
KRISLAI
Dvasioje su “Tautos Vadu.” 
Kam Tie Pinigai?
Kun. Miluko Knygos.
Turkijos Neutralumas. 
Gorlovka.

Rašo R. MIZARA

Keistų pasaulyje dalykų ne
trūksta. Štai Pittsburgho kon
ferencijos šaukėjai vis skelbė, 
būk jie nieko bendro neturį 
su smetonininkais.

Bet konferencijoje dvasia 
buvo smetoninė. Konferencijo
je dalyvavo visi trys Smetonos 
atstovai: pp. žadeikis, Budrys 
ir Daužvardis .

Visi trys ten kalbėjo, visi 
trys buvo atatinkamai pagerb
ti, visų trijų smetoninė politi
ka pravesta.

Vadinasi, kontinuitetas tę
siamas!

Tenka priminti dar ir tas 
faktas: konferencijai pirmi
ninkavo p. šimutis — tas pats 
Šimutis, kuris 1926 metais pa
dėjo Smetonai Lietuvoje įsiga
lėti, uzurpatoriškai krašto val
džią pasigrobti.

Naujieniniai demokratai da
bar su tais ponais bučiuojasi, 
dabar jiems katutes ploja, da
bar jųjų politiką vykdo!

Brooklyniškė Amerika pra
neša vieną įdomią žinią:

“Kunigų Vienybės pastan
gomis ir nenuilstamu darbu,” 
rašo ji, “Lietuvos reikalams 
nuėjo 120,000 dolerių ...”

Lietuvos reikalams? Jeigu 
taip, tai kur tie pinigai nuėjo?

Iki šiol mes girdėjome, jog 
Kunigų Vienybė renka iš lietu
vių katalikų, pinigus ir siunčia 
į Vatikaną. Kodėl gi Amerika 
negali to fakto pripažinti?’

Atrodo, kad Amerika vis 
Nedrįsta, vis bijosi. Nes jeigu 
ji tą faktą pripažins, tai juk 
aukotojai tuomet žinos, kad 
tie pinigai nuėjo ne Lietuvos 
reikalams, bet Vatikano poli
tikos reikalams.

Vienas laikraštis rašo, jog 
nelabai seniai mirusiojo kun. 
Antano Miluko parašytos ir iš
leistos knygos “dabar parduo
damos popieriaus fabrikams 
pagal svorį.”

Galimas daiktas.
Reikia pripažinti, kad kun. 

Miluko knygų buvo labai gre
mėzdiška kalba parašytų ir 
daugiausiai apie kuniginę po
litiką, — šią politiką garbi
nančių. Todėl žmonių masės 
jų nepirko ir neskaitė. Kuni
gai, kurie turi pinigų ir laiko, 
jų skaityti taipgi nepaiso.

Na, ir dėl to štai kas atsi
tiko : knygos parduodamoj fa
brikams!

Maskvoje išeidinėjąs žurna
las Karas ir Darbininkų Klasė 
kritikuoja Turkiją dėl josios 
neutralumo šiame kare.

Nurodoma, kad tokis neu
tralumas tetarnauja Hitleriui, 
o ne Jungtinėms Tautoms.

Švedijos neutralumas taipgi 
tarnauja Hitleriui, o ne Jung
tinėms Tautoms.

Jei šiandien Turkija, Švedi
ja, Šveicarija 4r Portugalija 
stotų Jungtinių Tautų pusėn ir 
apskelbtų karą hitlerinei Vo
kietijai, matytume, kiek daug 
tas pasitarnautų greitesniam 
hitlerizmo sunaikinimui.

Prieš keletą dienų Raudono
ji Armija atsiėmė iš okupantų 
netoli Stalino esantį miestelį 
Gorlovką.

Šitų žodžių rašytojui 1931 
m. teko išbūti Gorlovkoj kele
tą dienų. Tuomet ten veikė dvi 
didelės anglies kasyklos; ke
letas svarbių fabrikų; buvo te
atras, puiki salė.

Be abejo, piktieji okupantai 
dabar bus viską sugriovę, iš
deginę.

Bet jie už tai turės atmokė
ti!
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ARTĖJA SOVIETŲ, ANGLŲ 
IR AMERIKOS SUEIGA, 
SAKO ROOSEVELTAS

Sovietiniai Kovūnai Sunaikino 
Bei Pagrobė Tūkstančius Priešų 
Tankų, Lėktuvų ir Kt. Pabūklų

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas rugs. 7 d. pra
nešė, jog nuo praeito šešta
dienio padaryta žingsnių 
pirmyn linkui sueigos tarp 
jo paties, premjero Stalino 
ir Anglijos ministerio pir
mininko Churchillo. Prezi
dentas sakė, kad jis tikisi 
daugiau žinių tuo reikalu 
po dienos ar dviejų.

Anglų premjeras Chur- 
chillas dar pasilieka Wa
shingtone, menama, tokiam

ROOSEVELTAS TIKISI, JOG KITI KRAŠTAI 
ATSITEIS LEND-LEASE SKOLAS

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas sakė, nors A- 
merika nelaukia, kad kiti 
kraštai, gavę jos paramos 
iš Lend - Lease (paskolų) 
fondo, atsiteistų doleriais, 
bet jis pats ir dauguma tų 
kraštų turi vilties, jog bus

Gen. Marshall Sako: Jau 
Viskas Prirengta Įsi
veržt Vakarų Europon

Washington, rugs. 8. — 
Generolas Marshall, Jungti
nių Valstijų karo štabo gal
va, pareiškė, kad jau visos 
amerikiečių ir anglų jėgos 
yra faktinai prirengtos įsi
veržimui į šiaurvakarinę 
Europą prieš Hitlerį. Per
galė prieš nacius užtikrin
ta, nors karas dar galės už
trukti, pastebėjo gen. Mar
shall.

Talkininkai Apgula 
Japonus Lae

Australija, rugs. 8. — A- 
merikiečiai ir australai 
pradeda apgult svarbiąją 
japonų karo bazę Lae, Nau
jojoj Guinejoj. Kiti Talki
ninkų kariuomenės daliniai 
šturmuoja japonus arti Sa- 
lamaua, 18 mylių į pietus 
nuo Lae.

Australai pasiekė punk
tus tik už keturių mylių 
nuo japonų Malahang lėk
tuvų' aikštės, Lae apylinkė
je.

Naujojon Guinejon vis 
daugiau įgabenama lėktu
vais amerikiečių ir austra
lų prieš japonus.

atsitikimui, kaip: Bendra 
konferencija su Sovietų pa
siuntiniais, laukiamas Itali
jos pasidavimas ar naujas 
didelis amerikiečių-anglų 
žygis prieš vokiečius Euro
pos sausumoje.

Pirm prez. Roosevelto 
pranešimo apie laukiamą 
pasitarimą su Stalinu, A- 
merikos valstybės sekreto
rius kalbėjosi su naujuoju 
Sovietų ambasadorium An
drium A. Gromyko.

atsiteista Jungtinėms Val
stijoms, kiek tik jie išgalės. 
Jei ne pinigais, tai kitais 
būdais (pavyzdžiui, preky
ba) jie galės Amerikai atsi
teisti.

Šiuom pareiškimu prezi
dentas atitaisė klaidingą į- 
špūdį, kurį padarė jo var
du paskelbtas laiškas ry
šium su raportu apie Lend- 
Lease paskolas. Tas laiškas 
sakė, kad karo laimėjimas 
tai būsią vienintelis Ameri
kai atsiteisimas, ir ji dau
giau nieko nereikalausianti.

Dabar prez. Rooseveltas 
pareiškė, kad jis nematė to 
laiško iki jo paskelbimo 
spaudoje. Besitariant jam 
su Churchillu Kanadoje bu
vo priduota jam keli maši
nėle rašyti laiškai; po vie
nu iš jų išmuštos raidės F. 
R. vietoj prezidento parašo, 
ir vienas iš tų laiškų paskui 
buvo paskelbtas, sakoma, 
su prezidento užgyrimu.

Prez. Rooseveltas atsi
prašo, kad per neapsižiūrė
jimą praėjo du sakiniai ta
me laiške,x kuriuos jis da
bar atmeta. Tai sakiniai, 
kurie jo vardu skelbia, kad 
Jungtinės Valstijos nerei
kalaus jokių Lend-Lease 
paskolų atmokėjimo.

■■■■’ •

AUGA SKAIČIUS GELŽKE- 
LI0 NELAIMES AUKŲ

Philadelphia, Pa. — Su
skaičiuota jau 79 asmenys 
įhirę dėl traukinio nelaimės 
šiaurinėje Philadelphijoje. 
Ligoninėse tebeguli 115 
sunkiai sužeistu ir kai ku
rie jų taipgi mirsią.

Federalė valdžia pradėjo 
tyrinėti šios nelaimės prie
žastį. ' .

Oficialiai Sovietų Pranešimai
Washington, rugs. 7. — 

Jungtinių Valstijų Federalė 
Susisiekimų Komisija pa
skelbė sekamą Maskvos 
radijo pranešimą apie vo
kiečių nuostolius per du 
mėnesius Sovietų ofensy- 
vo:

Per du mėnesius vasaros 
mūšių nuo liepos 5 iki rugs. 
5 d. šiemet Sovietų kariuo
menė visose fronto dalyse 
sunaikino 5,729 priešų lėk
tuvus, 8,400 tankų, 5,912 
kanuolių ir 28,000. trokų ir 
kitokių automobilių.

Viso buvo užmušta dau
giau kaip 420 tūkstančių 
vokiečių kareivių ir oficie-

SOVIETŲ KARIAI PAĖMĖ 
GALINGĄJĄ VOKIEČIŲ 

TVIRTUMĄ STALINO
Berlyno radijas paskelbė 

trečiadienio rytą, kad vo
kiečiai jau apleidę miestą 
Stalino.

Naciai giriasi, kad pirm 
pasitraukiant iš Stalino, jie 
sunaikinę visus to miesto 
įrengimus, turinčius bent 
kiek karinės svarbos.

Tikrumoj ne patys hitle
rininkai “pagal planą” pa
sitraukė iš Stalino, bet juos 
raudonarmiečiai laukan iš
mušė. Pirm negu sovieti
niai kariai galutinai štur
mavo nacius Stalino mies
te, jie užėjo priešams užnu- 
garėn iš šiaur-vakarinio

PRENESAMA, JOG KURIASI 
BENDRA AMERIKOSANGLŲ- 

SOVIETŲ TARYBA
London. — Einama lin

kui bendrosios tarybos su
darymo tarp Jungtinių 
Valstijų, Anglijos ir Sovie
tų Sąjungos, kaip praneša 
amerikinės spaudos kores
pondentai iš Londono. Šiuo 
tarpu daroma pasiruošimai 
sueigai tarp Amerikos val
stybės ministerio Cordell 
Hullo, Anglijos užsienių 
reikalų minįsterio A. Edeno 
ir Sovietų užsienių reikalų 
komisaro Viačeslavo Molo
tovo.

Bendroji Amerikos - So

f *

rių. Kautynėse nuo liepos 5 
iki rugs. 5 d. bent pusant
ro miliono vokiečių karei
vių ir oficierių buvo išmu
šta iš veikimo kaipo užmuš
tų ir sužeistų.

Tuo pačiu laikotarpiu so
vietiniai kariai pagrobė 1,- 
041-ną vokiečių tanką; 2,- 
018 kanuolių, tame skaičiu
je ir motorizuotų kanuolių; 
5,382 kulkosvaidžius ir 7,- 
853 automobilius ir trokus.

38 tūkstančiai 600 vokie
čių kareivių ir oficierių bu
vo nelaisvėn pahnta.

(Tuo pačiu laiku Raudo
noji Armija atvadavo 30,- 
000 ketvirtainių mylių plo
tus.) 

šono. Kiti raudonarmiečių 
daliniai rietė apsupimo lan
ką iš pietų šono. Tuomet 
vokiečiai, bijodami visiško 
a p s u pimo - sunaikinimo, 
šturmuojami iš trijų pusių, 
ir spruko iš Stalino, kurie 
dar galėjo pasprukti.

Miestas Stalino, didis an
glies - geležies pramonių 
centras Doneco Baseine, 
buvo viena iš pačių galin
giausių Hitlerio tvirtumų 
prieš - sovietiniame fronte. 
Vyriausio nacių štabo sėdy
ba taipgi buvo šiame mies
te. Stalino pirm karo turėjo 
apie pusę miliono gyvento
jų.

vietų - Anglijos taryba, su
sidarysianti iš jų valdinin
kų ir žinovų, “spręs kylan
čius Europoj politinius 
klausimus ir derins politi
nę ir karinę strategiją tarp 
Amerikos - Anglijos ir So
vietų Sąjungos”, kaip tei
gia New Yorko ^Times lon- 
doniškis k o r e s p ondentas 
Drew Middleton. Sakoma, 
jog į tokią bendrąją trijų 
galingiausių valstybių tary
bą toliau galėtų būti priim
ta Francija, Turkija ir tūli 
kiti kraštai. Karą laimėjus,

ITALŲ VALDŽIA PASIDA
VĖ BESĄUYGINIAI, - 

PRANEŠA EISENHOWER

$

šiaur. Afrika, rugs. 8.— 
Generolas Dwight Eisenho
wer, vyriausias amerikiečių 
ir anglų komandierius, ofi
cialiai pranešė, kad Italijos 
premjero Badoglio ir kara
liaus Viktoro, Emmanuelio 
valdžia besąlyginiai pasida
vė talkininkams,

Amerikiečių - anglų ko
manda suteikė tik kai ku
rias trumpalaikes paliaubų 
sąlygas ginkluotom italų 
jėgom, ypač Italijos žmo
nėms.

Taigi Italija viso po tre
jų metų ir trijų mėneėių 

tapo išmušta iš fašistų 
Ašies karo.

Italija be jokių sąlygų iš 
savo pusės pasidavė Jung
tinėms Tautoms už kelių 
valandų po to, kai naujos 
Talkininkų jėgos išsikėlė 
krantan apie 40 mylių Į 
šiaurius nuo dabartinės an
glų linijos Calabrijoj, pieti
nėj Italijoj.

Generolo Montgomery’©

RAUDONOJI ARMIJA APEINA SVARBŲJĮ 
NACIŲ GELZKELIŲ MAZGĄ BACHMACĄ

London, rugs. 8. — So
vietų kariuomenė atėmė iš 
vokiečių Česnokovką miestą 
su geležinkelio stočia, 6 my
lios į šiaurvakarius nuo Ba- 
chmačo, mazgo geležinke
lių, einančių iš Briansko ir 
Kursko į Ukrainos sostinę 
Kijevą ir iš Gomelio per 
visą Ukrainą į pačius pie
tus. Su Česnokovkos užėmi
mu raudonarmiečiai perkir
to naciam svarbųjį geležin
kelį į Gomelį ir šonu apėjo 
priešus pačiame Bachmače.

