 
kurie turi, atneškit pas drau
gus Jacumskus, 81 River St., 
arba šaukit per telefoną: 
5762 R, mes pasiimsime.

Komisijos narės:
M. Jacumskienė, 
A. Račkauskienė, 
Ona Pečiukonienė, 
138 High St.

So. Boston, Mass.

Pagal šią formą pasiūta suk
nelė patarnaus paskutiniams 
vasaros saulės spinduliams pa
sigauti, o žakėtas duos prie
dangą nuo vakaro vėsumos ir 
puošnumą kelyje iš parko ar 
pajūrio. Forma taikoma vi
dutinės ir diktesnės figūros 
moterims, gaunama nuo 34 
iki 46 dydžio.

Su formos užsakymu siųsti 
ir 16 centų. Adresuoti: Mary 
Sincus, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y,

Iš Pabaltijo Tautų Pikniko, 
Atsibuvusio Rugpjūčio 8 d., 
Jan^aica Plain, Mass., Sovie

tų Sąjungos Pagalbai

Piknikas buvo • didelis ir 
gražus, puiki muzikalė pro
grama. Iš įvairių tautų su
aukota maisto.

Kadangi mums lietuvėms 
teko atstovauti savo tautą, 
tai turėjome nemažai padir
bėti ir paaukoti. Lietuvių sta
lui maisto aukavo draugės: 
P. Žukauskienė, A. Buividie- 
nė, B. Chubarkienė, J. Rei- 
nardienė, D. Ruplėnienė, O. 
Petruškevičienė, A. Sabulie- 
nė, M. Dombrauskienė, O. 
Juškienė, U. Kavaliūnienė, H. 
Tamošauskienė.

Doleriais lietuvių stalui au
kavo dd.: M. Kazlauskas ir 
G. Lekas po $5. Po $1 auka
vo : T. Niukienė, U. Kavaliu- 
nienė, H. Tamošauskienė, S. 
Šukienė, V. Kvetkas. Viso 
$15. ' J

. Kadangi lietuvių stalui bu
vo maisto gana daug suauko
ta, tai tuos $15 atidavėm Bot- 
kino ligoninei. Maisto’* nuo 
lietuvių stalo buvo parduota 
už $32.95. Viską sudėjus, šis 
mūsų pasidarbavimas davė 
Sovietų Sąjungos pagalbai 
$47.95.

Prie stalo dirbo P. Žukaus
kienė, O. Juškienė, pagelbėjo 
D. Ruplėnienė, M. Dombrau
skienė, A. Sabujienė, S. Šu
kienė. ;

Draugiškas Išvažiavimas
Kadangi ALDLD moterų ir 

mezgėjų draugiškas išvažia
vimas buvo atidėtas dėlei į- 
vykusio Pabaltijo tautų pik
niko tą pačią dieną, tai šiuo- 
mi pranešu, kad draugiškas 
išvažiavimas pas dd. Tamo
šauskus, 91 Gardner St., W. 
Roxbury, Mass., įvyks nedė- 
lioj, rugsėjo (Sept.) 12 die
ną. Tad prašome visų įsitė- 
myti ir rengtis į draugišką 
moterų išvažiavimą. O mes 
užtikrinam, kad išvažiavi
mas bus tikrai smagus ir 
draugiškas.

H. Thomas.
J

“Kenavimas yra tikru ka
ro darbu,” sako mūsų krašto 
vyriausybė. Sukenuokite visą 
Pergalės Darže užsiaugintą 
ir prieinamomis kainomis ga
limą nusipirkti maistą.

Moterys darbininkų vadovės - unijistės apžiūri 
WAC lavinimo centrą, Fort Des Moines, Iowa. Iš kai
rės dešinėn: Mrs. Herman Lowe iš Nashville, prezi
dentė AFL Moterų Auxiliaries; Mrs. Faye Stephenson, 
Cleveland, prezidentė CIO Moterų Auxiliaries; Mrs. 
Rose Schneiderman iš New Yorko, prezidentė Nat. 
Womens Trade Union League. Užpakalyje jų stovi 
unijistės Lois Foster ir Viola Pavic, abi jau turinčios 
trečio oficieriaus laipsni.

Šeimininkėms Hartfordietės Veikia Raudo

Moterys, Būkite Sargyboje 
Namų Fronto!

Mūsų moterys tankiai pa
švenčia ištisas dienas, sa
vaites ir menesius sun
kiems, varginantiems dar
bams rengimo pramogų, 
mezgimui, siuvimui, aukų 
rinkimui, kad paremti viso
kias kampanijas ir kovas 
už demokratiją, už laisvę. 
Bet...

Tų darbų sūkuryje ir 
nuovargyje daugelis pamir
šta daug lengvesnę, bet už 
vis svarbiausią demokrati
joj gyvenančio piliečio pa
reigą ir teisę, būtent, užsi
registruoti balsavimams ir 
balsuoti.

O pamiršti neturėtų. 
“Amžinas budrumas yra 
kaina išlaikymo laisvės,” 
pasakė vienas iš žymiausių 
Amerikos demokratijos 
kūrėjų.

Toji didelė tiesa tebėra 
naujutėlė, tinkama ir šian
dien. Kada tiktai eiliniai 
piliečiai prasnaudžia balsa
vimus, gerai organizuotos ir 
turtingai pateptos reakcinin 
kų politinės mašinos vienus 
saviškius užkalbėję, kitus 
stumte nustumia balsuoti ir 
išrenka savo šalininkus, ku
rie būna tik našta, o kartais 
ir aršiau naštos kraštui, y- 
patingai jo eiliniams pilie
čiams, darbo žmonėms.

Šiemet moterys, jų balsai, 
ypatingai apgalvoti, pažįs
tanti kandidatus balsai la
bai svarbu, nes milionai 
jaunimo negalės balsuoti, 
randasi užjūriuose.

Visos veiklios moterys. 
Amerikos pilietės, privalo 
būti pačiomis pirmutinėmis 
tuojau iškelti moterų balsa
vimo klausimą savo susirin

kimuose, pirmutinės užsire
gistruoti ir balsuoti.

Kožnai organizacijai rei
kėtų:

Išrinkti veiklias rinkimų 
komisijas. Jų pareiga būtų 
informuoti visas nares, jų 
šeimas ir kitus išgalimus 
pasiekti žmones apie regis
tracijų ir balsavimų die
nas, pasimatyti su žmonė
mis, išaiškinti svarbą re
gistruotis ir dalyvauti rin
kimuose, patarti apie nau
dingus remti kandidatus.

Iš anksto išstatyti savo 
susirinkimų salėse registra
cijų ir rinkimų dienas ir 
remtinų kandidatų sąrašus.

Moterims atidirbus su vi
sais fabrikuose, atlikus šei
mos pareigas, o kai kuriom 
dar ir organizacijos parei
gas, ne daug laiko lieka 
sekti politiką, ne visos be
pajėgia, ne visos suspėja, 
kad ir prie didžiausio noro. 
Tad jos pasako: “Nežino
jau, už ką balsuoti, tai ir 
nebalsavau.”

Organizacijų įsteigtos ko
misijos galėtų pagelbėti mo
terims įgauti reikiamų ži
nių ir padrąsinti balsuoti.

Sviestas visuomet geriau lai
kysis, jeigu padedant užpilsi 
vandeniu. Tas ypatingai pa
gelbsti neturint moderniško 
šaldytuvo.

BE 100% 
WITH YOUR

TOMAIČIU SUNKA
Kada . visas stiklines 

(jars) jau pridėjote - prike- 
navote su čielomis tomai- 
tėmis, pradėkite tomaičių 
sunkos darymą. Surinkite 
visas tuščias bonkas, mayo
nnaise ir kitokias stiklines, 
kurioms tik galima pritai
kyti sandariai užsukamas 
ar užvožiamas viršelis. • Iš
mazgokite gerai karšu mui
luotu vandeniu su buteliniu 
šepečiu ir prieš pat pilant 
sunką palaikykite butelius 
kelias minutes verdančiam 
vandenyje išsterilizavimui.

DARYMO BŪDAI
New Yorko valstijos mai

sto komisijos mitybos spe
cialistė Jeanette B. McCay 
pataria, jog lengviausias ir 
lygiai tiek pat vitaminų iš
laikąs būdas yra:

Nuplautas tomaites su
pjaustyt į ketvirtadalius, 
užkaitint iki suminkštės ir 
karštas perleisti per sietu- 
ką.

Įdėt šaukštuką druskos 
ant kožnos kvortos sunkos. 
Užkaitinti sunką iki 200 
laipsnių F., arba iki užviri
mo ir tuojau pilti į karštus, 
sterilizuotus butelius, pripi
lant iki liejasi per viršų, 
nupilt putas, dapildyt iki 
viršaus be putų sunka ir 
butelius aklinai uždaryti 
tuojau.

Viršeliai arba buteliniai 
dangteliai (tokie, kaip a- 
laus ar sodės butelių) irgi 
tur būti sterilizuoti, o tik- 
resniam saugumui, kad 
dangtelius ir kaklus butelių 
persterilizuoti, uždarius bu
telius suguldyti šonais į 
karštą vandenį penkiom mi
nutėm. Išėmus, tuojau at
šaldyti ir padėti tamsioj, 
vėsioj vietoj.

Kas nori su prieskoniais, 
stipresnių, galima į verda
mas tomaites pirm sunkimo 
įdėti kelis stiebelius selerių 
ir petruškų (parsley), svo
gūno, žalio pipiro, su stie
beliais sausų čielų pipirų 
(cloves), mėtos, ar kokio 
kito mėgiamo prieskonio. 
Persunkiant tomaites, prie
skonių stambukai kartu su 
tomaičių žievele liksis už 
koštuvo.