Per dieną sovietiniai ko
vūnai įvairiose fronto da
lyse užmušė daugiau kaip 
8,400 hitlerininkų ir atka
riavo ilgą eilę geležinkelio 
stočių, miestų, miestelių ir 
kaimų — viso daugiau kaip 
300 gyvenamųjų vietovių.

Tą dieną Raudonoji Ar
mija pažygiavo iki 13 my
lių pirmyn į vakarus ir pie
tų vakarus nuo Charkovo ir 
kitur Doneco Baseine. Su 
naujaisiais laimėjimais So
vietai atvadavo jau dau
giau kaip du trečdalius Do
neco Baseino, pramonin- 

pamatinis tarybos tikslas 
būtų taiką palaikyti prieš 
bet kokius naujus užpuoli
kus.

vadovaujama anglų kana* 
diečių armija, įsiveržus 
praeitą penktadienį iš Sici* 
lijos į pačią Italiją, galuti
nai įtikino Romą, kad būtų 
bergždi tolesni italų besi- 
priešinimai.

Dabar, pirm Italijai visiš
kai pasiduodant, Amerikos 
ir Anglijos lėktuvai galin
gai triuškino visus karinius 
fašistų įrengimus prade
dant nuo Foggia, Neapolio 
srityje, ir baigiant Calab- 
ria, pietiniame Italijoj 
“nykštyje.”

Berlyno radijas sakė, kad 
Septintoji Amerikos armija 
dideliu laivų skaičium plau
kia per Viduržemio Jūrų 
linkui pietinės Europos.

Amerikiečių artilerija ir 
oro bombos nutildė japonų 
kanuoles Viloj, Kolomban- 
garos saloj, centraliniame 
Saliamono salyne.

giausios angliakasyklų ir 
plieno įmonių srities, užtai 
vadinamos sovietine Penn- 
sylvanija.

Miesto Stalino Paėmi
mas tai Viena iš Di

džiausių Pergalių
Maskva, rugs. 8. — So

vietai oficialiai patvirtino, 
kad jie atėmė iš vokiečių 
miestą Stalino. Tatai laiko
ma tokia svarbia Raudono
sios Armijos pergale, kaip 
ir Charkovo atvadavimas..

Naciai laikė miestą Sta
liną savo naguose nuo 1941 
m. spalių 21 d.

Amerikos Lakūnai Pleš
kina Nacių Stovyklas
London, rugs. 8.— Jung

tinių Valstijų bombanešiai 
triuškino nacių lėktuvų sto* 
vykias 'Amiens ir Abbeville^ 
Franci jo j.

Anglų lakūnai bombarda
vo ir apšaudė vokiečių nau
dojamus geležinkelius ir 
lėktuvų aikštes Francijoj ir 
Belgijoj.
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Katas Italijoj ir Antras Frantas
Pagaliau Anglijos ir Kanados ginkluo- 

tos jėgos išlipo pačiame pietiniame Ita
lijos gale, arba, kaip priprasta sakyti, 
“bato pirštuose.”

Italija yra panaši į batą—iš šiaurių 
atsikišus į pietus. Iš rytų pusės jos pa
kraščius skalauja Adriatiko Jūros, iš 
piet-yakarų — Viduržemio Jūros. Iš 
šiaurių į pietus Italija tūri apie 800 ame
rikoniškų mylių ilgio, ir apie 100 arba 
125 mylios pločio. Aplinkui, pajūriais 
pravesta gelžkeliai, kurie vietomis sker
sai Italiją sujungti. Italija turi daugybę 
tinkamų prieplaukų.

Italijos fašistams ginti patį jos pieti
nį galą -— “pirštus” ar “kulnį” yra ne
lengva, nes Anglijos ir Amerikos lėktu
vai bombarduoja gelžkelius ir kelius, o 
vietomis jos susisiekimą daužo Jungti
nių Tautų ir karo laivai. v

Aišku, kad Italijos fašistai ir Vokieti
jos naciai laikysis trukdymo taktikos, 
tai yra, kenkimo Anglijos ir Amerikos jė- 
gofris žygiuoti išilgai tą Italijos “batą.” 
Aišku, kad fašistų apsigynimo linijos 
yra tik šiaurinėj dalyj. Numatoma, pir
moji fašistų apsigynimo linija eina nuo 
Leghorn per Florence linkui San Mari
no ir AncOna, tai yra, nuo Viduržemio 
Jūtos skersai Italiją linkui Adriatiko 
Jūros, apie 500 mylių į šiaurį nuo tos 
vietos, kur yra išlipus 'anglų 8-toji ar
mija.

Antra jau galingesnė fašistų linija yra 
išilgai Po upę, o trečia ant linijos Mi
lano - Brėscia - Verona - Padua ir Ve
nice. Po šios linijos Italija baigiasi ,ir 
nacių Vokietiją apsaugoja didžiuliai Al
pų kalnai.

Gamiinės Apsigynimo Tvirtumos
"taigi, kaip mdtome, per Italiją labai 

ilgas ir sunkus kelias linkui pačios na
cių Vokietijos. Mums atrodo, kad jėigii 
Italijos liaudis iš yįdaūs hėsūšprpgdiriS 
nadų ir Italijos valdonų planų, tai labai 
sutiki ten bus kova. Jau kur anglų ar
mija išsikėlė, visai arti yra didelių ūoli- 
nių kalnų, kurie turi po 6,000 pėdų. Ir 
taip išilgai visą Italiją, kalnas ant kai
lio; gelžkeliai pravesti pakalnėmis ir per 
daugybes tunelių. . Kad tokiąs pozicijas 
ginti, nereikia didelių armijų. Užteks 
keliems, šimtams fašistų įsidrūtinti kur 
ant kalno ir sunku juos bus išmušti, Už- 
gtiaus jie kokį tunelį ir pirmyn ėjimas 
bus ant ilgo sulaikytas.^ Užtenka prisi
minti, kad apie mėnesį laiko anglus lai
kė pfie Etna kalno Sicilijoj.

. Todėl laukti, kad anglų-ąmęrikiečių 
arųiijos greitai eitų pirmyn Italijoj, ne
galima. ir rėikia atminti, kad kada visa 
Italija būs užimta, tai ir tada prieš mus 

- .bus didžiuliai Alpų kalnai, tai yra, ga- 
Imlgiaūšios priešo pozicijos. Mums atro
do, kad jeigu anglų-amerikiečių armijos 
būtų į Italiją įsiveržusios tada, kada 
Mtissolinis nusirito, kada Italijos žmo- 
8ės demonstravo už taiką, tai būtame 

slūglūit atsiekę. Dabar mažas “riykšta-
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k&s” karalius . ir jo generolas, Badoglio 
žymiai apramino, apgavo, Italijos žmo
nes, p Hitleris pasiuntė kelioliką savo 
divizijų Italijon'.

Ar tai Yra Antras Frontas?
Tūli radio komentatoriai, kurie nuo

latos niekina . mūsų . talkininkę Sovietų 
Sųjūhgą, garsiai šaukią, kad Italijoj at
sidarė vyriausias m’&U frontas.

. H^išku, kad kūr tik iries kovojame, kur 
tiktai laimiriie, tai yra svarbų. Bet jau 
iŠ anksto galimą numatyti, kad mūsų 
key Oš Italijos labai mažai, o gal ir visai 
ilgai nedarys reikšmės į rytinį frontų?

Kodėl? Todėl, kad Italijoj nereikalin
ga bus nei mums, nei Italijai, nei Vo
kietijai turėti daug jėgų. Jeigu frontas 
bus stumiamas iš pietų, nuo Reggio Ca
labria linkui Neapolio, Taranto, Romos 
ir toliau į šiaurę, tai jis negalės sugerti 
daugiau iš mūsų pusės jėgų, kaip 300,- 
000, o gal ir mažiau. Gi Italijos fašistai 
turi savo jėgų daugiau ir su maža Hit
lerio pagelba jie ilgai ir atkakliai galės 
trukdyti Amerikos-Anglijos pirmyn ėji
mą.

Taigi, jeigu nebus atidarytas prieš 
Hitlerį antras frontas Francūzijoj ir 
Belgijoje tai kovos Italijoj ne tik neati
trauks iš rytinio fronto kelių desetkų 
Hitlerio divizijų, bet, vargiai jos ati
trauks nors vieną diviziją. •

Jungtinių Tautų karo laimėjimas rei
kalauja, kad Anglija ir Amerika ati
truktų iš Sovietų Sąjungos nuo 50 iki 60 
Hitlerio divizijų. Pagal “N. Y. Times”, 
dabar Hitleris ir jo pakalikui prieš So
vietų Sąjungą turi iki ,230 divizijų. So
vietų Sąjunga nori, kad Anglija ir Ame
rika atitrauktų nors vieną trečdalį ar 
ketvirtadalį kitiėrio divizijų, kad Raur 
donoji Armija sėkmingiau, galėtų žy- 

' giuoti pirmyn. O vakarų demokratijos 
tą gali padaryti tik užpuldamos Hitlerį 
Francūzijoj ir Belgijoj, tuo pat kartu 
surūošdamos tokias diversijas, kaip Ita
lijoj.

Rugsėjo 5 d. ir N. Y.: Times rašo, kad 
“Talkininkų invazija Italijoj, tai nėra 
antras fantas, kokio rusai reikalavo, 
frontas,, kuris atitrauktų į Vakarų Eu
ropą apie 40 divizijų iŠ 230 Ašies esamų 
divizijų pfiėš Rusiją.”
: Ir iš Londono rašo Mr. Drew Middle- i* ' * 11 ’ i ‘i ■<, ,ton, kad “antrą frontą rusai supranta 
antrą frontą Vakarų Europoj, bet ne 
Italijoj ir rio Balkanuose.”

Reiškia, kol kas Untta fronto nėra, o 
be jo karą laimėti bus labai sunku. Tik. jo 
atidarymas, tik bendras kariavimas 
pilės Hitlerį ir jo gaujas priartins karo 
galą, sūĮnūžins mūsų aukas ir sutvirtins 
Jungtinių Tautų ryšius ne vien karo lai
mėj fmui, bet ir taikos išlaikymui.

Plėšikai ir Karas
*

Komercinė spauda nesiliauja raudojus 
dėl “per aukštų” taksų ant didžiųjų pel
nų. Girdi, kapitalui nebelieka iųiciaty- 

• vOs, kai jis esti per daug aptaksuotas. 
Vienas iš didžiųjų argumentų prieš 
Robsevelto administraciją, tai kad jinai 
kraunanti ir kraunanti taksus ant kom
panijų ir korpbrąčijų pelnų, tuom jiriai 
trukdanti gamybą.

Bet arčiau. pasižiūrėję į faktus, mes 
tuojau pamatome, kad tos spaudos aša
rojimas yra gryna apgavystę. Nei .karas, 
nei aukšti taksai industrinio plėšikavi
mo nepajėgė prašalinti.1

Tiesa, ant per didelių pelnų yra uždė
ti specialiai, gana aukšti taksai. Bet į- 
statymai draudžia atimti tų pelnį dau
giau,. kaip 80 nuošimčių. Vadinasi, jei
gu prie normaliŠkų įejnų kapitalistas 
pasidarė šimtą tūkstančių dolerių, dar 
viršpelnių, tai valdžia gaji iš jo atimti 
tiktai 80 tūkstančių dolerių, o 20 tūkst. 
dolerių jam pasilieka kįšeniuje. O dau
gybės Korporacijų pelnai tiek pakilo, jog 
visoje Amerikos istorijoj^ nėra buvę to
kio pakilimo. Kai kurių korppracijų, tu
rinčių iš valdžios karinius kontraktus, 
pelnai pakilo f anį 2;113 nuošimčių! Pa
vyzdžiui, Edward ,G. Bųdd Manufactu
ring Cq,4 pelnai, pakilo nuo ;$236,000, iki 
£5,222,600, arba ,2,X13 nįpš.jipath.Trpp 
Works savo pelnus padidino nuo: $260,000 
iki $3,743,006 arba 1,340 nųoš; Ąiųprican 
Type.. Founders,.. Inc7?■ pernai k pakįlo 
$131,000 ijci $2,X61,000. Reikią ątn 
kad šis pakilimas yra po apmokėjimo vi- 
sų,takęų., į. ;.(1 į ...

Čionai paduoda tiktai, keletas pavyz- 
J džių. Panašių atsitikimą trasime šimtus.

nuo- 
atmintį?'
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KAIP Aš KARIAUJU 
SU VOKIEUI ItS

Laike karo aš buvau 17 
kartų mūšiuose, Visko pri
siėjo pamėgint ir kulkosvai
džių ugnies, įpįnų ir botribiį 
atskalų. ir,|jėi ne kairioji 
imsis, per-ptis humušta, f gi 
visai būtų nežymu — ka
riavau aš, sįFhė. j

,— Kaip tū, Mikolai išei
ni sau'sūs iš varidenš? — 
klausia mane kovotojai. Aš 

smiau

skiau ir antrą. Vokiečiai 
atsiminė... Jie suprato,
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jiems atsakau: 
reikia gyventi fronte, vyru
čiai, tada vokietys nesušla
pins jūsų autoritetą.

Ištiesų pasakysiu jum: 
aš daugiausiai bijausi liū
desio — jis baisiau mirties. 
Ši baimė pas mane atsirado 
dar prieš karą. Gyvenau aš 
tada Nikolaevsko. apskrity
je ir dirbau sovchoze gyvu
lių prižiūrėtoju. Liūdna 
buvo vaikščiot paskūi juos 
nuo ryto iki vakaro po ste
pes vasaros karštyje. Kad 
linksmiau būtų, aš užsilip
davau visokiais darais: 
pasidariau sau gražų kler- 
natą, dirbau šaukštus, sta
čiau vištinę, lipdydavau iš 
molio teliuką.

Kada papuoliau į kariuo
menę, patekau ant fronto, 
liūdesys Piane neapleido. 
Būdavo, sėdi apkase, žiemą 
šalta, kojos ir rankos atša
lę, o vokietys kaip tyčia ty
koja, negalima nei pasišil
dyti. Kariai pradeda prisi
minti apie namus, šeimynas 
ir dar sunkiau pasidaro ant 
širdies.

Atsimenu vieną kartą 
mūsų skyrius užėmė vieną 
apsaugą ir mes apsistojoPi 
ant vieno kalniuko, arti 
prieš Pius buvo kaimas vie
name klonelyje, o už jo Vo
kiečiai, muša mūs iš artile
rijos, kad nęį atsikvėpt ne
duoda. Sviedinius leidžia iš 
minosvaidžių ir šaudo iš 
kulkosvaidžių. Mes irgi nę- 
atsiliekam ir mušam į juos. 
Artileristams ir minosvaidi
ninkams yra darbo, o aš 
sėdžiu su savo automatu be 
jokio užsiėmimo. Praėjo 
viena diena, antra, trečia. 
Na kiek gi galima dar taip 
sėdėt? Draugai man sako: 
pakol tave dar neužklūpo 
vokietys, sėdęk ir lauk. Už
eis, ims artintis — tada 
pilk. Bet prieš mūšį aš ap
siėmiau sau užduotį, už
mušt aštuonis vokiečius. 
Sėdžiu ir manau sau, pasi
baigs mūšis, artileristai ir 
minosvaidininkai suves sa
vo darbo sąskaitas, o ką aš 
skaitysiu? Nutariau taip 

veikti: geriau pačiam jieš- 
kopi vokiečių, nesulaukiant, 
kol jie tave ras.

Iš piūsų apsigynimoį. lini- 
jų į kaimą, ranka gali pa
siekt.

Nušliaužiau aš šliaužte 
į kaimą. Mano laimei kai
me aš pataikiau prie dide- 
lidklųoho iš storų rąstų. 
Palindau aš pakluonėn il
su • automatu prisitaisiau 
taip, kaip. pas save namie, 
geriau ir būt negali. Iš čia 
galiu apšaudyti gerą šmotą 
kelio, kuris- tyso j a per kai
mą ypkiečiųąjink. K^iP v.tik 
užsibaigė m jūsų artilerijos 
prirengiąmoji ugnis, ^.gru
pės : vokiečiu; sir automatais 
pasidrąsino ; ir j pradėjo 
slinkt pęr kaimą keliu mūs 
pusėn. Matomai jie norėjo 
užimt namus ir tęn .liktis. 
Vot, .čia <tai) ir ■ prasidėjo 
mano , darbai Tik pasiro- 
dys grupė . Vokiečių^ ant ke
lio, aš- vokiety tuoj, pasodė 
įįū ant, savų automato tai
kiklio, paukšt... ir nusiri
ta, yękiety  ̂Išguliau - aš 
pirmą grupę vokiečių, pa-

tį( iš kanuolių. N^paų kai
me ,dąūg, ne iš kaitio suži
nosi,, kuriam reikia paleist 
sviedinį., Paskiii mane per
šliaužė inūsįį. kgriad, užėmė 
grįčiąs , ir 
Iii ,mūšiąĮr 
primušėni.
dejom mes vesti sąskaitas 
ir žiūrėti, kas ką padirbo. 
Ant manė asriieris liūdymo, 
vadas užrašė: “Sunaikino 
dvidešimts ^okiečitį.”
, Mūsiį dąįiiiis gavo įsa
kysią užimti vieną aukštu
mą ir peršliaužti priešo už
nugariu. Leidomės mes, bet 
iš vienos kalnelio pusės ir 
iš kitos buvo apsistiprinę 
vokiečiai ir mus užtėmiję 
paleido ant mūsų kryžiavą 
ugnį. Prigūlėm mės jbrie že
mės, o kulkos taip ir švil
pia. žiūrėtis reikia; suras 
ji tave ir prikals prie že
mės. Baisu tokiose minutė
se. Už kiek laiko vienas vo
kiečių apsitvirtinimas nuti
lo. Mūsų artileristai pasi- 
storojo. Bet kitas dūr sfnūr- 
kiau mušė.

— Gulėk — sakė man t ,
draugas, — greit mūsų ar
tileristai nutildys ir antrą 
tvirtumą, tadą eisime. Mi
nutės bėgo, bet vokiečių 
tvirtuma dirbo be pertrau
kos. Čia jau aš negalėjau 
pakęst. Paprašiau pas vaęlą 
leidimo ir kai lapė pradė
jau šliaužti. šliaužiu, o 
galvoje visai ne toą mintys.

rąšid.ė'jb, kbuvi- 
ąug feės ten jų 
Po mūšio' pra-

kad aš šliaužiau labai toli, 
kad iš mano drkūgų nieks 
nesiliko gyvtįjų tūrpė.

Prišliaužiau prie
tvirtinimo ir paleidau vie
ną granatą į žiotis. Nutilo 
vokiečiai ir aš jiems dar 
dvi pasiunčiau; tada užsi
darė durys. Mūsų kariai 
pasipylė iš visų pusių ir 
leidosi prie tikslo, pirma jų 
begau ir aš.

Mūsų dalinis savo užduo
tį išpildė. Visi mūsų kariai 
ir vadas buvo patenkinti,- 
bet aš nevisai. Nevisai to
dėl, kad įsikarščiavęs už
miršau pažiūrėti į tvirtu
mą ir suskaityti, kiek ten 
vokiečių sudraskiau. Mano 
knygutėje yra užrašytą, 
kad sudraskiau apsitvirti- 
nimą, bet kiek ten jų žuvo, 
nieks ir po šiai dienai neži
no.

Kada mane klausia, kaip 
tavo kairioji ausis? Tai aš 
atsakau: iš neatsargumo. 
Ir tas tikra tiesa.

Pats gerai žinau, kad ka
re be sužeistų ir užmuštų 
neapsieisi. Bet aš ne visas 
žaizdas ir mirtį pripažįstu. 
Jeigu karyš mušasi iki pas
kutinio šovinio ir pats mir
šta, tai mirtis yra teisinga, 
bet jeigu tave sužeidė, ar 
užmušė, tęn kur galima bu
vo vokiečius apeiti gudru
mu — reiškia, kad tu el- 
giąisi blogai.

Daug kartų teko man bū
ti labai karštuose slastuose. 
Naujas mano šinelius, gau
tas gegužio mėnesyje, turi 
penkįas skyles, pramuštas 
sviedinių šukėmis, o pats aš 
išlikau nepajudintas. Vieną 
kartą šukė pataikė man į 
kairįjį šoną, pramušė šine-

— Sekasi tąįu, Mikolai— 
sakydąvo kariai.

Su kairiąja ausimi išėjo 
tokia istorija. Ėjome .iries 
antpuoliu ir mus pasitiko 
kulkosvaidžių ugnimi. Vy
rai sugulė, o aš pasikarščia
vau ir bėgu pirmyn, kulka 
pataikė man į šalmą ir pra- 
ntušė, o jOs atskala nukirto 
man pusę ausies. Mūsų va
das duoda įsakymą:

— Mikolai, šliaužk atgal 
pas sanitarą!

Šliaužiu aš, d čia mūšis 
paaštrėjo. Yra darbo mano 
automatui...

Pasidariau aš perrišimą, 
kad sustabdyt kraują, įlin
dau į apkasą pas kulkosvai
dininką, pradėjau tvarkyt 
kaspinus ir duot jam. Daug 
mes su juo tada pasidarba- 
vom... Ant mano asmeni
nės knygutės yra užrašyta, 
kad aš užmušiau 27 vokie
čius, susprogdinau tvirtu
mą, pagavau penkis špio- 
nųs. Bet mūsų dalyje yra 
viehas karys, kurį aš pra
džioje karo mokinau. Jis iš
naikino virš šimtinę vo
kiečių. Štai aš dabar ir mis
tinu, kaip man dabar pra
lenkt savo draugą, kaip 
daugiau išliet vokiško krau
jo už nuteriotą mano Uk
rainą !

(“Momentas”)

Washington. —Kainų ad
ministracija įspėjo, kad ir 
toliau rugsėjo mėnesį civi
liai gyventojai negaus dau
giau pirkti mėsos, kaip da
bar.
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kurios buvo begulint man lių, bet ant kūno likosi tik 
su draugais. Man rodėsi, 

j,-------------
mėlyna žymė.

Maskva, rugs. 7. — Ne
žiūrint prasidėjusių truk
dančių liūčių, Sovietai tebe- 
žygiuoja pirmyn prieš vo
kiečius.

Pittsburgho Koiiferencija Baigėsi 
Pasisakymu Šturmuoti už Atsteigimą

SmeMniškpjo Rėžinio
Amerikos Lietuvių Tary

bos konferencija/ Pittsburg- 
hė, po dviejtį dieūų prakal
bų pet ponus ir ponias, pa
sižadėjo \šttii*diubti už at- 
šteigihią Lietuvoje smeto
niško rėžimo ir prieš tuos 
lietuvius Amerikoje, kurie 
jam priešingi, kurie stoja 
už Lietuvos žmonių teisę 
apsispręsti.

Nepadarykite klaidos ,— 
šios konferėnėijOs vadai, 
veikianti, sutartyje su Sme
tona, priežiūroje jo minis- 
tefių, nenori, kad jūs su- 
prastuftiėt, jog ;norima, vėl 
smetonizitoas užkarti Lietu
vės žmonėms. Jįe taip ir ųe- 
sakė. Savo Ofįcialėse kalbo
se jie tik kalbėjo už “lais
vą ir neprikląūsonią Lietu
vą,”, o pamatinėj, rezoliuci
joj, kurią skaitę kun. Vaš
kas, net pasisakoma, jog jų 
Lietuva “suteiks laisvo 
žmogaus. įr piliečio teises 
Visiems Lietuvos žmonėms.” 
Ir jeigu jūs nežinojote ar 
užmiršote nuo smetoninių- 
kų .kulkų kritusius Požėlą, 
Giedrį,. .Čiorirį, Greifenber- 
gerį, Suvalkijos ūkininkus 
ii; daug, kitų nužudytų, ar 
laipsniškai Smetonos kalė
jimuose nukankintų žmo
nių, jūs manytumėt Lietu
vos, angelų sargų posėdyje 
atšidūręš iv jiems čia pa- 
kiotu^i paskutinę savi)' ar it 
įjūsiau, p&šiškb'iinią šimti- 
nę^- kaip ,kad. ’as anais me
tais pąįclojąu šimtįnę Lietu
vos AtStatymO Bendrovės 
Steigimui ir tos šifntinės 
datigi&Ū riėiiiačiau.

Beje, daugelis darbo žmo

nelių ir šiandieną čia pali
ko savo penkines ir dešim
kes naudai smetonininkų, 
pasislėpusių po Lietuvos 
“laisvinimo” obalsiu.

* v ■ •

Kad smetonininkai gata
vi, kad ir šiandien Lietu
von maršuoti su savo kulkų 
ir kalėjimų “laisve” Lietu
vos žmonėms, geriausiai pa
sakė Leonardas Šimutis, 
konferencijos pirmininkas, 
kuris, pagautas ūpo, už
griovė, — kad:

“Amerįkos . kariuomenė 
įžygiavo Italijon ir kada už
kariaus visą Europą, mes 
nusinešime sayo statutą 
(Amer. Liet. ..Tarybos. — 
Rep.) su didžiausiomis iš
kilmėmis į nepriklausomą 
Lietuvą ir padėsime muzie
juje.”

Antrą dieną, kaip ir pir- 
mįjąĮ, oficialų kalbos (kal
bėjo Dnužvardis), buvo la
bai atsargios, taipgi ir rezo
liucijos, kad neužsitraukti 
valstybės departmento rūs
tybės. Ūž tai vitrijolišką 
nuodu purvą’ ant Amerįkos 
talkininkės, Sovietų tSąjun
gos išpylė jų pakalikė ponia 
Devenienę ir .tūli kiti, ku
rie pasakė sakinį apie na
cių, okupaciją ir pusyalandį 
kalbėjo apie rusų blogumą 
ir .pronaciškų smetonihinkų 
(.jie juos vadina Lietuvos 
tremtiniais) “kančias Sibi
le.” Moterys verkė poniai 
Deveriienei kalbant. Ištiesų 
verkčiau ir aš, jeigu neži
nočiau, kad; Po “bado, ir 
Kančių”,, pas bolševikus, 
.Amerikon atvykus neužilgo 
nusipirko namus. :

Priedangą!' 10 aiškiai ah-

ti-sovietiško, ąnti-demokra- 
tiško smetoniško jomarko, 
pasisakyta sukelti 10 milio- 
nų karo bonais Trečiosios 
Paskolos vajuje. Taį nereiš
kia, kad jie tiek išparduos, 
tam bus prirokuoti visi per 
lietuviškus bankus, radi j u- 
šus išpirkti bonai, taipgi 
lietuvių pirkti ir kitur, bile 
tik taryba sužinos jų nume
rius.

Taryba palikta ta pati. 
Statutas priimtas be skai
tymo. Priimta daug rezo
liucijų, žinoma, varde “visų 
patrijotingtį lietuvių,” vi
sos mušančios į smetonišką 
bubną. O rezoliucijos pa
sveikinimui lietuvių rau
donarmiečių pulkų, kurie 
kraują lieja ūž Lietuvos 
laisvę, neskaitė, paliko prie 
“mažaverčių” Tąrybai 
įkaityti, kur nėpasieks dė- 
legatų ausies. Man pavyko 
gauti nuo delegato rezoliu
cijos kopiją ir ji prie pro
gos bus talpinama spaudo
je.

Tarybos veiksmų rezoliu
cijoj 7 punktai liečia propa
gandą už atsteigimą smeto- 
nizmo, 1 punktas specialiai 
taikomas prieš tuos, tkurie 
seniai remia karą už Lietu
vos . išlaisvinimą;
progresyvius ir 1. punktas 
pažadui remti kare nuken
tėjusius lietuvius, bet tik 
tada ir tomis išlygomis, jei
gu Sovietų Sąjunga pasi
kvies Ameriką ir kitas tal
kininke^ šalis atsiųsti sme- 
toriinihkahis patinkamą ko
mitetą išdalinimui toS’. pa
šalpos, nes, sako, Soviėtai 
siuntinius leidžia per cen
zūrą. Rep.

pries
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S UŽ LIETUVOS LAISVE
KOVU EPIZODAI Kovotojui

Finansinė Pundeliu Vajaus Komiteto Atskaita 
Nuo Rugpjūčio 14 iki 31, 1943

Rašo JONAS MARCINKEVIČIUS
REPORTAŽAS IŠ 

FRONTO
MES GRĮŽTAME SMAR

KIAU MUŠTI PRIEŠĄ
Pavasario saulutė link

smai švietė. Prie fašistų su
griauto namo šnekučiuojasi 
24 kovotojai, grįžusieji iš 
ligoninių. Jie jau yra buvę 
kovos lauke ir išsigydę sa
vo žaizdas laukia, kad juos 
greičiau vėl pasiųstų į pir
mąsias pozicijas. Pirmasis 
stovi kovotojas Bankas. 
Puolimo metu prie N. kai
mo jis ėjo drąsiai pirmyn, 
nukovė du vokiečius ir len
gvai sužeistas dalinio vado 
buvo pakeltas į vyr. ser
žantus. Medpunkte išbuvęs 
dešimt dienų, drg. Bankas 
sako:

— Kovos laukas yra dide
lė mokykla. Aš pasižadu 
kovoti su grobuonių vokie
čiu iki paskutinio atodūsio.

Prie manęs prieina vis 
daugiau ir daugiau grįžtan
čių iš ligoninės. Jaunas ra
šytojas Petras Žuklys, pa
reiškė :

— Man patikėtąjį gink
lą aš pavartojau tinkamai. 
Du vokiečius snaiperius nu
dėjau. Vienas vokietis ma
ne sužeidė į petį, bet, kaip 
matote, aš sveikas ir grįž
tu su didžiausiu pasitenki
nimu, nes žinau, kad ryt 
poryt, per pirmuosius mū
šius įgijęs didesnį patyri
mą, aš amžinųjų savo prie
šų nudėsiu dvigubai dau
giau.