PARINKIMAS VAISIU
Kenavimui vaisius pata

ria:
Parinkti prinokusius 

(apart obuolių ir grūšių). 
Kenuoti kaip greit galima 
po nuskynimo, kad išlaikyti 
skonį ir vitaminus. Jeigu 
prisieina ilgiau palaikyti, 
laikyti vėsioj ir gerai vėdi
namo j vietoj.

SLYVOS
Nuplauti, pradurti ir pa

laikyti tirštam, verdan
čiam syrupe 5 minutei. 
Sandariai pridėti stiklines, 
apipilti verdančiu syrupū, 
kaitinti verdančio vandens 
maudynėj puskvortes 15 
minučių, kvortas 20 m. Tuo
jau išimti, aklinai užda
ryti, padėti atšalti ir tada 
padėti Į tamsų, sausą ir vė
sų sadėlį.

Tirštas syrupas darosi 
dedant 1 puoduką cukraus į 
1 puoduką vandens ar vai
sių syVų, vidutinis — puo
dukas cukraus į du puodu-

najam Kryžiui ir Kitur
Man linksma pasidžiaugti, 

kad mūsų siuvėjų, nors mažas 
būrelis, bet jau turime' pasiuvę 
185 kavalkus drabužių dėl 
Raudonojo Kryžiaus. Neėmė- 
me vakacijų, visą vasarą siu
vome su dideliu pasiryžimu, 
nors tūli vakarai buvo pusėti
nai karšti, o ant trečių lubų, 
po stiklo stogu, dar buvo kar
ščiau. Bet prie gerų norų vis
kas galima pernešti. Kas gi 
būtų, kad mūsų kareiviai ko
vos lauke atsisakytų nuo pa
reigų, lauktų geresnio oro.

Tiesa, buvo ir tokių, kurios, 
pasiuvę keletą kavalkų, pabė
go. Yra ir tokių, kurios nedir
ba dirbtuvėse ir galėtų prisi
dėti su savo darbu prie karo 
laimėjimo darbo, bet kol kas 
neįsitraukia. Jeigu kurios ne
moka siūti, tai galėtų išmokti, 
tarpe mūsų yra labai gabių 
siuvėjų, kurios galėtų pamoky
ti.

Bendrai, turime galybę dar
bų ; tūlos pergalės daržus už
augino, tai vaisiai reikia į 
bonkas sudėti dėl žiemos. Tai 
yra didelis darbas, bet mes tu
rime džiaugtis, kad kol kas 
dar taip gerai gyvename. Gal 
už tai dar permažai ir užjau
čiame kitur vargstančius.

Kai kurios draugės žadėjo 
sugrįžti į darbą atvėsus orui. 
Būtų labai smagu, kad jos tą 
padarytų,.
Tariamės Dėl Davimo Kraujo 

Raudonajam Kryžiui
Brangios draugės kliubiętės 

ir ne kliubiętės, kaip jūs įma
not, ar mes negalėtumėm pa- 
aukot savo kraujo Raudona
jam Kryžiui arba savo bro
liams ir sūneliams, kariaujan
tiems už mūs šalies reikalus?

Aš apie tai kalbėjausi su 
draugėmis, kai suėjo siūti. 
Draugė šiurkienė sutiko. Aš 
irgi sutinku, jeigu tik turėčiau 
gana kraujo. Nemanau, drau
gės, kad mums yra reikalas bi
joti. Girdėjau, kad jeigu žmo
gus neturi gana kraujo, jie ne
ima. Daug žmonių sakė, kad 
jie dar geriau jautėsi po davi

mo kraujo. Jau mūsų dvi 
draugės kliubiętės davė krau-^ 
jo: F. Kūles — sykį, L. Mon- 
kienė 2 sykiu. Ji davė L. M. 
Kliubo vardu.

Brangios draugės, katros 
matysite šį atsišaukimą, pa* 
kalbinkit savo drauges. Būtų 
gerai, kad mes galėtumėm su
eiti visos į sekantį Literatūros 
Moterų Kliubo mitingą, kuris 
įvyks rugsėjo (Sept.) 5 die
ną, 6 vai. . vakare. Manau, 
kraujo davimui būtų geriausia 
laikas, kada oras atvės ir dar 
nebus per šaltas. Taigi, drau
gės, mėginkim susiorganizuoti 
greit. Būtų gražus ir naudin
gas darbas.

Kas Turite Laikrodėlių?
Draugės ir draugai, jeigu 

turite atliekamų geram stovy
je laikrodėlių (dziegorėlių), 
paaukaūkit dėl Sovietų Sąjun
gos daktarų ir slaugių. Juos 
surenka Russian War Relief 
ofise, 740 Main St. Taipgi se
nus drabužius galima prista
tyt į minėtą vietą.

Iš Mūsų Literatūros Moterų 
Kliubo Veikimo ir Kitos 

Žinutės
Vasarą mes nieko daug ne

galėjom veikti piknikų rengi
me dėlei stokos gazo važinėti, 
o svetainėj per šilta buvo. Bis- 
kį karščiams praėjus, pradė
sim rengti pramogas svetainė
se, jeigu piknikų surengti ne
galima.

Vienas svarbus parengimas 
įvyko rugpjūčio 15 d., punde
lių, naudai. Rengė bendrai ke- 
lio§ draugystės, priskaitant ir 
moterų kliubą.

Kitas labai svarbus paren
gimas įvyks rugsėjo 26 d., 
sekmadienį, 157 Hungerford 
St., naudai spaudos ir Raudo
najam Kryžiui. Abu labai 
svarbūs dalykai.

Spauda mums suteikia tei
singas, naujausias žinias. Aš 
nežinau, ką mes darytumėm, 
jeigu neturėtumėm darbinin
kiškų laikraščių, pavyzdžiui,

(Tąsa 5-me pusi.)

ku skysčio, skystas —puo
dukas cukraus į 3 puodu
kus skysčio ir labai skys
tas— puodukas cukraus į 4 
puodukus skysčio.
Verdančio vandens maudy
ne.

Pereituose skyriuose bu
vo rašyta, bet dar pakarto
jame: Maudyne kenams 
(jars) gali būti bile puodas 
ar kibiras, kuris yra šva
rus, pakankamai gilus su
dėtas stiklines apsemti bent 
coliu ar dviem aukščiau vir
šelio, gali būti nuolat ant 
ugnies išlaikymui vandens 
verdančiu per visą kenavi- 
mo laiką.

N. G.
n----------------

Be jau mums žinomų, tu
rint skiepą ar šiaip vėsų, 
tamsų kampą išlaikomų per 
žiemą daržovių — kopūstų, 
morkų, burokų, . svogūnų, 
bulvių,—gerai ir ilgai išsi
laiko pumpkin ir squash.

Daržovių vitaminų daug pa
silieka vandenyje, kuriame 
daržovės virė. Suvartokit dar
žovių vandenį. Jeigu be nie
kur nieko tas vanduo jums 
neskanu, įmęskite smulkiai su
pjaustytą bulvę ar makaronų, 
užbaltinkite ir turėsite skanią 
sriubą.

Namų, mielų namelių pa
veikslą jūs galite išmegz
ti krukučiu kėdės papuo- ' 
Šimui ir apsaugai nuo apsi
trynimo.

Formos užsakymą su 11 
centų pinigais siųsti: Ma
ry Sincus, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.
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EASTON, PA.
51 kp. susirinkimas

Pandelio 
apskr. Į Ar- 
1909 metais, 
fabrikuose ir 
Rosario, Cor-

Pasimirė Jonas Gintautas
Birželio mėnesio 19 dieną, 

valandą ryto, ligoninėje

NASHUA, N. H. 
1 šeštadieni, 4 d. rugsėjo, 

vak., 171 Main St., įvyks 
ALDLD ir LDS visų narių 
kimas. Prašome 
Egeris, Sekr.

KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas nc-

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 5 d. rugsėjo, 6 v. v., 155 
Hungerford St. Draugės, bus įvairių 
reikalų šiame susirinkime, malonė
kite ateit ir naujų draugių atsives
kite. — V. K. Sekr. (206-208)

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

7:30 v. 
bendras 
susirin- 

dalyvauti. — J.
(206-208)

I DR. J. J. KASKIAUČIUS Į 
g Telefonas: HUmboldt 2-7964 

| 530 Summer Avenue 
Arid Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

E. NEW YORK-RICH HILL
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 2 d. rugsėjo, Buzelio 
salėje, kampas Crescent ir Atlantic 
Avė. Pradžia 8 v. v. Malonėkite visi 
susirinkti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarimui. — P. B. Kp. Sekr.

(206-207)

LDS 
sekmadienį, rugsėjo 5 d., 1 vai. po 
pietų, YMHA salėje, Ferry ir Wal
nut Sts. Visi nariai dalyvaukite. 
Evelyn Farion, Sekr. (206-208)

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

i VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
< Nėra valandų sekmadieniais. | 
ilIlIlIlIlIlUlllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIM

tę Oną Senkuvienę; Lietuvoj 
Abelių kaime, paliko brolius 
Ambrazą ir Leoną ir Kupiškio 
miestelyje dvi sesutes, vedu
sias, Emilią ir Elzbietą.

Lai būna tau lengva Šios 
šalies žemelė.

Kaimynas G. Šimkūnas.

įvyks rugsėjo 5 d., nes toj dienoj 
bus Sietyno Choro piknikas. Todėl 
susirinkimas įvyks 12 d. rugsėje, 2 
vai. dieną. Prašome dalyvauti susi
rinkime, nes turėsime daug svarbių 
dalykų apsvarstyti. — V. Zelin.