Kovotojas Baltrukonis 
jau trečią kartą kaunasi su 
vokiškaisiai fašistais. Ne 
vieną jo paleistą kulką vo
kietis pajuto ties Pustoška, 
kelioliką taiklių granatų jis 
yra numetęs į vokiečių blin
dažus Kalinino fronte, o 
čia jis vienas pirmųjų įsi
veržė į vokiečių apkasus ir 
nudėjo vieną karininką ir 
tris kareivius.

Sunkių valandų teko iš
gyventi sužeistiesiems, — 
pasakoja jisai. — Bet mū
sų junginio daktarai ir se
sutės parodė tiek pasišven
timo kad viską buvo leng
viau iškęsti. Ryt mūšis. Ir 
aš galiu pasakyti, kad dėl 
manęs gėdos neturėsit.

Giąžusieji iš ligoninių 
prisiekia kaip vienas mušti 
priešą dar taikliau ir suma
niau. Tai vis darbo žmonės, 
kilę iš Šiaulių, Rokiškio ir 
kitų Lietuvos miestų, ir vi
si jaučia, kad lietuviškojo 
junginio garbė turi būti pa
čioje aukštumoje.

DVIKOVA SU PRIEŠO 
SNAIPERIU

Nuo pat ryto mūsų dali
nį apšaudė kažkur pasislė
pęs priešo snaiperis. Jį su
naikinti vadas pavedė ge- 
riusiam dalinio snaiperiui, 
raudonarmiečiui Petrui Na- 
riūnui.

Iškasęs sniege siaurą ei
gą, Nariūnas prisiartino 
prie priešo apkasų ir gerai 
užsimaskavo. P r a s i d ėjo 
dviejų snaiperių dvikova. 
Visų pirma Nariūnas turė
jo rasti priešą. Uždėjęs ant 
šautuvo savo šalmą, jis kil
stelėjo jį ir greit nuleido. 
Pasigirdo šūvis. Kulka pra
zvimbė pro viršų, bet Na
riūnas spėjo pastebėti vir

šum mažo sniego kupsto 
pakilusį dūmelį.

— Taip, — pagalvojo jis,
— Vadinasi, šitas kupstas,
— tai gerai užmaskuotas 
vokiečių snaiperio apkasas.
— Ir jis pradėjo atidžiai 
stebėti tą vietą.

Bet ir vokietis, matyt, 
buvo prityręs. Jis taip pat 
suprato, kad prieš jį yra 
mūsų snaiperis. Jis daugiau 
nebešaudė ir laukė, kol mū
sų snaiperis pasikels.

Petrui Nariūnui buvo aiš
ku, kad laimės tas, kuris 
turės daugiau kantrybės. 
Nenuleisdamas akių nuo 
kupsto ir nesirodydamas, 
jis daug valandų iš- 
g u lė j o .apkasėlyje. Tik 
prieš pat vakarą vokietis, 
tu r būt, nusprendęs, kad 
mūsų snaiperis pasitraukė, 
pasikėlė, atsargiai apsižval
gė ir ruošėsi pasitraukti iš 
savo apkasėlio. Tuo momen
tu jį ir pervėrė taikli snai
perio Petro Nariūno kulka.

Petras Nariūnas už paro
dytą drąsą, sumanumą bei 
ištvermę apdovanotas me
daliu “Už drąsą.”

Lietuviškieji Meno An
sambliai Veikia

LTSR Meno ansambliai 
išlydėjo džiazo orkestą į 
koncertinę kelionę. Džiazo 
orkestras tuo tarpu kon
certuoja su dideliu pasise
kimu Jaroslavlio srities 
miestuose, visur sutraukda
mas sausakimšas sales žiū
rovų. Džiazo repertuare vy
rauja originali muzika, lie
tuvių liaudies dainų ir kom
pozitorių kūrinių motyvais, 
tad lietuviškasis džiazas ta
rybinę visuomenę supažin
dina su lietuviškomis melo
dijomis.

Išlydėję džiazą, meno an
sambliai kibo ruoštis dide
liam įvykiui — pasirodymui 
Maskvoje ir kituose didžio
sios mūsų tarybinės tėvynės 
centruose. Rašytoja drg. R. 
Januškevičienė parašė mu- 
zikalinį montažą, eiliuotuo
sius tekstus montažui para
šė poetas drg. L. G-ira. Dra
mos artistė drg. K.' Kymon- 
taitė montažą režisuoja. 
Darbas virte verda ir an
samblių darbuotojai dirba 
su didžiausiu pakilimu, su
vokdami savo darbo tikslus 
ir prasmę. Vyrų, moterų ir 
mišrusis chorai, lietuvių 
liaudies muzikos instru
mentų, šokių kolektyvai 
kasdien parodo vis naujų 
gražių laimėjimų, vis nau
jų žybtelėjimų savo meno 
šakose.

Po tiesioginio darbo ruo
šiamos paskaitos įvairiomis 
meno ir kultūros temomis.

Šiomis dienomis ansamb
liuose suruoštas literatūros 
vakaras poeto Liūdo Giros 
40 metų kūrybos sukakčiai 
paminėti. Be to, pasinaudo
jant L. Giros ansambliuose 
buvimu, suruošta eilė jo pa
skaitų lietuvių teatro isto
rijos ir lietuvių dramatur
gijos temomis.

^Tarybų Lietuva.”

Maskva, rugs. 7. — Vo
kiečiai desperatiškai prieši
nasi į pietų vakarus nuo 
Charkovo.

Antanas Venclova
Brangusis broli mano!

Aš mačiau tuos begali
nius laukus, kur užpusty
tais keliais, ant pečių neš
damas kulkosvaidžius, šau
tuvus ir šaudmenis, tu ėjai 
j vakarus. Siuto pūga, ir 
laukai buvo panašūs į jūrą, 
tačiau tavo pavargusios ko
jos, tartum į dykumos smė
lį, aukščiau kelių klimpo į 
sniegą. Tu ėjai dieną ir 
naktį, dieną ir naktį. Drum
zlinas sniegas lipdė tau a- 
kis, nuovargis lenkė tave 
prie žemės, bet tu ėjai to
lyn, nes žinojai, kad tavęs 
laukia pavergta, iškankinta 
tavo Motina Tėvynė.

Aš mačiau kovų laukus. 
Girdėjau, kaip amsėdamos, 
lyg pasiutę šunes, aplink 
sproginėja priešo minos, 
kaip sprogsta sunkiosios 
artilerijos sviediniai ir kaip 
kiauksi šešiavamzdžiai mi
nosvaidžiai. Ir aš mačiau, 
kaip tu, nors pavargęs ir 
sušalęs, nejausdamas nuo
vargio, šalčio ir alkio, ėjai 
į žūtbūtinę kovą — laimė
ti ar žūti. Ir matant tave 
kovos lauke, prieš mano a- 
kis prabėgo tie kruvinieji 
mūsų praeities šimtmečiai, 
kada ant aukštų piliakal
nių, Nemuno pakrantėse, 
pelkėse ir juodoj 
tankmėj mūsų tėvai 
su tuo pačiu priešu 
paties tikslo — dėl 
krašto laisvės.

Ta kova buvo kruvina, 
sunki ir neišvengiama, kaip 
ir šiandieninė. Ir mirė mū
sų vyrai kovų laukuose, 
kad gyventų jų vaikai, bro
liai ir tėvai. Jie liejo krau
ją Saulės, Durbės ir Žalgi
rio kautynėse, kad amžinai 
gyventų Lietuva. Ir kada aš 
mačiau, kaip tavo ranka at
kakliai spaudžia automatą, 
kaip vikriai stumia sviedinį 
į patrankos vamzdį — tu 
mano akyse buvai lygus 
Žalgirio didvyriams, Vy
tauto Didžiojo pulkų ka
riams.

Brangusis broli mano! 
Aš mačiau tavo drąsą, did
vyriškumą ir begalinę mei
lę tėvynei. Tai ji tave ne
šė kovų laukuos pirmyn. Į 
žūtbūtinę kovą stūmė tave 
šiurpi neapykanta žvėriška
jam fašizmui, krauju j e pa
skandinusiam mūsų nelai
mingąją Lietuvą ir didžio
sios mūsų | tėvynės dalį. Aš 
mačiau tave grįžusį iš ko
vos lauko. Tavo veidas bu
vo apneštas kovų dūmais, o

miškų 
kovėsi 
dėl to

savo

I šautuvas dar neatvėsęs nuo 
paskutinių šūvių. Ir aš ma
čiau tą neapykantos prie
šui ugnį, kuri niauriai degė 
tavo — ramaus valstiečio, 
darbininko, studento, mo
kytojo akyse. Tai jie—fa
šistai — sugriovė tavo gy
venimą. Tu jiems turi at
keršyti, kad vėl mūsų že
mė galėtų žydėti, gyventi, 
brandinti vaisių.

Aš su tavim buvau, bro
li mano, kada tu ilsėjais po 
kovų. Aš klausiausi tavo 
dainų, kurios man priminė 
gimtąją mylimą Nemuno 
šalį, ūžiančią Baltijos jūrą, 
mūsų žydinčius sodus ir 
motinos dainą prie kūdikio 
lopšio. Aš gyvenau vienu 
jausmu ir vienu širdies 
tvaksėjimu su tavim. Aš 
jaučiau su tavim drauge 
begalinę meilę savo gimta
jai šaliai, didžia neapykan
ta drauge su tavim mano 
širdis degė bjauriajam 
priešui.

Mes eisime tolyn — į va
karus. Ir aš žinau, kad ko
vų ugny ir dundėjime už- 
grūdyta tavo ranka nedre
bės, kada į priešą tu siųsi 
sviedinį, miną, autmato ei
lę. Ir aš žinau, kad tu po 
kovų grįši į savo kiemą, į 
savo sodą, į savo fabriką, 
kaip tikrasis savo žemės 
šeimininkas. Ir aš žinau, 
kad tavo vaikai ir tolimieji 
ainiai dainuos dainas apie 
tave — kuklų ir paprastą 
kovotoją, kurįs savo kraš
tui nešė aušrą ant spindin
čio durtuvo ašmenų. Ir bu
vo žiema. Ir kaukė vėtra, 
nešdama sūkurius sniego. 
Ir tu ėjai pirmyn per snie- 
ko laukus — mirti ar nuga
lėti. Ir tti nugalėjai. Taip 
dainuos apie tave daina, 
taip rašys apie tavo žy
gius lietuvis rašytojas. Ir 
tavo vardas ir tavo kovų 
garbė bus amžina.

Per M. Padolskis, Detroit, Mich. Bl. 397 33.00 
Po $5: Peter Tijūnas, Bevardis, Walter 
Brūzga. Po $2: George J. Shruga, Joe 
Rocunas, D. Renson, John Kurauskas.
Po $1: George Padolskis, K. Krizenaus- 
kas, John Rudzevich, Thomas Abrai- 
tis, Eva Jesky, Joseph Liminskas, Si
mon žusin, P. Peneszek, Miltom Jerich, 
Stanley R. Baldwin.

Juozas Egeris, Hudson, N. H., BĮ. 280 5.00
Per J. P. Chepulis, Southbury, Conn.

Blanka 93 8.00
Po $3: Ona Rudaičiūtė-šelokienė, J. P. . 

Chepulis. J. Pakush, $2.
Per Mary Tenikait, E. St. Louis, Ill.

Blanka 337 49.00
Platan Tretek, $7. Po $5: LDS 92 kp., 
Alex Soloduk, Juozas Daujotas, L. Bu
kauskas, Ona Bukauskienė, Geo. Ben- 
zdix. ALPBD Kliubas, $3. Po $2: Adam
Kupstas, Vincas Gudaitis. Po $1: Paul 
Rimkus, Bernardas Stumbras, Marijo
na Adomavičienė, John Mikalauski, 
Ona Stumbrienė.

Per M. K. Sukackienę, Worcester, Mass.
J. Deksnis 5-00

M. Janukaitis, Portland, Oregon 10.00
Julia Gettzen, Bedford, Mass. 10.00
J. Matulis, Cambridge, Mass. 1.50
P. Andriuliūnas, Cambridge, Mass. ‘ 5.00 
Frank Kaulakis, Marlboro, Mass. 5.00
Per L. Rauduvienę, Pittston, Pa. Bl. 16 10.00 

Po $1: E. Zinkevičienė, O. Sinkevičie
nė, E. Ramanauskienė, O. Marčiulionie
nė, Antanas Valinčius, Lucy S. Raudu- 
vienė, Margaret Valinčienė, Ona Kalet- 
kienė, Aleksandra Kaletkaitė, Stasys 
Rauduvė.

Per Feliciją Shimkienę, Keamy, N. J., 
Blanka 149 28.35
M. ir J. Paukštaičiai, $10. Po $1: O. 
Baches, Mr. ir Mrs. J. Sukackas, Ona 
Stelmokaitė, A. Kvedera, W. Skeistai- 
tis, iCapt. W. Skeistaitis, P. Kasparas, 
T. Kaškiaučius, J. Juodiška, E. Skeis- 
taitienė, J. Stočkus, V. Zellin, M. Pakš
tienė, A. Josmantienė, A. Kazakevičius, 
F. Josmantas, F. Shimkienė, M. Wit- 
kus, M. Mitkienė.

PAKELTA BOEING LĖKTUVŲ 
DARBININKAM ALGA

Per J. B. Yusaitis, Bridgeport, Conn.
Blanka 98 13.00
John B. Yusaitis, $5. Po $1: C. Rims, 
Vytautas Navašinskas, Ezeguiel Henri
ques, WillihWRebenski, Ona Yasaitie- 
nė, John Yesevičius, George Salanta, 
Ruth Yusaitis.

Per P. Buknį, Brooklyn, N. Y. BĮ. 587 47.00 
Draugas X, $10. Andrėjus Sinušas, 
N. Y. C., $7. Po $5: Juozas Steponai
tis, Jonas Stirbis, Pranas ir Nastė 
Bukniai. Po $3: Mikolas žiedelis, Pet
ras Stankevičius, Magdelena Navikaus- 
kienė, Waterbury, Conn. Po $2: Ona 
Arminas, Vincas Kaulius, Easton, Pa. 
Po $1: Helena Linkus, Kazimieras Nak
tinis.

K. Bender, Brooklyn, N. Y. BĮ. 186 10.00
Per M. Kavaliauskas, So. Beloit, Ill. Bl 
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Po $5: M. Kavaliauskas, William Nar- 
denovich. John Kazinskie, $3. Po $1: 
Frank Veprauskas ir Mary Yonulis.

M. ir A. Bacevičiai, La Porte, Ind. BĮ. 206 5.00
Washington.—Karo Dar

bų Taryba nusprendė pri
dėt vidutiniai po dolerį die
ninės algos Boeing darbi
ninkams Seattle ir Rentone, 
Wash. Mažiausia alga ten 
dabar bus 82 centai ir pusė 
valandai, o goriausiems me
chanikams — $1.60.

Per A. Daukša, Grand Rapids, Mich.
Blanka 118 20.00
Po $5 : Ona Daukšienė, Aleksandra Gas
per, Petronėlė Walančiauskaitė. Po $1: 
Joseph Adams, A. Kojutis, Antanas 
Daukša, C. B. Miller, Stanley Korsikas.