(206-207)Dorothy Yuden PovaliaJ 
Sveiksta

Dorothy Yuden, pasižymėjusi 
meno veikime,, chorų vadovė, 
laukėsi kūdikio. Pereitos savai
tės pabaigoje pasidavė Chicago 
Osteopathic ligoninėn, 5200 S. 
Ellis Ave. Jos sveikata žymiai 
susilpnėjo. Gimdymas nepavy
ko sėkmingai. Motina taip nu
silpo, jog gręsė mirties pavo
jus. Teko imtis visų galimų 
priemonių, kad išgelbėt moti
ną. Gimdymo eigoj mergaitė 
numirė, bet motinos gyvybė 
liko išgelbėta. Ją teko dėti į 
oksigeno^ aparatą, kad atgai
vinti.

Dabar ligone povaliai sveik
sta.

Yra atvykusi Dorothy moti
ną Ona Zdanienė iš Wilkes- 
Barre, Pa. Visa šeima, o labiau
siai Vitoldas Yuden-Judzentavi- 
čiųs buvo labai susirūpinęs 
žmonos padėčia. Gaila dukrelės, 
kuri mirė, bet nors tiek sma
giau Vitoldui, motinai ir sese
riai Nancy, kad Dorothy pova
liai sveiksta.

Evanston uosto. Mergina įkri
to į vandenį ir prigeri. Dabar 
policija sako, kad jis prisipaži
nęs ją pastūmęs vandenin. 
Mergina buvo negrą rasės.

Mary Parham yra baigus 
Dillard Universitetą New Or
leans su puikiais pažymėjimais. 
Jai buvę žadėtas darbas chemi
jos įmonėj Paducah, Ky.

Policija toliau tyrinėja jau
nuolį.

sumaigytą dėdės Jokūbo figūrą mąs
čiau : *

“Ar atsimena jis, kaip .prislėgė Čigoną 
kryžium?”

Klausti apie tai nebuvo noro.
Aš žiūrėjau į griovį, pilną kdrėgnos 

rugpjūčio tamsos. Iš griovio kilo obuolių 
kvapas. Prie kelio degė žibintai, viskas 
buvo kiaurai pažįstama. Tuojau sušvilps 
garlaivys į Rybinską ir kitas — į Per
mę...

— Vienok, reikia eiti, — pasakė dė
dė.

Prie smuklės durų, kratydamas mano 
ranką, jis juokais patarė:

— Tu nenuobodžiauk; tu, tarytum, 
nuobodžiauji, a? Spjauk! Tu dar jau
nutis. Svarbiausia, atmink: “likimo nie
kuomet nebok, nors lenktų tave jis sa
vaip!” Na, sudieu!

Linksmasis dėdė nuėjo, palikęs ma
ne dar labiau susipainiojusį jo kalbo
mis.

Aš pasikėliau miestan, išėjau laukan. 
Buvo pilnatis, danguj plaukiojo sunkūs 
debesys, nubraukdami nuo žemės savo 
šešėliais mano šešėlį. Apėjęs miestą lau
ku, aš atėjau prie Volgos, į Šlaitą, atsi
guliau ten ant dulkėtos žolės ir ilgai 
žiūrėjau už upės, į pievas, į šią bejudan
čią žemę. Per Volgą palengvėle slinko de
besų šešėliai; persiritę per upę j lankas, 
jie palikdavo šviesesni, lyg nusiprausę 
upės vandeniu. Viskas aplinkui snūdu
riuoja, viskas apkurtinta, viskas juda 
kažkaip nenoromis, iš būtino reikalo, o 
ne dėlto, kad būtų karštai pamilę judėji
mą ir gyvenimą.

Ir taip norisi duoti gerą niuksą visai 
žemei ir sau, kad viskas — ir aš pats 
—imtų suktis džiaugsmingu sūkuriu, 
šventadienišku žmonių šokiu, žmonių — 
pamylėjusių vienas kitą ir šį gyvenimą, 
pradėtą dėlei kito gyvenimo — gražaus, 
linksmo, doro ...

Galvojau:
— Reikia ką nors daryti su savim, ki

taip — pražūsiu...
Apsiniaukusiomis rudens dienomis, 

kai ne tik nematai, bet Jr*.nejutai 'Sau
lės, užmiršti apie ją, — rudens dienomis 
ne kartą teko klaidžioti miške. Paklysti, 
pameti kelią ir visus takelius, pagaliau, 
nuvargęs, jų be j ieškodamas, sukandi 
dantis ir eini tiesiog tankumynais, per 
supuvusias išvartas, klampių balų liū
liuojančiais kupsteliais — ir atrandi 

’ kelią!
Taip aš ir nutariau.
Tų metų rudenį aš išvažiavau į Ka

zanę, slaptai tikėdamasis, kad gal gi te
nai pavyks kaip nors mokytis.

(Pabaiga)

Dėdė Jokūbas pasilenkė prie stalo ir 
tęsė, paraudęs ligi viršugalvio; taip įsi
karščiavo, kad net jo mažos ausys'krūp
čiojo.

— Jie, brolyti, ne kvailiai, jie teisin
gai kalba! Po velnių tokį gyvenimą! Pa
vyzdžiui: kaip aš gyvenau? Gėda prisi
minti — vis tarpais, vogčia; vargai — 
savi, o linksmumas — vogtas! Tėvas rė
kia — negalima, žmona —.neliesk, pats 
taipgi neišdrįsti rublinei galvą nusukti. 
Taip ir pražiopsojau gyvenimą, o senat
vėj savo sūnui tarnauju. Ką čia slėpti? 
Tarnauju, brolyti, paklusniai, o jis ant 
manęs rėkauja, kaip koks ponas. Vadina 
— tėvu, o man girdis — kad tarnu! Ką 
gi, aš tam gimiau, tam vargau, kad sū
nui tarnaučiau? O kad ir to nebūtų, — 
kam gyvenau, ar daug smagumų esu tu
rėjęs?

Aš klausiau jo atsidėjęs. Nenoromis ir 
nesitikėdamas sulaukti atsakymo, vis 
dėlto pasakiau:

— Aš taipgi nežinau, kaip man gy
venti ...

Jis susijuokė.
— O katras gi žino? Neteko tokių ma

tyti, kurie žinotų! Ot, taip, gyvena žmo
nės, kas kaip papratęs ...

Ir vėl ėmė kalbėti skųsdamasis ir pik
tai:

—- Buvo pas mane, už prievartavimą, 
vienas žmogus iš Orio, bajoras, puikiau
sias šokėjas, tai jis, būdavo, visus juk- 
dydavo, dainuodavo apie Joniuką:

Mūsų Joniukas vienas dažnai 
Sau vaikštinėja paliai kapus... 
Nėra čia dyvų... Kas už kapų — 
To tu, Joniuk, nežinai!...
Tai as manau, kad čia visiškai ne 

juokinga, o teisybė! Sukis, kaip nori, — 
toliau kapų neįžiūrėsi. O tąsyk — man 
vis tiek: ar aš kalinys, ar kalinių pri
žiūrėtojas .,.

Jis pavargo, bekalbėdamas, išgėrė deg
tinę ir pasižiūrėjo, kaip paukštė, viena 
akimi, tuščian buteliu, tylom užsidegė • 
dar papierosą ir ėmė leisti dūnųus.

— Mastykimės, kaip beišmanome, bet 
nuo grabo ir šilelių nė vienas neišsisuk
sime, — dažnai sakydavo mūrininkas 
Petras, visiškai nepanašus į dėdę Jokū
bą. Kiek panašių posakių aš jau buvau 
girdėjęs!

Daugiau nebeturėjau noro beklausinė- 
ti dėdę. Buvo liūdna su juo ir gaila jo; 
prisiminiau linksmas dainas ir gitaros 
skambėjimą, džiaugsmu trykštantį pro 
švelnų ilgesį. Neužmiršau aš ir linksmo-

Čigono, neužmiršau ir, žiūrėdamas į

Užsakė 1,525 Naujus Vagonus
Chesapeake and Ohio, Nickel 

Plate gelžkelio kompanija 
sake 1,525 naujus prekinius 
gonus.

Vis daugiau ir daugiau
reikalaujama vagonų įvairių 
prekių ir karo medžiagų per
vežimui.

UZ- 
va-

pa-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

M. Grigienė Sveiksta
Chicagos Lietuvių Moterų 

Kultūros Kliubo ir Choro narė 
Morta Grigienė per tūlą laiką 
sirgo ir negalėjo kartu daly
vauti su choristėmis. Pastaruo
ju laiku ji jaučiasi geriau ir 
yra išvykusi į Sand Dunes po
ilsiui. Ji iš ten rašo, kad jau
čiasi gana gerai, linksmai lai
ką leidžia ir mano už savaitės 
grįžti į namus.

Netenka abejoti, kad sugrį
žus vėl dirbs su mumis. Tad 
linkiu juo greičiausiai sustip
rėt ir po atostogų stoti į darbą.

• Kultūrietė.

HARTFORD, CONN.
Kadangi šią vasarą darbininkų 

spaudos naudai piknikas negalėjo 
įvykti, ne iš mūsų kaltės, tai mes 
dabar stengsimės šiaip taip atsily
ginti. Rugsėjo 26 d., darbininkiškų 
organizacijų Komitetas rengia drau
gišką parengimą, spaudos ir Raudo
nojo Kryžiaus naudai. Yra svarbu 
paremti šias įstaigas, kurie galite 
kiek prisidėti prie šio darbo su mai
stu arba su finansine pagelba, tai 
galite susisiekti su Komisijos na
riais, 155 Hungerford St. Taipgi pa
siimkite ir tikietų platinimui. Nepa
mirškite dienos—rugsėjo 26 d., 155 
Hungerford St., 1 vai. dieną. įžanga

Turėsime užkandžių, gėrimų ir 
orkestrą.

(204-206)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia metinį pik

niką ir Šokius bendrai su Rusų Cho
ru. Įvyks sekmadienį, rugsėjo 5 d., 
12 vai. dieną Polish National Park, 
16th Avė. ir Speedway, Irvington, 
N. J. Važiuokite autobus Newark 
No. 1, priveža du blokus nuo parko. 
Bus skanių valgių ir gėrimų. Pasi
šokite prie puikios orkestros. Įžan
ga 55c., įskaitant taksus. Kviečiame 
visus. — F. Shimkus. (206-208)

i

SHOOT STRAIGHT 
, With Our Boysl , 
BUY WAR BONDS'

Buenos Aires, 
Argentina

Philadelphia, Pa

’W<■

Parodė Japonų Dviejų Žmo
nių Submariną

Laike japonų puolimo ant 
Pearl Harbor buvo suimta ja
ponų submarinas, kuris vairuo
jamas tik dviejų žmonių. Ki
taip jį vadina saužudystės sub- 
marihu. Kadangi jis mažas ir 
tegali visai mažai kuro pasiim
ti, tai išėjus į kovą beveik nė
ra progos išlikti. Todėl tą sub- 
mariną ir vadina saužudystės 
dviejų žmonių submarinu.

Šį japoną jūrinį pabūklą ve
žioja po jtingtinfų ?Valstijų di
desnius miestus ir panaudoja 
bonų pardavimo agitacijai.

Tas submarinas yra uždėtas 
ant dviejų brokų. Jį žmo
nės matė prier'kampo State ir 
Madison St. Ten buvo pci* 11 
valandų. Po to išvežė į kitas 
vietas parodyti.

Žuvo Nelaimėj
Rugp. 23 d. palaidojo lakūną 

lt. Albertą J. šalnorį, 25 m., 
sūnų Teklės Jackienės, 105 Fer- 
non St. Jaunuolis šalnoris žu
vo orlaivio nelaimėje N. C. val
stijoje.

Sužeistas
Eva Jaskelevičienė, 2823 E.

Ontario St. gavo pranešimą iš 
Karo Dept., kad jos sūnus Juo
zas, 27 metų, esąs sužeistas Si
cilijoj mūruose.

....................  > Jį------------------------------------------------------------------------

Ligoninėj
Jonui žusinui darė operaciją 

ant, vidurių. Ta proga jo sūnus 
Jonas jaunasis, kuris tarnauja 
laivyne, Norwalk, Va., parva
žiavo atlankyt sergantį tėvą.

Sudegė Tėvai ir Sūnus
W. Wein 34 m., jo žmona 

m. ir sūnūs 5 m. rugp. 25 
mirtinai sudegė užsidegus

Vyresnysis sūnus Char- 
metų, išsigelbėjo iš tra- 
mirties iššokdamas per 
šios tragiškos nelaimės

vyras užsirūkė cigaretą, atsisė
do minkšton kėdėn pasilsėt. 
Matomai, nebaigęs cigaretą su
rūkyti, užmigo. Cigaretas nu
krito kėdėn, iš ko ir kilo gais
ras.

Atsargiau, rūkoriai! .
5.. V. Ramutis.

Kaltina Už Merginos 
Prigėrimą

Kaltina W. F. Fisher, 20 m., 
negrą Northwestern Universi
teto studentą merginos prigir- 
dyme.

Jis išėjęs pasivaikščioti su 
Mary A. Parham, 22 m., prie

6 
Rawson, pasimirė Jonas Gin
tautas, 55 metų amžiaus, gi
męs Abelio kaime, 
valse., Rokiškio 
gentiną ątvyko 
dirbo įvairiuose 
gyveno Berisse,
dobos miesteliuose, paskutiniu 
laiku 20 metų dirbo .stiklo fa
brike “Papini.” Velionis visą 
laiką buvo tvirtas ir nėra sir
gęs nei jokia liga, tik praei
tame pirmadienyje pasijuto 
nelabai sveikas ir pranešė dar
bo prižiūrėtojui, kad serga; 
penktadienio ryte, 4 valandą, 
karščio paimtas, pribuvo į dar
bą. Draugų ir brolio parvež
tas namo ir pašaukus daktarą, 
pripažino, kad kraujo muši
mas į galvą. Paguldytas ligo
ninėje už kelių valandų pa
simirė.

Laidotuvės įvyko brolio Ka
zimiero Gintauto namuose, 
gatvė C. Forest 2186, Gerli. 
Pakasynose dalyvavo labai 
daug lietuvių ir svetimtaučių, 
20 dieną birželio palaidotas 
Sarandi kapinėse.

Velionis čia Argentinoje pa
liko savo brolį Kazį ir sesu-

32 
d. 
jy

PASPRUKO MUSSOLINIO 
ŽENTAS CIANOnamui, 

les 12 
giškos 
langą.
priežastis — cigaretas. Kuomet 
moteris su vaikais nuėjo gulti,

LIAUDIES BALSAS
Kanados Lietuvių Savaitraštis 

Station C, Box 1013 
Toronto 3, Ont., Canada 

Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu. 
Skaitykite jų savaitraštį

LIAUDIES BALSĄ
Jei kuriems yra keblumų patiems pasiųsti mokesti už 
Liaudies Balsą, galite jį užsisakyti per dienraštį Laisvę 

LIAUDIES BALSO KAINA 
$3.50 Metams .

Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek 
pat puslapių, kaip dienraštis LalsVė. Paduoda daUg 
žinių ir talpina kitokių raštų iŠ įvairių mokslo sričių.

Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią 
nacių priespaudoje.

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą ir naudokitės 
tais svarbiais raštais

Berlyno radijas pranešė, 
kad iš Italijos pasišalino 
grafas Ciano, Mussolinio 
žentas ir buvęs užsieninis 
ministeris. Jis užsienin pa
spruko su pačia ir trimis 
vaidais. Dar nesakoma, kur 
Ciano nusibaladojo.

Radio sakė, kad Ciano 
turi pasidėjęs užrubežyj 
bankuose 16 milijonų dole
rių.

(Ciano yra vienas iš ka
rinių Ašies piktadarių, ku
riuos Talkininkai pasiryžę 
nubausti.)

(Paskutinėmis žiniomis^ 
Ciano tapo suimtas 'už ke
leto mylių nuo Italijos sie
nos.)

' ŽUVO 19 MAINIERIŲ
Birttiiū^ham, Afe.-L tėr 

dvigiibą ėksplo'ziją ‘Ėėtnib- 
lic Plieno kompanijos ąng- 
liakgšyklojė 19 ihąinięrįų 
tUpb užmušta; 20 sunkiai 
sužeista ir ligoninėn paim
tą. O iš požemio išgelbėtu 
130 UhgliUkasių.

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Aveiiue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteigiami nemoka
mai visose dalyse miesto.

Tenl. Virginia 7-4499

7 raktyrius
(VALGYKLA IR ALINft)
Rhelngold Extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
Vynui ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku

411 Grand St Brooklyn

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene, 
Atskiras kambarys 
u ž 6 j i m u i gru
pė ms. Nedaliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp Broadly ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLeiunore 5-6191

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinėm 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kūro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

L i. """'T.'.".t*........*...... . "J -------

BŪKITE AMERIKOS PIUEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę!

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASI! DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

5 -------------------- 1-------;----------------- 4

- Pilietybėj pamokų naujsį knygutė, “The Basic Prin
ciples of Deihččtacy and Citizenship,” parašyta adv, 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustraciją, ir taip pat 
92 klausimai su

KnySelSa AątOrlaS

A4t. CIUS. P, KAL

atsakymaią angių ir lietuvių kalbose.
KAINA 35c. ESS..L. .1.....-~

Uokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stamp omis: 5c. arba 8c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite

LAISVE
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y

CHAKI LES j. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

LfūdSsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa

tarnavimui ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110

<1?



Ką lietuviams Reiškia 
į Charkovo Saliutas

(Tąsa nuo 1 pusi.) 
spinduliais sugrįžimą Vil
niaus ir Kauno į išlaisvin
tų Tarybinių Respublikų 
draugingą šeimą.

Atžymėdamas Tarybinių 
tautų laimėtą pergalę 
Charkove, Maskvos radijas* 
skleidei dainas visų Tarybo
se gyvenančių tautų.

Išreikšdama lietuvių tau
tos jausmus, Staškevičiutė 
sudainavo “O, Greitai, Grei
tai... Lietuvių 
Laisva.”

Kiekvienas 
tiek, kur jis
didžiuųtis ta herojiška Rau
donosios Armijos pergale 
Charkove, nes lietuviški 
Raudonosios Armijos bū
riai taip pat prisideda prie 
kertamų hitlerininkams 
svaiginančių smūgių.

Waterbury, Conn. MALE mmJ FEMALE 
VYRAI Ift MOTERYS
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MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS
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lietuvis, 
bebūtų,

vis 
gali

Raudonajam Kryžiui

jis 
vėl

yra

Naciu Pasakos Apie 
Talkininką Veržimąsi

Berlyno radijas pasakojo, 
būk naciai nušlavę 400 an
glų, įsiveržusių į pietinę 
Italiją. Vokiečiai giriasi, 
kad atmušę Talkininkų ban 
dymus iškelt daugiau ang
lų bei amerikiečių kariuo
menės ten krantan.

Naciai per savo radiją 
taipgi pasakojo, kad ties 
Tunisija esą sutelkta dide
lis skaičius Amerikos ir 
Anglijos laivų, girdi, įsiver
žimui Italijon.