Anglai didžiame paskuti
niame žygyje prieš Muni- 
chą neteko 16 bombanešių.

Per L. Mankienę ir L. Žemaitienę, Hart
ford, Conn., Blanka 105 $33.50

L. ir J. žemaičiai $10. Po $2: L. Mankus,
P. Gabrys, D. Navickas, F. J. Repšys, 
Anthony Arnieš. Po $1: J. Yobom, Jo
seph S. B., Cassie Miller, J. Buividas, 
A. J. Kasputis, J. Vilchinskas, Alex 
Wismant, N. Norkaitienė, Peter Stai- 
ka, George Dagilis, Adomas Totorėlis, 
V. Staugaitis, F. Petrašiūnas. Antho
ny Grigaliūnas 50c.

Per Raymond Jarvis, Plymouth, Pa. Blan
ka 14 . 4.00
Po $1: John Krisulis, Julia Jarvis, 
Wm. Uždila ir Raymond Jarvis.

A. Taraškų šeimyna, Hartford, Conn.
Blanka 104 * 10.00

Per J. Ragauskas, Shelton, Conn., Blan
ka 77 18.00
J. Ragauskas, $10. O. K. Yasulaičiai 
$5. P. Demikis, $2 ir J. Ivanauskas, $1.

ALDLD 198 k., (per Ks. B. Karosienę),
Oakland, Calif., Bl. 201 10.00

Per' F. Kavaliauskienę, Tacoma, Wash.
Bl. 217 56.00
Po $10: Alfonsas Adomavičius ir Kap.
C. S. Po $5: Adele Gintautienė, Rudolf 
Skuja, Stanislovas Maczenas, Karolius 
A. Žukauskas. Po $2: Jieva Grabaus
kienė, Franciška Kavaliauskienė, Ado
mas Skirius, Aleksandra Atkočaitienė, 
Mikolas Senkevičius. Po $1: Andrius 
šapalas, Aleksandra Polterokas, Juo
zas Kavaliauskas, Jonas Stašauskas, 
Magdė Šapalienė, Konstantinas Beniušis.

Per Vilnies Ofisą, Chicago, Ill. 26.00
M. Slančauskas surinko $21.50. I. Ga-

bris, $2.50. J. Klastauskas $2.
Per M. Sakalienę, Chicago, Ill. BI. 222 34.00

Po $5: Antanas Jekaitis, Antanas Kli- 
jūnas, Frank ir Petronėlė Klijūnai. Po 
$2: Marijona ir Antanas Sakalai, Sta
sis ir Petronėlė Senuliai, Antanas Jonu- 
tavičius. Po $1: Antanas Toleikis, Emi
lija Drobus, Povilas Čeplinskas, Cici- 
lija Kvederas, Antanas Grina, Walter 
Strygas, Paulina Juškienė, Stasis Juš- 
.ka, Jonas ir Antanina Stukai, Kostan- 
tas Jokubauskis, Rozalija Samulionis, 
Jonas ir Marijona Kirstukai, Sgt. Vi
told A. Plentis.

Per Anthony Buivid, Dorchester, Mass., 
Blanka 549 t 65.00
^o $10: Franį Pakalnis, Ivan Stepano
vich Ivanovich. Po $5: John Buzak, 
John Vaitkunskas, A. B. Buivid, Žu
kauskas Family, K. Kalosius, A. žvin- 
gilas. Po $1: W. Barevičius, John Pu- 
kevich, John Usevich, Anthony J. Jans- 
kas, Juozas Vaznis, W. Gasiunas, C. 
Jankus, Anna Martinaitis, J. Gasiunas, 
J. Matulis, J. Barris, M. Matukas.

Per J. Mockaitis, Bridgeport, Conn.
Blanka 96 $49.00
Po $10: P. Marcinkevičius-Martin, 
Lietuvių Moterų Kliubas. Po $5: J. J.

, Mockaitis, Bob Bartkevičia, M. Valat
kienė, J. Valiričius. Po $1: Vincas Ya- 
siulis, Jurgis Bartkevičius, Anthony W. 
Tarasevich, C. Baltrėnas.

Per O. Arison, S.tratford, Conn. BĮ. 97 18.00
Po $5: A. Švėgžda, M. Arisonai. Po $2: 
John Glis, Gene Mureika. Po $1: Rans, 
A. S. Stanys, J. Petrušaitis, S. S. Ta
mošiūnas.

Per Amilia Mureika, Milford, Conn.
Blanka 99 15.00
Po $5: Amilia Mureika. Katherine že
maitis, Spiros Moris (Bolovinas).

Per Vera Smalstienė, Royal Oak, Mich.
Blanka 399 15.00
J. K. Terza, $5. Po $1: E. Sklierienė 
(clevelandietė), A. Kirlis, P. Gustaitis,
D. Pocius, Philip Rudis, Jonas Saka
lauskas, M. Andriulienė, N. Ališkevičie-
nė, A. Gotautas, P. Zuneris.

Per J. A. Dementis, Chicago, Ill. Bl. 329 4.00 
Po $1: Ona Postoialko, Juozas A. De
mentis, Jonas Blaskis, A. Yuris.

Per Vincas T. Jokymas, New Britain, 
Conn., Bl. 75 54.00

Po $10: Vincas ir Veronika Yokymas, 
Pranas Gardauskas. Po $5: ' Vincent 
Matus, Uršulė Gardauskienė. Victor ir 
Eva* Valley, $3. Po $2: Joseph Bonkas, 
A. Bakevich, Antanas Bujauskas, Juo
zas ir Anelė šiopiai, Juozas ir Jieva 
Malinauskai, Jurgis Mickevičius. Po $1: 
Ona Kaytis, Jonas Aukscinas, Juozas 
šėbeda, Franas Bražinskas, Jurgis Sa
vickas, Antanas Remaitis, Andrius švi- 
rinas, AUbin Jaunuska, Joseph J. Ambrose.

Raudonoji Armija budi ir saugo Charkovą, iš kurio jie išgrūdo vokiškus plė
šikus. Raudonarmiečiai didžiuojasi atkąriautu miestu, nors jisai tapo vokiečių 
apiplėštas ir beveik visai sugriautas.

per S. Sasną.
John Vaivada, Rochester, N. Y. 1 p.
Sophie Mason, New Haven, Conn. 1 p.
Pauline Sinkevich, Montello, Mass. 1 p. 
V. Kasiau, Wethersfield, (Conn. 1 p.
D. M. šolomskai, Brooklyn, N. Y. 1 p.
E. žvingilas, Jewett City, Conn. 1 p.

Pundeliai
Moterų Apšvietos Kliubas, B’klyn, N. Y. 9 p.

Simon Gavrilavicz, Benton Harbor, Mich. 1 Jį 
A. Zablackienė, Maspeth, N. Y. numezgė

1 “sweater!” mergaitei.
PUNDELIŲ VAJAUS KOM. 

Frances Pakalniškienę ižd.
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kovojančios jėgos veržiasi.

Kaip Sovietai Atsilieps 
Į Talkininkų Įsiveržimą

Italijon?
London. — Anglijos kari

ninkai suprantą, kad prem
jeras Stalinas nelaikys įsi
veržimą Italijon antruoju 
frontū, nes Hitleris dėl Ita
lijos neištrauks 50 ar 60 
divizijų savo kariuomenės 
iš fronto prieš Sovietus.

Sovietų laikraščiai (šiuos 
žodžius berašant) išspausdi 
no tik oficialius Talkininkų 
pranešimus apie įsiveržimą 
Italijon, be jokių redakci
nių atsiliepimų.

Neseniai anglų karinin
kai pastebėjo vienam aukš
tam sovietiniam valdinin
kui Londone, jog kai Talki
ninkai įsiverš Italijon, tai 
naciai turės permesti ten 
dar bent dvi divizijas savo 
kariuomenės. Sovietų valdi
ninkas į tai atsakė: “Taigi 
liks dar 58-nios vokiečių di
vizijos, kurias reikia iš
traukt iš rusų fronto.”

20,000 žmonilį sugužėjo į 
tragišką traukinio nelaimės 
vietą Philadelphijoj.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
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. TAUPYKITE
ATLIEKAMĄ

ROPlĖRi
SIUNTIMUI AMUNICIJOS I 

MCSHI MITUS

Biznieriai, Skelbkites

Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

iiiiiiimiiiiiinmiiiiiiMiMflimiM

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

Newark, n. j.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
Nėra valandų sekmadieniais.

Trdkty rius
(VALGYKLA IR ALINE)
Rheingold Extra Dry Alus s

Didelis pasirinkimas visokių i
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku

411 Grand St Brooklyn j

Musų pareiga, yra pasirūpint, 

kad jos turėtų viską, ko tik
*

reikia tam darbui užbaigti.

SO. BOSTON, MASS.
Draugišką išvažiavimą rengia 

ALDLD moterys ir mezgėjų grupe 
ateinančioj ncdėlioj, rugsėjo 12 die
ną, pas dd. Tamošauskus, 91 Gard
ner St., West Roxbury, Mass. Kvie
čia Bostono ir tolimesnių kolonijų 
draugus-drauges atsilankyti.

KELRODIS: Iš Bostono važiuoti 
iki Forest Hills, čia imti Charles 
Rivėr karą ir važiuoti iki Gardner 
St. Važiuojant automobiliais imti 
No. 1 A kelią iki 115 Spring St., kur 
rasite Gardner Strytą. — Rengėjos.

(212-213)

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

'■ $150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

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
STOKESJONAS

512 Marion St., Brooklyn 
Kamp Broadway Ir Stone Ave. 

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

KARO BONAI TATAI PADARYS

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION.

PHILADELPHIA, PA.
DarbininkiŠkų Organizacijy, 

A lydai.
Dėlei esamo karo pastangų 

daugelis mūsų draugių ir drau
gų negali pasiliuosuot iš darbų 
ištisas savaites ir dėlei to su
mažėjo susirinkimai, bendra 
veikla organizacijose, ypatingai 
tokiame esamo .karo įtempime, 
kuris reikalauja daugiau pasi
aukojimo veikime. Didvyriška 
Raudonoji Armija kerta smū
gius po smūgių Hitlerio barba
rų gaujoms; veja juos lauk! 
Amerikos, Anglijos, Chinijos 
armijos visur sėkmingai naiki
na priešą. Tas linksmina visą 
demokratinį pasaulį. O paga
lios kas atsitiktų, jei būt atida
rytas antras frontas iš Angli- tradicija. Kad atpildyti ją, mes 
jos ant hitlerinės Vokietijos; turime padaryti planus visi 
jei pro-hitlerininkams burnos! bendrai ir netik atpildyti tas 
būt uždarytos čia Amerikoj ? 
Ašies militarizmo magina su
byrėtų momentaliai! Visi mes 
stiprintam, kaip geidžia pasau
lio Žmonės pabaigos šio karo.

Mes, lietuviai, kad ir Philadel- 
phijo-j Šio karo laiku esame at
likę £erų darbų rėmime Rus- pos, ALDLD' 6-tas Apskritys,

sian War Relief, Raudonojo 
Kryžiaus šios šalies ir paga
linus visi lietuviai bendrai šu
kelėm bonų išpirkimui vienam 
bomberiui virš $400,000.

Dabar, kada vasaros karščiai 
praėjo, prieš mus stovi daug 
įvairių atlikti pareigų, šiemet 
dėlei esame karo, negalėjom 
įvykdyti tradicinio “Laisvės” 
pikniko, nes piknikas turėjo 
įvykti N. J. ir sekmadieniais 
komunikacija buvo neįmano
ma. Pačiame mieste dėlei mėly
nojo įstatymo ir kitokių trūku
mų negalima buvo vykdyti pi- 
.kniko. Dėlei to mūsų spauda 
buvo nuskriausta ir pati sėk
minga “Laisvės” piknikų graži

Moterų Kliubas nusitarė šauk
ti platų j susirinkimą 
nantį sekmadienį, 12 d. 
jo, 7 vai. vak. Liaudies 
735 Fairmount Ave.

Į šį susirinkimą atvyks iš 
“Laisvės” štabo vienas drau
gas. Į šį susirinkimą kviečia
me ir “Laisvės” skaitytojus. 
Nesivėluokite!. A. J. S.

atei- 
rugsė- 
Name,

Detroit, Mich
avimas Ūkyje

Moterų Pažangos

pareigas, bet ir išlaikyti ligi 
šiol geras darbininkiško veiki
mo tradicijas. Nusivylę sąmo
ningi lietuviai praregės laisve
snį ir laimingesnį rytojų.

Lietuvių darbininkiškos or
ganizacijos, ALDLD, LDS kuo-

Išvaži
Detroito

Kliubo pramogų komitetas se
niai tarėsi,^ kad surengti ko
kią pramogą ar pažmonį ir 
pagaliau n
žiavimą draugų Siiialsčių, Ūky
je. Išvažiavimas įvyks nedė
lioję, rugse 
ną.
/ Pažangiętės tiki, jog detroi- 
tiečiai įvertina egzistavimą šio 
kliubo ir kliubiečių nuveiktus 
bei veikiamus darbus ir į tai 
atsiliepddnjii skaitlingai daly
vaus jų išvažiavime.

Komitetu draugės pasirengu
sios pavartoti visus jų gabu
mus ir būtinai atsilankiusius

sitarė rengti išva-

jo 12-tą, 1 vai. die-

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 'kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 10 d.,'7:30 v. v.,'Liet, salė
je, 315 Clinton St. Kviečiame vi
sus narius dalyvauti, yra svarbių 
reikalų. — H. Ž., sekr. (212-213)

DETROIT, MICH.
Moterų Pažangos Kliubas rengia 

šaunų išvažiavimą Draugų Smalsčių 
ūkyje, sekmadieni, rugsėje 12 d., 1 
vai. dieną. Vieta randasi prie 10-tos 
mylios kelio pirmutine pervažiavus 
Schaeffer Highway. Užkviečiame vi
sus dalyvauti. Komitetas. (211-213)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks rug

sėjo 12, 10 v. ryto. Progresyvių 
Kliubo salėje, 325 E. Market St. 
Malonėkite Visi dalyvauti. — Sekr. 
O. Zdanienė. ,(211-213)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 12 d., naujoj vietoj, Yemans 
salėje, 3014 Yemans St., 2 vai. die
ną. Visi nariai malonėkite dalyvauti. 
Vasarai pasibaigus turėsime padidnt 
rudeninį veikimą, yra labai ddug vi
sokių svarbių reikalų aptarimui. Ne
pamirškite naują vietą ir valandą.— 
Sekr. (211-213)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

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

Sunkus pristatymas anglies.

patenkinti, pavaišinti įvairiais 
namie gamintais gardėsiais, o 
gėrimų taipgi bus . visokių — 
lengvesnių ir tvirtų, šiltų ir 
šaltų, tai yra, pasirenkant su- 
lyg skonio.