Vokiečiai įtaria Švedus 
Kaip Šnipus

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
kaip dienraščio Laisvės. Ka
da aš paimu kitokio plauko 
laikraščius, tai net piktumas 
ima, kad jie taip meluoja ir 
mulkina vargšus savo skaityto
jus. Jie suranda, kad vokiečiai 
esą lietuvių draugai, o rusai 
priešai, kuomet rusai taip nar
siai kovoja prieš sužvėrėjusį 
fašizmą. Raudonajam Kry
žiui taipgi labai reikalinga pa
galba. Mes visi žinom, kiek 
dabar yra kare nuskriaustų 
žmonių, kurie neturi namų nei 
drabužių ir kitokių, gyvenimui 
reikmenų. Raudonasis Kryžius 
stengiasi gelbėt visiem, neski
riant tautų nei tikybų. Taigi, 
draugai ir prieteliai, visus pra
šome dalyvauti minėtam pa
rengime,

Taipgi prašom visus drau
gus ir drauges, ūkininkus ir 
miesčionis, paaukaut ką nors 
dėl to svarbaus parengimo iš 
valgių ar pinigais. Kas galėsi
te ką aukauti, prašome iš ank
sto pranešti W. Brazauskui ar
ba kitiems rengimo komisijos 
nariams. Bus širdingai ačiū už 
jūsų paramą.

Išėjo Kariuomenėn
Mūsų gerų draugų, ilgame

čių Laisvės skaitytojų ir pa
rengimų rėmėjų Saliokų sūne
lis Albinas išėjo armijon rug
pjūčio 13 d. Jis prie lietuvių 
Ynažai dalyvavo, priklausė i 
prie poros pašalpinių, draugys-

ATYDOS REIKIA KARINIŲ DARBININKŲ
VYRAI - 2000 - MOTERYS

Ar Jfis Dirbate Batin? Karo Darbą??
Jei Ne, Štai Proga!

Geležinkelių Pramonė Yra Būtina Karo Pastangoms.
Ten Yra 2000 Progų Tuojau Gauti Darbą.

JIE NĖRA KARO LAIKO DARBAI

Dalis Surašo Kokie Darbai Gaunami Seka:
MARINE FIR.EMEN 
MESSENGERS 
painters
PULLMAN CONDUCTORS 
RATE CLERKS 
STENOGRAPHER^ 
STOCK KEEPERS 

. SWITCH TENDERS 
TELEGRAPHERS 
TICKET AGENTS 
TICKET CLERKS 
timekeepers 
towermen 
TRACKMEN 
TRAINMEN
TURNTABLE OPERATORS 
TYPISTS 
WAITERS 
WATCHMEN 
YARD CLERKS

BAGGAGE HANDLERS 
BARGE CAPTAINS 
BOILERMAKERS 
BRAKEMEN 
CAR CLEANERS 
CAR INSPECTORS 
CARPENTERS (Rough, 
House, Ship) 
CLERKS-CHEiCKERS 
COAL HANDLERS 
COAL TRIMMERS 
COAL UP MEN 
COOKS
DECKHANDS 
ENGINE PUMPERS 
FREIGHT HANDLERS 
HELPERS (All Crafts) 
JANITORS 
LABORERS 
MACHINISTS

Kurie dabar dirba karinių darbų pramonėse nebus priimami. 
Atsineškite Social Security Kortą ir įrodymą savo tikro amžiaus.

Kreipkitės asmeniškai nuo 9 A. M. iki 4 P. M.

' PLIENO IŠDIRBINIŲ FABRIKE.
DABAR DIRBANTI KARINIUS DARBUS NEPRIIMTINI.

PATYRĘ IR BE PATYRIMO
GEROS ALGOS — NUOLATINIS DARBAS.

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS L 0. KOVEN & BRO., INC.
PATERSON PLANK ROAD AND FRANKLIN STREET

JERSEY CITY, N. J
AR

DOVER BOILER & PLATE FABRICATORS, INC.
DOVER, N. J.

(207)

AERO

MES TURIME GAUTI 
TUOJAUS!

SURINKĖJŲ
ŠVIRKŠTIEJŲ
OILINDERIŲ

PATIKRINTIJŲ
KROVĖJŲ
PAPRASTŲ DARBININKŲ 
VYRŲ PRIE AMARIŲ 
PAGELBININKŲ 
APVALYTOJŲ

DABAR YRA LAIKAS
PASIKEISTI PRIE

BŪTINŲ DARBŲ
PUIKIAUSIOS 'DARBO

SĄLYGOS
KOMPANIJOS KAFETERIJA
DARBININKŲ APDRAUDA
SPECIALIAI BUŠŲ

PATARNAVIMAI
NAUJI PASTATAI
NAUJI ĮRENGIMAI

ku-
265 
yra

Vokietijos radijas kaltino 
Švedijos žvejus kaip šnipi- 
nėtojus Talkininkų naudai 
prieš nacius. Švedų laikraš
čiai, atsiliepdami į tokius 
įtarimus, vadino vokiečius 
“nachalais,” kurių “protas 
taip keistai veikia, kad nie
kas negali jų suprasti.”

Uro Žygiai prieš Italiją
London, rugp. 31.-Talkinin- 
kų lakūnai kartotinai ata
kavo fašistų lėktuvų aikš
tes, geležinkelius ir kitus 
taikinius Italijoj į šiaurius 
ir pietus nuo Romos. Tuo 
pačiu laiku jie nušovė 21-ną 
priešų lėktuvą, o savo nete
ko 15 lėktuvų.

Didelė Traukinio Nelaimė
Wayland, N. Y.— New 

Yorko-Buffalo greitajam 
traukiniui susikūlus į pre
kinio traukinio garvežį, 
asmenys tapo užmušta 
150 sužeista.

Valdžia tyrinėja šios 
laimės priežastį.

27 
ir

ne-

Londono karininkai spė
ja, kad naciai turės nešdin
tis iš Novorossiisko.

Franas Laudanskas, kuris 
dirba Manville Machine Co. 
nž firemoną, buvo labai apde
gintas su gaso tffenim. Visas 
veidas ir rankos likosi apde
ginta taip, kad dabar tik vie
nos pūslės ant tų vietų randa
si. *Tik laimė, kad dar akių 
regėjimą neijšdegino, paspėjo 
savo akis uždaryti, kuomet 
ugnis metėsi ant jo. Franas 
dabar negali dirbti ir gyvena 
pas savo brolį Louis Laudan- 
ską po Nr. 1 Post St., Water
bury, ^Conn.

Mes linkime jam, kad 
greitai pasveiktų ir galėtų 
grįžti prie savo darbo.

Draugai Verteliai, kurie
dar nauji Laisvės skaitytojai 
ir gyvena 41 Suncrest avė., tu
ri nuliūdimą. Jie gavo prane
šimą nuo šalies armijos virši
ninkų, kad jų jauniausis sū
nus Eddie Vertelis tapo sužei
stas karo fronte, Australijoj, 
ir dabar randasi armijos ligo
ninėj gydomas.

Verteliai turi 3 sūnus ir 
vieną dukterį. Duktė yra ve
dusi, o sūnūs visi trys nevedę 
ir dabar visi trys yra Suvieny
tų Valstijų armijoje. Taipgi ir 
žentas jų, dukters vyras, yra 
Navy. Vyriausias sūnus James 
yra Afrikoje, antrasis sūnus, 
George, yra dar Amerikoje, o 
jauniausias sūnus Australijoje, 
kur ir buvo sužeistas, žentai 
yra Navy Atlantiko vandeny
ne.

Verteliams yra labai sunku 
pergyventi tas viskas. Ji pati 
yra silpnos sveikatos, o tas vis
kas dar daugiau jos sveikatą 
silpnina. Mes atjaučiame tą 
viską ir velinam nuo savęs 
jums geros sveikatos, kad jūs 
galėtumėt tas visas liūdnas va
landas pergyventi.

Draug. Andrius Lusky, 
ris gyvena po numeriu 
Chipman St. Extension,
sergantis jau per ilgą laiką. 
Jis yra suparalyžiuotas ir ne
gali pavaikščioti, guli lovoje. 
Jis yra gero būdo žmogus ir 
mylintis skaityti knygas ir 
laikraščius. Mes linkime jam, 
kad pasveiktų ir galėtų vėl 
vaikščioti ir gėrėtis gyvenimu.

Draugas P. žemaitaitis, ku
ris gyvena po numeriu 206 
Chipman St. Ext., yra sergan
tis. Jis yra' iš amato karpen- 
deris ir jam prisieina dirbti 
visokiame ore, šaltyje ir šilu
moje.

Praeitą žiemą bedirbdamas 
šaltame ore sušalo ir nuo to 
pradėjo sirgti. Daktarai pripa
žino, kad nuo peršalimo gavo 
širdies silpnumą. Buvo page
rėjęs ir pradėjo dirbti, bet vėl 
pradėjo jaustis silpnas ir da
bar randasi namie. Mes nuo 
saves linkime dr. žemaitaičiui, 
kad kuogrejčiausiai pasveiktų 
ir vėl galėtų eiti prie savo dar
bo.

Draugai, kurie galite, atlan
kykite savo draugus, kurie yra 
serganti. Jie yra seni ^Lais
vės” skaitytojai ir susipratę 
darbininkai.

Lietuvių Parko Bendrovė 
rengiasi prie pikniko, kuris 
įvyks Sept. 5 d. Bendrovės 
parke, Chestnut Hill Road už 
Lakewood ežero.

Šokiams bus gera orkestrą 
ir bus gėrimų ir užkandžių. 
Kviečiame visus atsilankyti ir 
praleisti laiką smagiai su savo 
paž|stamais.

Albinas prieš išėjimą armi
jon davė kraujo Raudonajam 
Kryžiui. Jis žino, kad einant 
į karą turi būti prie visko pri
sirengęs. Gal kada pačiam bus 
reikalingas tas kraujas arba 
kitam kareiviui išgelbės gyvy
bę. Taipgi jo mamytė M. Sa- 
liokienė ir jo sesutė A. Salio- 
kiutė davė kraujo tam pačiam 
tikslui. Bravo jums visiems už 
tai!

Linkiu Albinui geriausio pa
sisekimo kariaut Dėdės Šamo 
armijoj ir sumušus priešą lai
mingai sugrįžt prie savųjų.

M. B,,
Kliubo Korespondentė.

UNITED STATES 
RAILROAD RETIREMENT BOARD
577 Summit Avenue (At Five Corners)-

Jersey City, New Jersey.
(209)
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Amerikiečiai Atėmė iš Ja
ponų Dar Kelias Salas

Amerikos torpedlaiviai 
nuskandino daug valčių su 
šimtais japonų, bebėgant 
priešam naktį iš Bairoko, 
New Georgia saloje.

Amerikiečiai užėmė dar 
grupę salų arti į pietų va
karus nuo Kolbmbangaros 
salos, Saliamono salyne.

M. S

“Nereikalingi” Gyventojai 
Bus Iškraustyti iš Vokie

tijos Miestų

Stockholm, šved.— švedų 
spauda rašo, kad naciai nu
sprendė iškraustyt visus 
“nereikalingus” žmones ne 
tik iš Berlyno, bet iš Mu- 
nicho, Ludwigshafeno, Ha
noverio ir kitų didmiesčių, 
kuriuos Talkininkų lakūnai 
bombardavo arba galės 
bombarduoti.

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR PALTAI LAIKO

BOTI
UNlTgD] 
•TATB«I 

rWAR'

’BONDS1 
ANO 

STAMPS

MERGINOS ’PRIE SOD6S 
VIRTUVĖS DARBININKES 

SALAD DARYTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

v STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

STALŲ PATARNAUTOJOS 
VIRĖJOS 

DESERTŲ DARYTOJOS

DARBAI BELLEVILLE AR BLOOMFIELD.
PASITARIMAI KASDIEN 8 A. M. IKI 5 P. M. 

ŠEŠTADIENIAIS 8 A. M. IKI 1 P. M.
Atliekamumo paliudijimas būtinai reikalingas

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ

WALTER KIDDE
& COMPANY, INC

60 WEST STREET, BLOOMFIELD, N. J.

HELP WANTED—MALE 
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M. J. ŠVILPOS
STEBOKLINGA M0ST1S 
SVARBUS IŠRADIMAS

4 rūšių mostys, kurios gelbsti at
sikratyti daug skirtingų ligų. Suda
rytos iš gydančių žolių. Tos mostys 
turėtų būti kiekvienoje stuboje, 
ypatingai pasų darbininkus, kur svei
kata yra visas žmogaus turtas.

Atydžjai tėmykite mosčių vardus 
ir nuo kurių ligų Jos pagelbsti.

NO. 1 — M. J. ftVILPA’S 
MIRACLE OINTMENT.

Mostis nuo dantų gėlimo. Prašali
na skaudėjimą, užsivietMJimą ir su
stiprina smagenis. švelni vartot ir 
nekenksminga. Kaina 50c ir $1.

NO. 2 — M. J. ŠVILPA’S SALVE 
FOR BWMATIC PAINS.

Nuo Rheumatiškų skausmų. Mus
kulų, sąnarių, užgavimo, ųžsišąldy- 
mą ir blogos kraujo cirkuliacijos, 
taip toliau. Kaina $1 dėžutė.

NO. 3 ~ M- J- ftVAl<FA’S 
MtRACtE SALVĘ.

Stebūkllnga mostis, kuri visados 
pagelbsti nūo mynančlų ligų, jei tik 
vartosi sųlyg nurodymo. Gera nuo 
vočių ir išbėrimų. PILES, sinus, 
odos trūkimo. Taipgi prašalina rash, 
nudegimo, nušųtinimo, nušašimo ne
sveikumą iš burnos ar nosies ir pra- 
šąliną kornų gMimą. Gera nuo kai
timo ir skąu^ėjirno kojų. Athletes 
Foot ir Įvairiu odos nesveikumų. 
(Tik ne vėžio). Kainą šios mosties 
tik 50c, 2 oz. dėžutė $1.

NO. 4 — M. J. SVILVA’S NEW 
discoveby salve fob 

POISON tVY.
Greit prašaliną niežėjimą ir išbė

rimą. Taipgi gera ir nųp kitokių 
užsisenėjusių niežėjimų ir išbėrimų. 
Kaina $1. Hejkalaudarni: mosčių, 
prisiųskite ir pinigUą, money-orderį 
ar čekj. Nefnažiaus $1. Kurie nori
te prisiųskite stąmpų 30c, 
apmokėsite C.O.D. Kanadoj 
tra už orderi.

Adresuokite:
M. j. Švilpa, P.’ 6. Bok 73, 

Hartford 6, Conn.

Duodama Valgis ir Uniformos
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVŪS DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš Karinių Darbų Nesikreipkite

56 WEST 23RD ST., N. Y.
TARPE 5TH IR 6TH AVĖS.

Šeimiiiiiikiij 
Atydai

Štai proga gauti interesingą darbą didelėje 
saldainių moderniškoje išdirbystėjo jums 

patogiausiomis valandomis.
NUO 10 V. RYTO IKI 3 V. DIENĄ

5 DIENŲ SAVAITĖ 
MALONIOS DARBO APLINKYBĖS 

ŽEMOM KAINOM KAFETERIJA 
Kreipkitės j Employment Ofisą

LOFT CANDY CORP.
40TH AVE. IR 9TH ST., L. I. CITY

Iš karinių darbų ar būtinų veiksmų nebus 
priimamos be paliudijimo savo atliekamumo.

(X)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 m. amžiaus; gerą proga pakili 

mui. Kreipkitės į Housekeeper^
HOTEL DIXIE

250 West 48rd St, New York City
(X)

REIKIA VYRŲ
DIRBTI IŠSIUNTIMŲ RŪMĘ IR 
JIE TURĖTŲ BŪT NAUDINGI KĮ-, 
TIEMS DARBAMS. PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS. GERA PRA
DŽIAI ALGA. TURI MOKĖTI ANG
LIŠKAI SKAITYTI IR RAŠYTI. 
TAIPGI REIKIA VIENO VYRO 
MOKANČIO • TROKĄ VAIRUOTI.

Ivers-Lee Co
215 CENTRAL AVĖ. 

NEWARK, N. J.

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI v
INDŲ MAZGOTOJAI

• PUODŲ MAZGOTOJAI
AP VALYTOJ AI, DIENOM IR NAKTIM

VYĘAI PRIE SODĖS
TAIPGI PATYRĘ KAIPO;

KIETŲ SALDAINIŲ DARYTOJAI
KEPĖJAI

PECKURIAI
VYRAI PRIE ELEVEITERIŲ

ELEKTRIKŲ
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVŪS DARBAI
Iš Karinių Darbų Nesikreipkite

56 WEST 23RD ST., N. Y.
TARPE 5TH IR 6TH AVĖS.

(X)

ir

HELP WANTED—MALE 
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ASMENYS IŠ KARINIŲ DARBŲ 
AR BŪTINŲ VEIKSMŲ NEBUS 
PRIIMAMI BE DARBDAVIO PA
LIUDIJIMO APIE JŲ ATLIEKA- 
MUMĄ.

(206)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

..PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
VALANDAS RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO- 
TĘL, 7TH AVE. IR 51ST STREET, 

N. Y. C.; NETELEFONUOKITE
(X)

BINDERY
(KNYGŲ APBaRYMUI)

Merginos, patyrę palyjfintojos (collators), 
prie Stalų birbti, dratų siąti, “mažų bindery 
mašinų operuotojos, taipgi keletą mokintis 
amato. Matykite Mr. Youpg.

DENNISON & SONS
35-37 36th St., Long Island City.

. (207)

MERGINOS-MOTERYS
APSIGYNIMO FABRIKE 

PATYRUSIOS IR NEFATYRUSIOS 
SIUVIMUI RANKOMIS

GERA ALGA r NUOLATINIS 
DABBAS

KREIPKITĖS

GENERAL COAT CO..
474 JOHNSON AVĘ., B’KLYN

Uth ST. įJNE, MORGAN AVĖ. STOTIS
(207)

.. ......... ...-T-'... I! ■ .

850

MAŠINISTAI 
PATYRI

ENGINE LATHE HANDS 
48 Valandų Savaitė 
T. SHRIVER & CO.

HAMILTON ST., HARRISON, N. 
Iš karinių darbų nesikreipkite.

J.

(208)

BERNIVKALVYRAI
Lengvas fabriko darbas, 40 valandų pavaitė. 
$18, pridedant laiką ir pusę už viršlaikius; 
Abelnai uždarbio $26.50 į savaitę. Atsineš
kite jrodymus savo amžiaus.
AUTOMOTIVE SPECIALTY COBP. 

382 Jefferson St., Brooklyn.
14th St., Canarsle Lino iki Jefferson St., 
stoties. • * (208)
'.J A ' ' ' r ——

BENDRAM APVALYMO DARBUI. 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIĘT. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
51ST STREET. N. Y. C., NETELE- 
FONUOKITE.

; ■ . (X)

PAPRASTI DARBININKAI
Foundrėje ir Mašinšapeje

T. shriver & co.
850 HAMILTON ST., HARRISON, 
Darbinląkąl dabar dirbanti karinėse 

nėse nebūk priimami.

N. 
prątno-

(208)

j.

VYRAI
Nereikią patyrimų. Išmokite gerą amatą. 70a 
į valandą. 85ę už dvieju mėnesių. Nuo 50 iki 
53 vai. Laikas pusū už viršlaikius.