Patartina išvažiaviman ne- 
sivėluoti, pribūti anksti, kad 
turėtumėt užtektinai laiko pa
sigėrėti gražia gamta ir su 
draugais pažįstamais pasišne
kučiuoti, padiskusuoti, nes die
nelė dabar jau trumpesnė.

Jei kurie nežinote Smalsčių 
ūkio, tai jis randasi prie 10- 
tos mylios kelio, nuo miesto 
važiuojant į vakartis, perva
žiavus'Schaeffer Highway, po 
kairei pirmutinis ūkis.

PaŽarigiėtŠ.

PMILADELHIA, PA.
Sekmadienį, 12 d. rugsėjo, įvyks 

višdotinas mūsų organizacijų ir 
Laisves skaitytojų susirinkimas la
bai svarbiais klausimais ir raportais, 
7 v. v. Liaudies Name., 735 Fair
mount Ave. Nesivėluokite. Į šį su
sirinkimą atvyks iŠ mūsų centrų -— 
Laisvės Štabo draugas ių duos svar
besnius pranešimus. Taipgi šaukia
mas ir LDLD 6-tas Apskritys. — 
Sekr. S. (211-213)

PAJIEŠKOJIMAI
AŠ Veronika Pacenkaitė, po vyru 

Miknevičietlė, pajieškau savo pus
brolio Jbno Saudžio. Prieš pasaulinį 
karą? gyvęrio Elizabeth, N. J., dirbo 
Singer Machine, dirbtuvėje, o dabafr 
girdėjau, kad gyvena Brooklyn, N.Y. 
Prašau, jo paties atsišaukti, arba kas 
žirio pbaneškite jam, būsiu dėkinga. 
Mrs. V., Mlkhėvičienė, 63 Hillside 
Ave., Bridgeport. Conn. (212-213)

SLAP TH AT JAP/

Vokiečių lėk-Londbn. - 
tuvai bombardavo du kai
miškus apskričius rytinėje 
Anglijoje, bet mažai nuos
tolių tepadarė.

j

Anglai užkariavo jau 60 
mylių ilgio pajūrius pieti
nėje Italijoje. Antradienį 
jie užėmė - dar Delianovo 
miestą.

0ŪG S WATERS 
4 moneų į -
BUYurwARBOwanuK

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661 7

CHARLES J. ROMAN
' (BAMANAUSKAS) 

usd* i -
LAIDOTUVIŲ f 

DIREKTORIUS ?
i

Liūdesio valandoj kreip- j 
kitės prie manęs dieną Į 
ar naktį, greit suteiksi- « 
me modernišką patama- | 
vimą. Patogiai ir ‘gražiai f 
modemiškai įruošta mū- 
sų šermeninė. Mūsų pa- I 
tarnavimui ir kainomis jį 

būsite patenkinti. 9
f f 

1113 Mt Vernon St | 
Philadelphia, PaK^- I 

/ jį
Telefonas Poplar ill® 5
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PLIENO IŠDIRBINIŲ FABRIKE

GEROS ALGOS NUOLATINIS DARBAS(218)

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

GALI

(214)

Prie

(221)
(214)

(214)

(214)

(217)
BERNIUKAI
17 IR VIRŠAUS

(214)

(213)
(214)

PASTOVUS DARBAS

Iš karinių darbų nepriimamiBERNIUKAI
PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

MERGINOS
TARPE 5TH IR 6TH AVENUES

karinių darbų nepriimami
(214)

(215)

(214)

!mA$
(217)(214)

(218)

PATYRIMO NERFIIKIA
KASDIEN

(213)

(216) (214)

Jungtinės Valstijos 
Atmetė Argentinos 
Prašymą Paramos

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

vakacijos, 
, Manhat-

mūsų, Li-
moterys

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Sovietai paėmė dar kelias 
pozicijas į rytus nuo Smo
lensko.

585
(arti 39th St.)

GTON ST 
ILYN.

Tikie- 
centai as- 
kviečiami

DABAR DIRBANTIEJI KARINIUS 
DARBUS NEBUS PRIIMAM1!

Rugs. 6 d. sovietinės jė 
gos sunaikino bei iš veiki
mo išmušė 116 vokiečių tan
kų ir nušovė 115 priešų lėk
tuvų.

DABAR DIRBANTI KARINIUS DARBUS NEPRIIMTINI.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Sovietų atstovai Londo
ne pabrėžia, jog būtent So
vietų Sąjunga daugiausiai 
darbavosi ir darbuojasi 
vieningos Talkininkų politi
kos sudarymui linkui Vo
kietijos ir kitų šalių.

ŲELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

535 W. 85tli ŠT. (A^r.lOTit Avi.) N.Y.C. 
Laikykitės WMC Taisyklių Karo LaimŽjiinui

Raudonarmiečiai turėjo 
naujų laimėjimų ir Brians- 
ko apygardoj, kur muša vo
kiečius šonan iš pietų pusės 
ir taip pat gręsia juos ap
supti.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VIRTUVĖS DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

473 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.
(215)

didžiulis Liet. Sūnų ir Dukte
rų draugystes vainikas ir kiti 
nuo draugų. M. K. Sukackie
nė ant kapų pasakė atsisvei
kinimo kalbą. Ilsėkis drauge!

M. K. S.

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

HELP WANTED—MALĖ 
rėikAlingi VYRAI

MERGINOS 
PARDAVĖJOS 

IR STALŲ PATA&NAUTOJOS

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

BERNIUKAI
PRANEŠIMŲ DARBUI

Valandos 9—1 ar 1—6.

HELP WANTED—MALĖ 
REIKALINGI VYRAI

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

SAVANORIAI DEL PERGALES 
. DEDEI ŠAMUI I- 

UŽBAIGIMUI GYVIBINIŲ 
CANADA- ALASKA 

. KARINIŲ DARBŲ
DIDĖLE ,

PARDAVĖJAI
RETAIL cigar store

PArdavimo patyrimas nereikalingas.
D. A. SCHULTE, INC.

886 Broadway

Mackinac Island, Mich.— 
Republikonų partijos pata
riamoji taryba pokariniais 
reikalais vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, kurioj žada po 
karo bendradarbiauti sd ki
tomis Jungtinėmis Tauto
mis taikai palaikyti ir. rei
kalauja nuginkluoti Ašies 
kraštus ir išsklaidyti kari
nes jų jėgas.

Republikpnąi ketina su
grąžinti kareiviam, darbus, 
kalba apie darbo unijų tei
ses, bet kartu užsipuldinėja 
į)ręz. Roosevelto valdžią, 
kad jinai, girtai, “perdaug 
lepinanti” darbininkus.

Dideles progos pakilimui sU vienu iš šalyje 
didžiaūsivj ’ Brake specialistų' 
MATYKltB MR. JOHNSON

kad bus ir 
Lietuvius at- 

Jonas Sakalauskas, 
Tumanis, Josephine 
Dolores Staliulioniū- 
dailės jėgos 

tų kainos tiktai 55 
meniui. Visi ir visos 
dalyvauti.

NAKTINIAI VALYTOJAI 
VYRAI PRIE VACUUM 

MAŠINOS 
MALIAVQTOJAI

Geros Algos. Prielankios Darbo Sąlygos 
KREIPKITĖS I TIMEKEEPER

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

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

Washington. — Argenti
nos generolo Ramirezo val
džia prašė Jungtinių Vals
tijų ginklų paramos iš 
Lend - Lease fondo. Tą pra
šymą šiurkščiai atmetė A- 
merikos valstybės ministe- 
ris Cordell Hull.

Atmetimo laiške jis sako, 
kad Argentinos valdžia ne
parodė jokių aiškių ženklų, 
kad “jos ginkluotos jėgos 
dabartinėse sąlygose tar
nautų naujojo pasaulio sau
gumui. Ramirezo valdžia 
neatstovauja Argentinos 
žmonių valios, ir Amerika 
nemato jokio reikalo “rody
ti draugiškumą” Argenti
nos armijai, kuri aiškiai 
nustatyta prieš Jungtines 
Valstijas, sako Cordell 
Hull. Jis dar pastebi, kad 
Argentinoje “tebeveikia fa
šistų Ašies agentai, per 
kurių sistematišką šnipinė
jimą buvo skandinami 
Jungtinių Tautų laivai ir 
žudomi jų žmonės.”

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTGJOS

..PATYRĘ.- DIENINIS DARBAS... 
V ALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET, 

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE

M MB $225 

Mažiausia Mėnesine Garantija 
Pridedant Kambarį ir Valgį

Stalų patarnautojai, indų atėmėjai, indų 
mazgotojai bu bent kiek Virtuvės ir valgo

mojo kambario patyrimu priimtini

Kreipkitės i Kompanijos Atstovą 
METCALFE CONSTRUCTION CO. 
HAMILTON CONSTRUCTION CO. 
KANSAS CITY BRIDGE CO.

Svarbiis Canada-Alaska 
kariniui darbai

40 East 59th St., N. Y. C.
Nuo pirmadienio įimant šeštadieni, 

9 iki 11 A.M., 1 iki 5 P.M.
Asmenys iš karinių ar būtinų darbų nebus 

priimami be darbdavio paliudijimo 
jų atliekamumo.

PARDAVĖJOS
RETAIL CIGARŲ KRAUTUVEI 

Pardavimo patyrimas nereikalingas.

D. A. SCHULTE, INC.
386 Broadway.

• 44 East 23?d St., N. Y. C.
Nuo pirmadiąnio, Jimaiit šeštadieni 9 iki 

11 ’A.M?; 1 iki 5 P.M.
Asmenys iš karinių darbų ar būtinų darbų 
nebus priimami be darbdavio -paliūdijimo jų 

atliekamumo ;
(217)

KREIPKITĖS

GENERAL PEiNCIL CO 
67 FLEET ST.
(Near Five Corners)

JERSEY CITY, N. J.

LENGVAM FABRIKO DARBUI 
PILNAM LAIKUI, VIRŠLAIKIAM 

AR DALIAI LAIKO
PATENKINANČIOS DARBO 

SĄLYGOS
GERA PROGA PAKILIMUI

MAŽIAUSIA MĖNESINE GARANTIJA 
Turi būti išimtinai stiprūs šiam uarbui. Kai
na $1.16^ į valandą, pridedant .viršlaikius 
laiką ir pusę už visą darbą virš 40 valandų.

Paprastieji Darbininkam, 
$231.60

MAŽIAUSIA MĖNESINĖ GARANTIJA
Turį būti geroje sveikątoje. Mokama 96%c j 
valandą už yisą darbą viršaus 40 valandų.

kreipkitės į Kompanijos Atstovą
MĖTCALFE CONŠTR1 
HAMILTON CONSTRl 
KANSĄ&ČITVBŲ ___ 
US EMPLOYMENT SERVICE

SVETIMŠALIŲ
KARPENDERlAMS, $360 
MAŽIAUSIA MĖNESINE &ARANTIJA

Karpenderiai turi turėti savo Įrankius ir, turi 
būt 2 metų patyrimo, konstrukcijos darbe. 
$1.50 j valandą; pridedant laik^ ir pusę už 

yisą dąrbą viršaus 4Qj,Valandų.

Kar^egderių PaigelbiAinkams, 
$300

MAŽIAUSIA MENĖSINĖ garantija
Valandų kaina $1.25, pridedant laiką ir pusę 

už visą1 darbą viršAua;40 valandų.

fiftĄi
FAftftiko

AMERICAN CAN CO 
43rd St., ir 2n!d Ave., 

BROOKLYN.

Rugsėjo 19 dieną 
teratūros Draugijos 
rengia pikniką Olympia Par
ke. Pikniko pelnas skiriamas 
pundeliams, paramai lietu
viams raudonarmiečiams ir gy
venantiems giliau Sovietų Są
jungoj.

Šis piknikas bus nepapras
tas tuo, kad jame bus stalas, 
kur priimama pundeliai ir do
vanos tiems kovotojams. Anio- 
lauskaitė ir Grinevičienė jau 
“Laisvės” piknike pridavė do
vanų. Todėl, visi ir visos kvie
čiami atsilankyti į šį pikniką.

MERGINOS--MOTERYS
Lengvam fabriko darbui, makaronų dirbtuvė
je. Nuolatinis darbas; puikiausios darbo są
lygos. Patyrimas nereikalingas. Kreipkitės:

V. LA ROSA & SONS

56 WEST 23RD ST., <N
TARPE 5TH IR 6TH AVENUES

VYRAI! VYRAI! VYRAI!
FABRIKO DARBUI 
BŪTINA PRAMONĖ

Phoenix Mėtai Cap Co.
38th St. ir 14th Avė., B’klyn

(212)

Prie krovimo darbo dideliame sandėlyje. 
Patraukianti alga.

5 dienų savaitė.
Apmokamos vakacijos, pastovus darbas.

UNITED CIGAR—WHELAN STORES CORP 
EMPLOYMENT OFFICE, 1st FLOOR.

Corner 39th St., & 1st Ave.
Brooklyn, N. Y.

Rugsėjo 12 d., 3 vai. po pie
tų, didžiulėj Worcesterio. au
ditorijoj įvyks labai geras kon
certas. Tai pirmas šios rūšies 
tokis svarbus koncertas. Jį 
rengia įvairių tautų komitetas, 
kurio pelnas skiriamas palai
kymui Botkino ligoninės Mas
kvoj. Apie šią ligoninę dien
raščio skaitytojai jau yra pa
informuoti, kurioje yra ir lie
tuvių skyrius, kur gydosi kar
žygiai — kovotojai prieš bar
barišką hitlerizmą. Tos ligo
ninės užlaikymui jau Ameri
koj pažangūs lietuviai yra su
dėję kelis tūkstanjčius *dolerių 
ir pasiuntę.

Koncertinę programą išpil
dys įvairių tautų grupės. Pra
kalbą pasakys Sovietų Sąjun
gos Generalis Konsulas iš New 
Yorko, manoma 
Sovietų jūreivių, 
stovaus 
Vaclovas 
Lattimer, 
tė, mūsų

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Nereikia patyrimo; turi būti suyirš 
18 m. amžiaus; gera proga pakili 

mūi. kreipkitės į Housekeeper.
hotel Dixie

250 West 48rd St, New York City

REIKALINGI ĄFVALYTOJAI 
Columbia University 

MEDICAL SCHOOL
630 West 168th St., 

Room A 418
Kreipkitės 2-rą vai. po piet.

(214)

VYRAI KROVIMUI
> JAUNI IR SENI . w 

SLIP COVER CUTTERS 
APVALYTOJAI

DIENOMIS IR NAKTIMIS

KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ 
* NUO 10 RYTO IKI 4 PO PIET.

FREDERICK LOESER 
252 LIVINGSTON.ST., BROOKLYN 

Reikalaujama atliekamumo paliūdijimo 
(Žilį

Daliai laiko ir pilnam laikui. 
Ideališkos valandos šeimininkėms.

Esančios būtinuose veiksmuose neprivalo 
kreiptis. ,

F. W. WOOLWORTH CO.,
8th Ave.

PRIŽIŪRĖTOJO APVALYMO
Slavo ar Lenko; priežiūrai ofiso valymo 

CROWN
79 Madison Ave., Room 1503

Pasitarimai tarp .3 ir 5 vai.