Nuolatinis darbas^ JCr^kiUs tuojau.
1175 Manhattąn Ave,, Brooklyn. Vemon-Jack- 

8on Ąye. stotie, IRT ebbway. Greenpolnt 
stotis, 8th Ąve. linija.

patternmakers
NUOLATINIS DARBAS

48 Valandų Savaitė
T. SHRIVER & Cb.

HAMHT0N ST., HAflBISQN, N.
Iš karipių darbų nesikreipjdte,

(208)

Virtuves Darbininkai—$225 
I MĖNESI, PRIDEDANT KAMBARĮ IR 

VALGĮ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

INDŲ NUfiMEJAI, INDŲ 
MAZGOTOJAI IR TT.

VIRĖJAI $310 Į MENESĮ 
PROSKAITANT KAMABARĮ IIR VALGĮ 

PADĖJIMUI UŽBAIGTI GYVYBINIŲ KARI
NIŲ DARBŲ KANADOJE IR ALASKOJE. 

TURI BOTI ATIDĖTI NUO DRAFTO. 
Asmenys, dirbanti karinius ar būtinus dar

bus, nebus imami be darbdavio paliuosavimo. 
PASITARIMAI SU KOMPANIJOS ATSTOVU

Bechtėl-Price-Callahan 
CONSTRUCTORS

KASDIEN, SU PIRMADIENIU, Į IMANT 
ŠEŠTADIENĮ 8:30 A.M. IKI 4:30 P.M.

U. S. Employment Service of WMC 
.. Hotel & Service Office

40 E. 59th St., N. Y. C.

NAKTINIAI VALYTOJAI 
VYRAI PRIE VACUUM 

MAŠINOS 
MALIAVOTOJAI

Geros A Iros. Prielankios Darbo Sąlygos 
KREIPKITĖS I TIMEKEEPER

HOTEL BARBIZON 
140 EAST 63rd ST., N. Y.

BERNIUKAI - VYRAI
APSIGYNIMO FABRIKE 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
PRIE BENDRŲ DARBŲ 

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS

KREIPKITĖS

GENERAL COAT CO.
474 JOHNSON AVE., B’KLYN 

14th ST. LINK, MORGAN AVE. STOTIS 
(207)

(207)

FOUNDRĖS DARBININKAI
Kapotojai ir Pagelbininkai 

48 Valandų Savaitė 
T. SHRIVER & CO.

850 HAMILTON ST., HARRISON, N.
Debar dirbanti karinius darbus nebus prii
mami. (208)

j.

LEDŲ KILNUOTOJAI
Boxmen ir Ledo Traukėjai 

LABAI GERA ALGA
Krepkitės Asmeniškai.

CIRILLO BROS., ICE CORP.
545 President St.

Tarpe 8rd ir 4th Avės., Brooklyn.
(209)

Paprasti darbininkai $231.601
MAŽIAUSIA MĖNESINĖ 

GARANTIJA
GYVYBINIAI KANADOJE IR ALASKOJE 

DARBAI
TRANSPORTACIJA Į DARBA APMOKAMA 

KAMBARYS JR GUOLIS, $1.2ė—fl.BG 
Į DIENA

NEMOKAMAI Į DARBA IMANT
MEDIKALĖ EGZAMINAOljA j

TURI BOTI PALIUOSUOTI NUO
• MILITARINĖS TARNYBOS 

KREIPKITĖS Į KOMPANIJOS ATSTOVĄ

BechteLPrice-Cailahan
CONSTRUCTORS

Kasdien, su pirmadieniu, {imant šeštadieni, 
nuo $:$0 Ą.M. iki 4<$0 VM-

U. S. Employment Service of WMO 
44 E. 28rd St. (4th floor) N, C.

Karinių ar būtinų darbų darbininkai nebus 
priimami bė darbdavio paliuopayimo.

(209)

J.
Sta< A.

likusius 
5c eks-

Ar Jau Jūs Įrašėte Bent 
Naują Narį?

New York City. 
7-tos lubos, ,

MERGINOS! MERGINOS!
LENGVAS FABRIKO DARBAS^----

Perfunio ir kosmetikų išdirbyptėje. 40 valan
dų savaĮtė. Vįršlaikiąh. Jai pageidautume 
prie patogių darbo sąlygų. Turi kalbėt ang
liškai. Kralgklt$s po 9 vai. ryto.
Ąsjpenys iš l$ąrlpių darbų ąr iš būtinų veik
smų nebus ptlldiatni be darbdavio pareiški
mo apie jų ątliėkųmuipą.

PARK &
643 West 48rd Street

(200)

VYRAI
Karo Laimėjimo Darbai 

Ir Pastovūs Darbai
dieni) savaitė (50 vai. savaitė), (30.25.5 dienų savaitė (50 vai. savaitė), (30.25. 

Jei tinkanti darbui ant mašinos $38.50 — 
$41.80 (50 vai. savaitė). Turi būti 3A su 
vaikais ar 4 F. •

Atsineškite pilietybės Įrodymų.
Su {rodymais atvažiavimo ir ateiviai priima
mi. Asmenys iš karinių darbų 
veiksmų nebus'' priimami 
kimo Jų atliekamumo.Keller - Dorian Corporation
516 West 84th St,

ar būtinų 
be darbdavio pareiš-

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, . . 
KREIPKITĖS J MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE., IR 

31st STREET, N. Y. C. 
NETELEFONUOKITE.

Gaudami pėdę neužmiri 
tavo Jalies reikalu* — 

kite Bonui ir štampu.

1.2%25c4%2597%25e2%2580%2594fl.BG


pundelių—dovanų 
lietuviams Tarybų 
bus išsiųstas kada

Laisve, Lithuanian D>wW'hews w

L < I

f.

||

NewWko Intos Rutkūny Restauranas 
Jau Vėl Veikia

Brooklyniečiai Sudarys 
Daug Pundelių 2-ram 

Siuntimui
Brooklyno moterys, Apšvie- 

tos Kliubo narės, jau pridavė 
Pundelių Komitetui 9 punde
lius naujų gerų drabužių ir 
kitų būtinų reikmenų Tarybų 
Sąjungoje esančioms lietuvėms 
mergaitėms, merginoms ir mo
terims. Bet jos sako, kad šia
me antrajame dovanų siunti
nyje tie 9 pundeliai—tik pra
džia.

Kliubietės, su savo talkinin
kėmis ir talkininkais iš kitų 
organizacijų, per sekamas dvi 
savaites žada sudaryti dar 
desėtkus pundelių. Prisidėju- 
sieji dovanomis ir darbu prie 
tų pundelių sudarymo nuolat 
atžymima vietinėse žiniose ir 
pabaigoje vajaus bus atžymė
ti per pačias kliubietes.

Kol kas matosi tas, kad la
bai daug dirbama. Mezgėjos 
mezga svederius, šalikus, ko
jines, pirštines sudarymui do
vanų lietuvių raudonarmiečių 
pulkams. Siuvėjos kerpa ir 
siuva mergaitėms ir berniu
kams drabužėlius. Dar kitos 
vaikščioja po žmones surink-
damos tiems drabužėliams au
dimų gabalų ir atkarpų, o ne
išgalinčios nei tam laiko, dir
bančios kasdien šapose, vaka
rais organizacijose, gale sa
vaitės, gavusios algą, skubina 
j krautuvių “bargenų” stirtas 
jieškoti besibaigiančio sezono 
pigiai išparduodamų, bet ge
rų likučių pundeliams.

Antrasis 
siuntinys 
Sąjungoje
nors rugsėjo (Sept.) mėnesį.

Drabužių siuvimo ir taisy
mo krautuvė, 254 Union Avė., 
pasidarė tikru fabriku: dieno
mis ir vakarais visada dirba 
po kelis žmones. Čia kerpama 
ir siuvama nauji drabužiai 
pundeliams, čia taisomi seni 
drabužiai siuntimui bendruose 
Visų tautų žmonių 
Be siuntiniuose, 
Tarybų Sąjungos 
žmonėms, kuriems 
žiai reikalingi.

Man buvo įdomus 
fabrikas, tad patariu 
tiems jį atlankyti.

suaukotuo- 
išdalinimui 
visų tautų.

drabu-tik

tas 
ir

jų 
ki-

M

Rep.

“Triumfas”
(— BABMBt. Virote TK&.

JAN MARTA 1

KBPURA - EGGERTH to m M* OMU (MHIIS h»*rtto« N |

t

cMui
SU MELVILLE COOPER i 

Diriguoja FELIX BRENTANO 
Konduktorius ROBERT STOLZ

Dainas »utr. GEORGE BALANCHINE 
MAJESTIC, W. 44th St. Ci-6-0730 

Oras atvčdintaa
Vakare 8:30. 31.10—Popiet Ketv. Ir 

ŠeSt. $1.10—32.75
I----------------- ----------- ------------------------

H
i’!

MASPETH, N. Y.
Š} ketvirtadieni, rugsėjo 2-rą 

įvyks LDS 14 ir ALDLD 138 kuo
pos susirinkimas, 8-tą vai. vakare, 

l Name, 56-58 61st St. Visi na- 
būkite! (205-7)

iOF <.... ........ ........
k RANDAVOJIMAI

Pasirandavoja fomišiuotas kamba
rys, 1 ar 2 asmenim. Gali naudotis 
virtuve, garu šildomas, karštas van- 

B dieną ir naktj. Kambarys su 3 
ir yra visi patogumai, 

tės vakarais nuo 5:30 šiuom 
antrašu: 9415 — 86th Ave., Wood
haven, N. Y. Išlipkite ant Woodha
ven Blvd, stoties. (205-207)

SUSIRINKIMAI
l AISV1S VAJUS GAVIMUI 

NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Nepamirškite savo organizacijos

tuairinkime pasitarti Laisvės vajaus 
reikalu. Turime iŠ anksto prisirengti 
ir pasiryžusiai darbuotis, kad vajus 
pavyktų.; \ (x)

■EM-V 1

REIKALAVIMAI
v Reikalinga senyva moteriškė pri- 

ui 3 'metų vaikučio. Valgis, 
barys ir $2 i dieną mokestis, 

ko daugiau nereikia 
Orėti kūdiki. Jonas 

Willoughby Ave.,

daryti tik 
Stripeikis, 
Brooklyn, 
(204-206)

.MSUf.

i 
į 
į
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Gražioji ir talentingoji Bette Davis vaidina nepaprastai reikšmingoje filmoje 
“Watch on the Rhine;” dabar rodoma Strand Teatre, New Yorke.

i 
fejg

Besiartinant Trečiosios Karo 
Paskolos Kampanijai

Besiartinant trečiosios karo 
paskolos kampanijai, atatin
kamosios įstaigos ir atatinka
mi žmonės pradėjo rūpestin
gai dirbti, kad toji paskola bū
tų pasekmingai sukelta — viso 
15 bilijonų dolerių!

Rūpinasi tuomi ir spauda, 
tiek angliškoji, tiek neangliš- 
koji. Spaudos, 1 a i k r a š- 
čių uždaviniu yra ir bus: nu
šviesti reikalą trečiosios pasko
los sukėlimui; akstinti visuo
menę į darbą—svarbų, didelį 
darbą, nuo kurio tinkamo pra- 
vedimo priklausys mūsų karo 
eiga.

Pereitą pirmadienį įvyko 
neangliškųjų, laikraščių, išei
nančių Didžiajame New Yor
ke, atstovų konferencija, — 
konferencija įvyko War Fi
nance Committee (Karui Fi
nansuoti Komiteto) patalpose.

Svarbų pranešimą padarė 
War Finance Committee pir
mininkas, W. Randolph Bur
gess. Jis nurodė, kad New 
Yorko valstijai šitoje kampa
nijoje teks sukelti net $4,709,- 
000,000 suma — sukelti karo 
bonais.

—Tai didelė suma, — pa
sakiška suma. Tačiau ji bus 
sukelta! — užtikrino Mr. Bur
gess.

Nathan H. Seidman, pirm. 
Foreign Language Press Com
mittee pareiškė, jog šis ka
ras yra karas ne tik čiagimių 
amerikiečių — jis yra juo la
biau karas mūsų, t. v. svetur- 
gimių, amerikiečių. Mes atvy-

New Yorke ir 
skaitytojų skaičius 
milijoną žmonių, 

mašė. Ir tas paro-

kome į šį kraštą gyventi ir ko
voti už tuos idealus, kuriais 
vainikuojasi Jungtinės Valsti
jos.

Neangliškų laikraščių, išei- 
dinėjančių 
Brooklyne, 
siekia apie 
Tai didelė
do, kokią svarbią rolę vaidi
na neangliškieji laikraščiai. 
Jie vaidina svarbią rolę ne tik 
bendrajame mūsų krašto žmo
nių gyvenime, bet ir karo me
tu, bonų pardavinėjimo kam
panijoje ir bendrai karinių pa
stangų stiprinime.

Nuo lietuviškų laikraščių ši
toje spaudos konferencijoje, 
deja, tedalyvavo tik p. Vini- 
kas nuo Tėvynės ir R. Mizara 
— nuo Laisvės.

Aido Choro Nariams
Aido Choro repeticijos įvyks 

3 d. rugsėjo (September), 
1943, Laisvės svetainėje, 7:30 
vai. vakare. Visi choro nariai 
dalyvauki! pirmose repeticijo
se po vakacijų, nes skubiai 
turime prisirengti prie Octobe- 
rio (spalio) pąrengimo. Taipgi 
atsiveskite naujų narių.

Choro Pirmininkas.

(206-207)

Stanley ir Nelės Rutkūnų 
restauranas kampas Stagg St. 
ir Union Avė., Brooklyne, jau 
vėl pilnai veikia. Pirmadienį 
jau vėl valgydino svečius, kaip 
ir visada su kvepiančiu, ką tik 
iškeptu “pot roast,” keptu 
ėriuku ir kitais skaniais ir so
čiais valgiais.

Restaurano naujai išprausta 
sienos, stalai ir visame, kur tik 
reikėjo, padaryta pataisų-pa- 
taisėlių, kad būtų galima gra
žiau, patogiau priimti ir grei
čiau aptarnauti svečius.

Rep.

LANKĖSI “LAISVĖJE”
Pereitą pirmadienį lankėsi 

Laisvėje B. Chubarkienė iš So. 
Bostono, žymi moterų veikėja 
ir pasišventusi viso pažangiojo 
judėjimo rėmėja, dienraščio 
Laisvės patrijotė. Ir šio atsi
lankymo proga jinai paaukojo 
$2 dienraščio reikalams: vie
nų jo gynimui, o kitą popieros 
fondui.

B. Chubarkienė vieši pas sa
vo brolį A. Kalendo, biznierių, 
327 W. Houston St., New Yor- 
ko mieste, kuris lankėsi pas 
mus sykiu
taipgi yra Laisvės skaitytojas 
ir rėmėjas. Atsilankęs, pasimo- 
kėjo Laisvės prenumeratą ir 
užsisakė kalendorių.

su viešnia. Jisai

Buvo atvykęs žinomasis 
brooklyniečiams greatneckie- 
tis biznierius Kasmočius su sa
vo grakščia dukra Alma, 
Great Necko lietuvių, Choro 
Pirmyn mokytoja-vedėja, ir 
mažu sūneliu. Alma lankėsi 
Meno Sąjungos Centre gauti 
naujų dainų Pirmyn Choro re
pertuarui ateinantį sezoną. Jie 
rengiasi daug dainuoti. Alma 
yra tik 14 metų, tur būt, jau
niausia ėhoro mokytoja.

Eono Kliubas Auga

Trečiadienis, Rugsėjo 1, 194$

Vestuvės
Ateinantį šeštadienį, rugsė

jo 4 d., St. Mary’s (airių) baž
nyčioj, ant Leonard ir Ten 
Eyck St., susiriša vedybų ry
šiu Sally Sarnikiutė (iš Bosto
no) ir Juozas Jakavonis. Juo
zas Jakavonis taip pa,t nelabai 
seniai, kartu su tėvu Aleku 
Jakavoniu, yra atvykę iš Bos
tono ir abudu dirba Lituanica 
Sq. restaurane, pas Nellie ir 
Stanley Rutkūnus.

Po šliūbo bus priimtuvės, 
dalyvaujant jaunųjų šeimoms 
ir giminėms, jaunojo namuose, 
7$ Penn St., Brooklyne.

Linkime jaunavedžiams lai
mingo ir linksmo šeimyniško 
gyvenimo. Rep.

Žiauriausias Apgavikas
Mrs. Mary Mears, kurios 

karys sūnus yra įkalintas Ne- 
braskoj už nužudymą mergai
tės, šiomis dienomis
apgauta ant $180, viso 
turto. Jinai tuos pinigus 
vus asmejrijii, kuris sakė 
žiuojąs gelbėti jos sūnų.

buvus 
jos 

įda- 
va-

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Gr abor ius-U ndertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783 
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

Skaičius brooklyniečių įsira
šančių į Raudonojo Kryžiaus 
“Galiono Kliubą,” sparčiai au
ga. To kliubo nariais skaito
ma tie asmenys, kurie jau aš
tuntu kartu davė kraujo gel
bėjimui karių gyvasčių.

Pereitą savaitę to kliubo na
rių skaičius paaugėjęs iki 65 
asmenų, prisidėję 11 naujų 
narių, kurie nešios sidabrinę 
kraujo davėjo sagutę su rau
donu kaspinu, galioną krau
jo davusio požymį.

Viena iš tų. naujųjų garbės 
narių buvo Mrs. Ruth Moore, 
kuri keliauja 128 mylias, kad 
pasiekti brooklyniečių kraujo 
priėmimo centrą, 57 Willough
by St. Mrs. Moore sako, kad 
iš jos giminių ar draugų ne
siranda nei vieno kariuomenėj, 
tad ji nori, kad jos giminė bū
tų nors tuo būdu atstovauja
ma karo pastangose.

v

*5
us — mums ir 

viso pasauli^ žmonėms ryto
jus us šviesus

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

t

i

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome ši speciali pasiūlymą 

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už senas žemas kainas. . v*-1 i

CHARLES’

H

i

V.

MIRĖ LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Visy susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Atsilankę parodykite mumš ši skelbimą ir mes duosime 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse •

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Tel. EVergreen 4-9612

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

&

55®

Įdomi scena is filmos “Mission to Moscow;” rodo
ma yisoje eilėje mažesniųjų teatrų, — didžiuosiuose ji 
jau buvo rodyta ir žiūrovai filmą labai gėrėjosi.

Joseph Rinkewese- (Rinkevi
čius), gyveno po Nr. 6 Scholes 
St., Brooklyne. Mirė rugpjūčio 
30 d., Veterans Administra
tion, Bronx, N. Y. Laidotuvės 
įvyks rugsėjo 2 d., 10 v. ry
to, Long Island National ka
pinėse, Pinelawn, L. I. Kūnas 
pašarvotas J. Garšvos koply
čioje, 231 Bedford Ave.

Velionis paliko brolį ir se
serį Mrs. Tamaliūnas Ameri
koje, o tris seseris ir brolį Lie
tuvoje.

iiiV v ' •

w.

OFICIALIS LOS OPTIKAS
UNION SQ. v 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 
Akis Ištiria 

GYDYTOJAI 
100 nuoS. unija Sapoj 

Telef.r GR. 7-7553
DETROITE: | 2539 Woodward Avenue 

Į 602 Hofmanu Bldg.
N. SHAFFER, WML VOGEL, Direktoriai

30 Dieną 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Stanley Rutkūnas
Savininkas

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PAR® KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų

Štai

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Givi&la 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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