VYRAI IR 
BERYTI KAI

PATYLIMAS NEREIKALINGAS 
APDIRBIMUI

, IR PAKAVIMUI 
MAISTO PRODUKTŲ 
BŪTINA PRAMONĖ

5 DIĖNŪ, 40 VALANDŲ 
, savaite

LAIKAS IR PUSĖ Už 
VIRŠLAIKIUS

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 
nebus priimami be darbdavio paliūdijimo

■ , ( jų atliekamumo,
KREIPKITĖS* 11

MERGINOS IR MOTERYS, lengvas, švarus 
fabriko darbas. Patyrimas nereikalingasge
ra alga. BENJAC CO., 4077 Park Ave., 
Bronx, N. Y.

DUODAMA VALGIS JR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Pavyko Laisvės Piknikas
Rugpjūčio 22 dieną įvyko 

Laisvės dienraščio naudai pik
nikas, kurį rengė Literatūros 
Draugijos moterų kuopa. Kaip 
žinia, dar buvo draudimas ant 
“pasivažinėjimo” autom obi- 
liais, radio ir spauda rašė, kad 
griežtai bus peržiūrimi va
žiuotojai, tai daug sulaikė 
draugų nuo atsilankymo.

Bet visada randasi žmonių, 
kurie nugali visokias kliūtis ir 
atlieka reikalingas pareigas. 
Taip atsitiko ir šį kartą, įvai
riais būdais rinkosi Laisvės pa
triotai ir sudarė gražų pikni
ką, kaip didžiausios šeimos 
nariai, suskridę į kokį šeimos 
svarbų, įvykį.

Aukų maistu ir dovanomis 
pridavė: M. Lukas, P. ^Grine
vičienė, E. Aniolauskaitė, E. 
Čeponienė, M. šiupenienė, B. 
žolynienė ir J. žolynas $1 pi
nigais. Dirbo: A. Stankienė, L. 
Ausejienė, M. šiupenienė, M. 
K. Sukackienė, E. Trasikienė, 
A. Nasilienė, J. Bacevičienė, 
H. Janulienė ir E. čeponienė; 
visoms širdingai ačiū! Taipgi 
ačiū J. Jančiui ir J. Skliutui 
už pagalbą ir visai publikai už 
atsilankymą. Pelno dienraščiui 
liko $75, tai labai gera para
ma.

BERNIUKAI VIRŠ 17
s Pašto ir Pasiuntinėjimui. 40 valandų 

Pčoga pakilimui.

D. A. SCHULTE, INC.
386 Broadway

M. J. ŠVILPOS
STEBUKLINGA 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 pas darbininkus, kur svei
kata yra visas žmogaus turtas.

Atydžiai tėmykite mosčių vardus 
ir nuo kurių ligų jos pagelbsti.

NO. 1 —: M. J. SVILPA’S 
MIRACLE OINTMENT.

Mestis nuo dantų gėlimo. Prašali
na skaudėjimą, užsivietrijimą ir su
stiprina smagertls. švelni vartot ir 
nekenksminga. Kainą 50c ir $1.
NO. 2 i irtJ. SVtLpX’S SALVE 

FOR REUMATIC ĖAINS.
Nuo Rheumatiškų skausmų. Mus

kulų, sąnarių, užgavlmo, užsišaldy- 
mo ir blogos kraujo cirkuliacijos, ir 
taip toliau. Kaina $1 dėžute.

NO. 3 — M. J. ŠVILPA’S 
MIRACLE SALVE.

Stėbūklinga mostis, kuri visados 
pagelbsti nuo mynančių ligų, jei tik 
vartosi sulyg nurodymo. Gera nuo 
vočių ir išbėrimų. PILES, sinus 
odos trūkimo. Taipgi prašalina rash 
nudegimo, nušutinimo, nušašimo ne
sveikumą iš burnos ar nosies ir pra- 
Žalina komų gėlimą. Gera nuo kai
timo Ir skaudėjimo kojų. Athletes 
Foot ir įvairių odos nesveikumų • 
(Tik ne vėžio). Kaina šios mosties 
tik 50c, 2 oz. dėžutė $1.

NO. 4 — M. J. S VILLA’S NEW 
DISCOVERY SALVE FOR 

POISON IVY.
Greit prašalina niežėjimą ir išbė

rimą. Taipgi gera ir nuo kitokių 
užsisenėjusių niežėjimų ir išbėrimų. 
Kaina $1. Reikalaudami mosčių, 
prislųskite ir pinigus, money-orderį 
ar ček|. Nemažiaus $1. Kurie nęri- 
te prisiųskite štampų 30c, likusius 
apmokėsite C.O.D. Kanadoj 25c eks
tra už orderi. \ <

Adresuokite:
į Ė. p. 6ox 73, Sta, A. 
rtford 6, Conn.

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
KEPĖJAI 

PECKURIAI 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

LIGONINES DARBININKAI
VYRAI—MOTERYS 

ATYDOS!!
THE NEW YORK 

HOSPITAL
Reikia:

MERGINŲ PRIE BUFETŲ 
STALŲ PATARNAUTOJŲ 
MOTERŲ PRIE VALYMO 

VIRTUVEI DARBININKIŲ
• INDŲ MAZGOTOJŲ 
PUODŲ MAZGOTOJŲ

Taipgi Vyrų kaipo: 
ELEVEITERIŲ OPERUOTOJŲ 
LIGONIAM PATARNAUTOJAI 

APVALYTOJAI 
SODA FOUNTAIN 
PAGELBININKŲ 

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ 

530 EAST 70TH ST., 
9 A. M. IKI 4 P. M.

NUO PIRMADIENIO {IMANT PENKTAI). 
’ (214)

TARP 45 IR 60 
METŲ AMŽIAUS 

FABRIKO DARBUI 
$25 Už 40 VALANDŲ 

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
UŽ LAIKĄ IR PUSĘ 

NUOLATINIS DARĖAŠ 
KREIPKITĖS 

GĖNĖRAL PENCIL CO. 
67 FLEET ST. 
(Near Five Corners) 

JERSEY CITY, N. J. 
(216)

REIKALINGI VYRAI
Gerame pastoviame fabrike. Nuolatinis dar

bas. Patyrinąs nereikalingas 
Kreipkitės dienomis 9 iki 5. »

šeštadieniais 0 iki 12
BOWEY’S, INC.

771 Bedford Ave., Brooklyn
(214)

Y. PUBLIC LIBRARY
42nd St., ir 'jFifth Ave., 

' Room 210.

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
$18 j savaitę: 45 valandos, 6 dienų savaitė 
vakacijos; pastovus darbas. Matykite Mrs, 
Quinn, 340 West 57th St., N. Y. C.

PECKURIAI, PAVADUOTOJAI, APVALY
TOJAI, ELEVEITORIŲ OPERUOTO J Al.

Aukštos klasės eleveltoriai apartmentin iam4 
name. Geo. A. Bowman, 100 West 42nd St.

(21S)

M E R ,G IN O S 
$18 PRADŽIAI

DAUGIAU SU VIRŠLAIĘIAIS 
Žingeidus darbas knygų iŠdirbystėje. Pato
gios aplinkybės; proga pakilimui. Patyrimas 
nereikalingas. v. - .■

J. J. LITTŲE & ĮVES, 
435 EAST 24TH ST.

(214)

APVALYTOJAI
$111 j mėnesį. Nuolatinis darbas 
Parc Vendome, 340 West 57th S 
tan. Matykite Mr. Burston.

REIKALINGA PORA
Dirbti ant farmos Marylande. 4 kambarių 
fornišiuota stuba ir $50 j mėnesį. Moteris 
prie virimo ir bendram narni; ruošos darbui. 
Vyras generaliam darbui. Geležinkelio bilie
tas apmokamas į vieną pusę. Kreipkitės te- 
lefonuokite ar rašykime. 200 Hudson St., 
8-tos lubos, N. Y. City. Telefonas WAlker 
5-2063. '

BERNIUKAI VIRŠ 17
Dirbti silk screen ir sign departmente. 
Patyrimas nereikalingas; 50c į valandą 

Nemažiau kaip 40 valandos j savaitę.
D. A. SCriULTE, INC.

886 Broadway

KIELEY & MUELLER, INC.
2013 — 43rd STREET, NORTH BERGEN, N. i
PENNSYLVANIA 6-1898. UNION 3-2828.

(216)

MERGINOS-MOTERYS
AMŽIAUS 16—50

PILNAM LAIKUI AR DALIAI 
LAIKO

Patyrimas 
Nereikalingas

Į SEKAMUS DEPARTMENTUS: 

CHECKING 
DRY CLEANING 
FUR STORAGE 

RANKOM PROSYTI 
PROSUIMUI 

ATRINKIMUI

LANGŲ VALYTOJAI
Patyrę vien tik valymui iš vidaus. Nuolati
nis darbas, 6 dienų , savaitė. $111 mėnesinė 
alga. Mrs. Quinn, 340 West 57th St., <Now 
York City.

Rugpjūčio 22 dieną mirė 
Kazimieras Lapinskas, ilgame
tis Worcesterio gyventojas. 
Velionis į šią šalį atvyko 1905 
metais, paėjo iš Saltkūnų kai
mo, Papilės parapijos. Veik 
visą laiką gyveno Worceste- 
ryj. čia neturėjo gimtinių, tai 
laidotuvėmis rūpinosi Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Broliška 
Draugija, kurios nariu jis bu
vo per daugelį metų,. Ąr ran
dasi jo giminių Amerikoj, dar 
rieteko sužinoti.

Velionis buvo ramaus, nuo
širdaus būdo ir nuoširdžiai 
veikė organizacijose. Daug 
valandų jis paaukavo Lietuvių 
Salės ir Olympia Parko reika
lams.

Kazimieras Lapinskas palai
dotas 25 d.( rugpjūčio Viltiės 
Kapinėse. į kapus palydėjo 
2'8 automobiliai, nes kiekvie
nas įkainavo jo darbus ir nuo
širdžią veiklą. Karstą puošė

Fabriko pagelbininkai
STIPRŪS 

55 CENTAI I VALANDĄ 
čftibEbAtoT vikšLAikius

VINCENT J. SPELMAN & ęo. 
3rd AVĖ4 & f>AClklC ST., 

BROOKLYN
Asmenys iŠ karinių darbų ar būtinų veiks
mų nepriimtini be darbdavio paliūdijimo dėl 
atliekamumo.

vyrai vidaus Ruošai 
PATYRĘ

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

51st STREET, N. Y. C. 
NETELEFONUOKITE.

BERNIUKAI
MOKYTIS KNYGŲ APDARYMO AMATO.

Gera pradinė alga, greitas pakilimas.
GERA ATEITIS

J. J. LITTLĖ & ĮVES.
435 EAST 24TH ST.

(214)

TURRET LATHE OPERATORS
FABRIKO PAGELBININKAI

MOKYTIS MAŠINISTAIS
PASIKEISKIT PRIE KARINIŲ DARBŲ DABAR! 
100% KARINIS FABRIKAS GAMINĄS UŽDARUS 

GERA ALGA — DAUG VIRŠLAIKIŲ 
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS

IŠ BŪTINŲ KARO DARBŲ KREIPKITĖS TIK SU DARBDAVIO 
PALIUDIJIMU ATLIEKAMUMO.

TELĖFONUOKITE AR RAŠYKITE D. CASO, SUPT.

MEDŽIO KROVĖJAI 
PRIE LENGVO MEDŽIO. 

REIKIA PAPRASTŲ DARBININKŲ 
PRIE KARINIŲ DARBŲ.

Ifi karinių darbų nesikreipkite. 
ECKENROTH CO., INC. 

5TH ST. & EAST RIVER

MERGINOS 
IR MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PAKAVIMUI
MAISTO PRODUKTŲ
BŪTINA PRAMONĖ 

5 DIENŲ, 40 VALANDŲ 
SAVAITĖ

LAIKAS IR PUSĖ UŽ 
VIRŠLAIKIUS

Asmenys iš karinhj darbų ar būtinų veiksmų 
nebus priimami be darbdavio paliūdijimo 

jų atliekamumo.
KREIPKITĖS 8 A.M. IKI 5 P.M. KASDIEN

SUPT. OFISE
45 WASHINGTON ST., 

BROOKLYN.

DALIAI LAIKO DARBAS 
BŪT PRITAIKOMAS SULYG 

DARBININKIŲ PASIRINKIMO 
7:45 IKI 12 A.M. 

12:45 IKI 5:30 P.M.

STANDARD LAfflDRY
951 GARFIELD MVE., 

Jersey City, N. J.
(214)

VYRAI—VYRAI

, STOKITE Į 
BŪTINĄ PRAMONĘ

Mokykitės Aukštai 
Apmokamu Amatą 

REIKIA PAGALBININKŲ 
. Siiėkamę l&okiiiantis

AŪTd ŲARB4
PATYRĘ

BRAKĖ MECHANIKAI 
už^HKB



Smitas Puslapis
n —   ■ IM I I I ■ ..........................

Laisve, Lithuanian Daily News Ketyirtadien., 9. 1948

NewYorko^^gj^ZInlos Šeštadienį Svarbus 
Parengimas

šeštadienį, rugsėjo 11 dieną,
7:30 vai. vakare, Laisvės S ve-

Majoras Ragino OPA 
Sutvarkyti Rendu

Klausimą
Rodydamas rankoje 119 

laiškų, gautų antradienio 
priešpietį, kuriuose rendaunin- 
kai jam nusiskundė pakelto
mis rendomis, majoras La 
Guardia pareiškė, kad jis 
kreipėsi į Kainų Administra
ciją su reikalavimu sutvarkyti 
miesto rendų klausimą iki spa
lių 1-mos.

Spalių 1-ma mieste yra ži
noma kaipo kraustymosi die
na. Ypatingai kontraktuoti, 
ilgo termino rendauninkai spa
lių 1-mą turi atsinaujinti su
tartis su savininkais (leases) 
arba kraustytis kitur. Nekont- 
raktuotiems rendauninkams 
irgi keliama rendos, nes pra
sideda namų apšildymo sezo
nas .

Brooklyne prasidėjo klasė 
mokinimui slaugėms padėjėjų. 
Pamokos būna 1 Nevins St., 
vakarais nuo 7 :30 iki 9 vai.

Mrs. Pura Phillippone, 8 vai
kų motina ir vyriausia jų mai
tintoja, mirė gelbėdama šeimos 
šuniuką nuo gelžkelio bėgių.

NATHAN SEIDMAN
Nacionalio Karo Fondo sve- 

timkalbių spaudos pirmininkas. 
Jis vadovaus vajuje, kuriame 
svetimkalbių spaudos, tame 
skaičiuje ir dienraščio Laisvės, 
atstovai pasisakė sukelti $750,- 
000 Nacionaliam Karo Fondui. 
Iš to fondo bus šelpiamos visos 
karo pagalbą teikiančios orga
nizacijos. Visame krašte pasi- 
briežta sukelti $125,000,000, iš 
tų 17 milionų turės būti nukel
ta New Yorke. Vajus prasidės 
spalių 1-mą.

REIKALAVIMAI
Reikalingas partneris. Pasekminga 

vaistų išdirbystė. per ilgus metus 
yra žinoma plačiai tarpe lietuvių ir 
kitataučių. Turiu tūkstančius parda
vėjų, aptiekų, agentų, krautuvių ir 
daktarų ir taip pat didžiausios pa
saulio įstaigos, kaip tai McKesson 
& Robbins, Inc. ir Liggett Drug Co., 
Inc. ir tt. Tai yra milžiniška proga 
ir turtinga ateitis tam, kuris tuo- 
jaus atsišauks. Tuojaus yra reikalin
gas partneris, arba galiu parduoti. 
Rašykite: Partneris, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (212-214)

PA J IEŠKOJIMAI
Pajieškoma Aynės-Budrys, Ferdi- 

nantas — sūnus Antano, kilęs Lie
tuvoje, Kretingos Apskr., Mosėdžio 
valsčiaus, Naujokų kaimo. Gyvena 
kur nors Chicago, Ill., buvęs Lais
vės skaitytojas. Iš profesijos Engi- 
nierius. Prašome jo susisiekti su 
Laisvės Administracija: 427 Lorimer 
Street, Brooklyn, N. Y. O jeigu kas 
žinote kur jis gyvena, malonėkite 
pranešti jam. Ačiū.—Laisvės Adm.

(210-212)

Su Paradu Atidarysime 3-čios
Karo Paskolos Vajų

Amerikiečiams mėtant tonus 
bombų ant nacių užgrobtos Eu
ropos, likusieji namie amerikie
čiai pasieks dar giliau į savo 
kišenius, kad anuos aprūpinti 
su dar daugiau ir geresnių 
bombų.

Tą mes, likusieji namie, pa
darysime pasipirkimu bonų lai
ke Trečiosios Karo paskolos va
jaus. Lietuviai vajuje, .kaip vi
sada, dalyvaus aktyviai, tik su 
tuo skirtumu:

Šį kartą savo pirkinį prane
šime Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Centrui, 419 Lorimer 
St., Brooklyne, kad mes galėtu
me varde lietuvių nupirkti 
bomberį.

New Yorko mieste vajus bus 
pradėtas su įspūdingu paradu 
rugsėjo 9-tos popietį, parade 
dalyvaujant būriui militariškų

jėgų, vyrų ir moterų, taipgi bo
nų pardavimo vajininkams — 
“bondadiers,” kurių priskaito- 
ma apie pustrečio tūkstančio 
New Yorko mieste, o visame 
krašte apie penki milionai.

Trečiosios Karo Paskolos me
tu siekiama sukelti 15 bilionų 
dolerių visame krašte. New 
Yorko kvota yra arti penki bi- 
lionai — $4,709,000,000.

Laike šios paskolos darbinin
kai bus prašomi pirkti ekstra 
boną virš savo reguliarės kvo
tos, kuri, jų pačių sutikimu, 
jau yra išskaitoma iš algos 
pirkimui bonų.

Amalgameitų unijos viršinin
kai nusitarę prašyti narių, kad 
jie per rugsėjo ir spalių mėne
sius pasididintų iš algų išskai
tomas kvotas užtikrinimui, kad 
pasididinta kvota bus išpildyta.

Mirė Pasauliniai Garsus 
Inžinierius Leon Moisiev

Rugsėjo 3 dieną, New Yor
ke, savo namuose 530 West 
End Ave., mirė pasauliniai 
garsus inžinierius Leon S. Moi
siev. Jis sulaukė 70 metų am
žiaus ir mirė staigiai nuo šir
dies atakos.

Leon Moisiev buvo vienas iš 
žymiausių pasaulyj tiltų bu- 
davotojų. Veik visi didieji til
tai Amerikoj yra padaryti 
pagal jo planą. Tai jis patei
kė planus tokiems garsiems 
tiltams, kaip Washington©, 
Triboro, Whitestone, visi tiltai 
šio miesto apylinkėj, taipgi jo 
planuotas Bayonne tiltas, Am-

Lankėsi Jonas Ratinis
Antradienį į dienraščio Lai

svės įstaigą buvo užėjęs Jonas 
Katinis iš Easton, Pa. Jis iš
vyksta į mūsų šalies laivyno 
tarnybą. Jonas Katinis ‘ yra

Jonas C. Katinis.

RANDAVOJIMAI
Vieną Mėnesį Veltui!

Pasirandavoja po 3 ir 4 kambarių 
apartmentai, karštas vanduo, gra
žus kampinis namas. Išmaliavosime 
pagal jūsų skonį. Trys blokai nuo 
Williamsburg tilto ir nuo visų kitų 
Stočių. Renda $15—$20 į mėnesį. 
Kreipkitės pas Janitor, Apt. 4. 95 
Marcy Ave., kampas So. 2nd St., 
Brooklyn, N. Y.(208-213)

SUSIRINKIMAI
LAISViS VAJUS GAVIMUI 

NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Nepamirškite savo organizacijos 

susirinkime pasitarti Laisvės vajaus 
reikalu. Turime iš anksto prisirengti 
ir pasiryžusiai darbuotis, kad vajus 
įvyktų, __ ______ _ ... .(x).

sūnus Jono ir Elzbietos Rati
nių, pažangių biznierių iš Eas
ton, Pa. Jonas Katinis prieš 
kelis metus Brooklyne baigė 
laidotuvių direktoriaus moks
lą ir sėkmingai jį praktikavo 
Eastone, kur turėjo gero pa
sisekimo.

Tačiau Jonas Katinis ne 
vien praktikavo tame darbe, 
bet labai nuoširdžiai ir ener
gingai dirbo Russian War Re
lief komitete, kur jis daugiau
siai surinkdavo drabužių ir at
liko kitus darbus. Jo brolis 
Vytautas jau tarnauja laivy
ne nuo birželio, 1941 metų.

Pirmadienį vakare Jonas 
Katinis turėjo New Yorke pri
būti į jaunų jūreivių punktą 
išvykimui į mpkinimosi sto
vyklą, bet traukinys suvėlavo 
visą valandą, gal iš priežas
ties traukinių nelaimės, tat ir 
jis antradienį įstojo į laivyną. 
Pirm to užėjo į mūsų dienraš
čio įstaigą atsisveikinti su pa
žįstamais. Linkėtina Jonui Ka
liniui laimės ir pasisekimo tar
nyboj.

__ Korp.

bassador tiltas, Detroite; 
Maumee tiltas, Toledo, Ohio; 
Tacoma Narrows tiltas, Taco
ma, Wash.

Jis paruošė planus Delawa
re tiltų, Philadelphia, ir buvo 
nariu inžinierių, komisijoj pa
ruošimui planų Golden Gate 
tiltui, San Francisco ir San 
Francisco-Oakland užlajos til
tui ir daugeliui kitų. Moisiev 
buvo kelis kartus apdovanotas 
įvairiais medaliais už jo gabu
mus.

Girnas Rygoj.
Leon Moisiev gimė Rygoj, 

Latvijoj, kuri buvo Rusijos 
provincija. Jis ten pirmiausiai 
ir-mokėsi, Pabaltikos Politech
nikos Institute, o vėliau, kada 
atvažiavo į Jungtines Valsti
jas, tai Columbia Universitete.

Į Ameriką atvažiavo 1891 
metais ir šios šalies piliečiu 
tapo 1896 metais. Nuo 1895 
iki 1897 metų dirbo, kaipo in
žinierius ant savęs, 1897 me
tais įstojo į New Yorko mies
to tiltų komisiją, kurioj ir iš
buvo iki 1915 metų. Tai prie 
šio darbo jis ne vien išdirbo, 
bet ir pravedė gyveniman pa
kabintų tiltų teoriją. Pagal 
ją pagerinta ir sutvirtinta 
Brooklyn, Williamsburgh ir 
Queensboro tiltai. Vėliau, pa
gal jo ’teoriją pastatytas pa
kabintas tiltas Colognoj, Vo
kietijoj.

Buvo Draugas Sovietų
Leon Moisiev išvyko į Sovie

tų Sąjungą 1929 metais ir ten 
per tris metus buvo narių 
Transporto Komisariate, kur 
išvien su kitais inžinieriais iš
dirbo visą eilę planų pastaty
mui tiltų ir milžiniškų plieno 
fabrikų, kurie buvo statomi

Ketvirtadienį įvyks 
Didis Mitingas Už 

Laisvą Italiją
Didžiojo New Yorko prieš- 

fašistiniai italai, remiami dau
gelio unijų ir kitų masinių or
ganizacijų, rengia didžiulį 
masinį mitingą rugsėjo 9-tos 
vakarą mobilizacijai į didesnį 
rėmimą Amerikos karo pa
stangų ir pasisakymui už lais
vą Italiją, apvalytą nė vien 
tik nuo Mussolinio, bet ir nuo 
visos jo šaikos.

Badoglio yra vienu iš tų 
reikalaujamų prašalinti, ka
dangi jis tęsia Mussolinio pra
dėtą sąjungą su Hitleriu.

Mitingo šaukėjų komitete 
yra kongresmanas Vito Mar- 
cantonio ir už tą mitingą yra 
pasisakę daugelis žymių italų 
kilmės amerikonų, tarpe tų 
garsusis orkestrų vadas Artu
ro Toscanini ir aktorė Ida Lu
pine, taipgi daug žymių unijis- 
tų ir įstatymd a vystės atstovų, 
kurių vienu yra brooklyniečių 
Peter V. Cacchione.

Meniškoj programoj, apart 
masinio spektaklio, kuriame 
atvaizduos Italijos žmonių 
kančias prie Mussolinio reži
mo, dalyvauja žymūs komikai 
Jimmy Durante ir Jimmy Sa
vo, operų solistai John Car
mine Rossi ir Lidia Cortese.

Mitingas įvyks rugsėjo 9-tos 
vakarą, didžiojoj Madison 
Square Garden Salėj, 50th St. 
ir 8th Ave., New Yorke.

tainėj įvyks Brooklyn© lietuvių 
komunistų labai svarbus vaka
rėlis su užkandžiais.

Dabar labai svarbus laikas, 
visos partijos ruošiasi prie rin
kimų ir svarbių įvykių, tai ir 
darbo liaudies partija turi 
daug svarbių reikalų.

Tai bus nepaprastai svarbus 
vakarėlis, ne vien todėl, kad 
bus silkių ir kitokio maisto, 
tinkamo išsigėrimo, bet bus ir 
prakalbų svarbiais bėgamais 
klausimais.

Visas ir visus kviečiame atsi
lankyti. Rengėjai.

IIi. MOS
“The Great Mr. Handel”
Anglijoj išleistas, spalvotas 

judis, “The Great Mr. Han
del” pradedamas rodyti ket
virtadienį, 55th Št. Playhouse 
teatre, No. 154 W. 55th St.

Šis judis išleistas paminėji
mui 200 metų nuo .to laiko, 
kada anglų kompozitorius G. 
F. Handel perstatė Londone 
veikalą “The Messiah.”

Kuomet, pradžioje aštuonio
likto šimtmečio, George Frede-

rick Handel buvo Anglijoj mu
zikos karalius-kompozitorius 
ir jo operų pasiklausyti visada 
kimštinai prisigrūsdavo klau- 
sovų, tada jis buvo pasiekęs 
aukščiausią laipsnį kaipo pa
saulinės muzikos kompozito
rius^ ir dirigentas.

Bet pasipūtėlis Prince of 
Wales pradėjo be jokio reika
lo Handel’į boikotuoti, net pa- 
pirkdamas padaužas, kurie su
keltų triukšmą Handel’iui sa
vo operą perstatant, tai tada 
Handelis pergyveno vieną ne
pasisekimą po kitam ir paga
linus pasiliko beveik be pini
gų ir be draugų, išskiriant jo 
ištikimą tarną ir Mrs. Cibber. 
Jis pavojingai susirgo ir nors 
iš ligos šiek tiek pasveiko, bet 
jautėsi, kad jo darbas kaipo 
kompozitoriaus ir muziko už
sibaigė.

Vieną kartą pas jį atėjo li
teratas mėgėjas ir prašė Han
del’į, kad jis parašytų muziką 
veikalui “The Messiah.” Tai 
buvo iš biblijos surankiotos iš
traukos — religinis veikalas. 
Kadangi tais laikais žmonės, 
pradedant karaliais ir princais 
ir baigiant ubagais, buvo fa
natiškai religiški, tai Handel’is 
su veikalu “The Messiah” 
(Mesijus) ir vėl atgavo atgal

LaGuardia Kalbės 
Unijistams

Elektristų, Radio ir Mašinis
tų Unijos, CIO, rengiamame 
masiniame mitinge šio penkta
dienio vakarą, rugsėjo 10-tą, 
Madison Square Gardene, be 
kitų žymių kalbėtojų, unijistų 
ir pašaliečių, kalbės New Yor
ko miesto majoras LaGuardia. 
Bus ir militariškų kalbėtojų.

Vyriausiu vakaro .kalbėtoju 
elektristai turės Philip Murray, 
CIO prezidentą. Menama, kad 
jo kalba vyriausiai bus J. V. 
kongreso klausimu, taikoma į 
tas problemas, kurios liečia 
kongresą tuojau po atsidarymo 
ateinančios sesijos. Tai dėlto 
esą pakviesti ir tikimasi daly
vausiant keli .kongresmanai, 
kurie jaučia pareigą išklausyti 
ir nunešti kongresan darbinin
kų pageidavimus.

Pereitoji kongreso sesija 
prasikalto darbininkams ir 
kraštui prieš unijas ir vyriau
sio komandieriaus prezidento 
Roosevelto valią, pravarydama 
Smith-Connally aktą.

savo pirmiau turėtą aukštumą 
ir garbę, kaipo muzikas-kom- 
pozitorius.

Rp.

pagal Pirmą Penkių Metų 
Planą.

Mirdamas paliko žmoną, sū
nų ir dvi vedusias dukteris. 
Su mirčia Leon Moisiev pa
saulis neteko vieno iš gabiųjų 
inžinierių.

Scena iš filmos “Seeds of 
Freedom,” rodomos Stanley Te
atre, 7th Avė. ir 42nd St., New 
Yorke.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymai]}.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

UTUANICA SQUARE RESTAURANT
_____________________ 

Stanley Rutkūnas . 282 Union Avė.
Savininkas BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

Jegalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant

J visokių kapinių
Veltui šermeninė

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

savo seniems ir naujiems pacijąntams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar

30 Dienų 
Nuolaida

patarnaujame už senas žemas kainas.

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį 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.

——---------- ------ _ ------ -- i

Green Star* Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Don Ameche filmoje “Hea
ven Can Wait,” rodomoj Roxy 
teatre, 7th Ave. ir 50th St., 
NeW Yorke.
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Gražus Pasirinkimas

5

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau..

Puikiausi moderniniai žiedai

Iniclalinis žiedas, 
- $15.00 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

oį

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARS KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Givials

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

TeL EV. 4-8698

Turime Gerų
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