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Anglijos ir Jungtinių

DAUGĖJA LIETUVIŲ MOKYKLOS SOV. SĄJUNGOJ
gimtąja savo lietuvių kai

Vokiečiai grąsi

konferencijoje 
delegatai neat-

Pasitraukęs Bulgarijos 
Ministerių Kabinetas

Talkininkų Sąlygos Dėl 
Italijos Pasidavimo

Dauguiha Italą Karo 
Laivyno Jau Esanti 

Pas Talkininkus

Roosevelt ir Churchill 
Šaukia Italus Naikinti 
Nacius Visomis Jėgomis

Sovietai Jau Tik 34 
Mylios nuo Dniepro

Anglija Sutinka Pripažint Balti jo 
Kraštus Sovietų Sąjungos Dalim. 
Sako N. Y. Times Korespondentas

komitetas 
kelią. Jis 
Gražiai ir

Nesusitarę 
perdeda.

pulkai 
Gomelio

Maskva 
žda, Tarybų Lietuvos Švie
timo komisariato narys:

Visų tautų mokyklos Ta
rybų Sąjungoje paruoštos 
naujiem mokslo metam. E- 
vakuotiem Lietuvos vaikam 
taip pat prirengtos mokyk
los, kad jie galėtų mokytis

Italijos Karalius ir 
Badoglio Ragina Ata 

kuot Vokiečius

Talkininkai Bloškia Nacius
Atgal; Suėmė Tūkstančius Jų;

Anglai Paėmė Taranto
Maršalo Stalino įsakymu, 

Maskva pasveikino Mariu- 
polio atvadavimą salvių šū
viais iš 124-rių kanuolių.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Bmoklyne $7.00

Metams

Šiaur. Afrika, rugs. 12.- 
Penktoji Jungtinių Valsti
jų armija, komanduojama 
generolo M. W. Clarko, su
laužė vokiečių pasipriešini
mus artimojoj Salerno apy
linkėje.

Diena pirmiau amerikie
čiai ir anglai ištaškė nacių 
kontr-atakas ir atėmė iš jų 
Salerno miestą su uostu, 33 
mylios ir pusė į pietų rytus 
nuo Neapolio didmiesčio ir 
168 mylios į pietų rytus nuo 
Romos. Talkininkai dabar 
per Salerno įgabena dau
giau savo kariuomenės į šią

pirmyn.
Jungtinių Valstijų ir An 

glijos lakūnai neatlaidžia 
bombarduoja ir šaudo vo 
kiečius frontuose ir užfron-

I tali jos dalį. .
Toliau į rytus nuo Saler* 

no hitlerininkai su tankais 
įtūžusiai kontr-atakuoja 
amerikiečius, bet amerikie* 
čiai ima viršų ir stumią 
priešus atgal.

Talkininkai paėmė kelis 
tūkstančius vokiečių į ne*

svarstyti.
yra gana

(Amerika) 
tą punktą, 

sutinkame šį

London 
praneša, kad pasitraukė fa
šistinio Bulgarijos ministe* 
rio pirmininko Filoffo val- 
džia.

Berne, šveic. — Associat- 
ed Press teigia, kad Hitle
ris žadėjo pervest Bulgari
jai Albaniją mainais už ka
rinę bulgarų talką naciams.

silauktų taikos, ir Italija 
“atgautų garbingą vietą” 
tautų šeimoje.

Žymėtina, kad čia prezi
dentas ir Churchillas nesi
kreipia į italų karalių, o 
tiktai į premjerą Badoglio 
ir Italijos žmones.
Karalius ir Badoglio Susi

siekia su Talkininkais.
Neoficialiai pranešimai 

teigia, kad Badoglio val
džia, pabėgusi nuo nacių iš 
Romos, persikraustė į Pa
lermo, Sicilijoj. Karalius 
Viktoras Emmanuelis taip 
pat laiku pasišalino iš Ro
mos. Jis ir Badoglio dabar 
palaiką nuolatinius susisie
kimus su Talkininkais.

likoj. Vidurinė lietuvių mo
kykla (high school} Debes- 
si, Udmurto, Savivaldinėj 
Tarybų Respublikoj, bus 
padidinta nuo septynių iki 
astuonių klasių.

Visos lietuvių mokyklos 
yra aprūpintos lietuviais 
mokytojais, vadovėliais ir

Maskva. — Mariupolyj 
naciai sušaudė 8,000 žydų 
prieš pat užėmus Sovietam 
tą Tpiestą.

šiaur. Afrika. — Paskelb
ta Talkininkų sąlygos, ku* 
rias Italijos valdžia priėmė 
pasiduodama, būtent:

Italija tuoj perveda Tai- 
kininkams francūzų salą 
Korsiką ir visas savo laivy
no ir oro jėgas; leidžia nau
dot prekinius italų laivus 
kovai prieš vokiečius itf 
saūgiai sugrąžina Talkinin
kam visus nelaisvėn paim
tus jų karius ir piliečius.

London!, rugs. 12. — Rau
donoji Armija vejasi bėgan
čius betvarkėj vokiečius lin
kui Pavlogrado, Charkovo- 
Krimo geležinkelių mazgo, 
ir užėmė pozicijas jau tik 
už 34 mylių į rytus nuo 
^Dniepro upės. Sovietiniai 
kovūnai gręsia apsupt šim
tus tūkstančių nacių pieti
niame fronte. Visose fronto 
dalyse raudonarmiečiai per 
dieną atėmė iš priešų apie 
200 gyvenamų vietų ir už
mušė 4,000 hitlerininkų.

London. — Keturi Itali
jos karo didlaiviai, 7 šar
vuotlaiviai ir 6 naikintuvai 
atplaukė į anglų salą Maltą, 
Viduržemįo Jūroj, ir prisi
jungė prie Talkininkų lai
vyno. Paskui atplaukė ang
lų globon dar vienas italų 
karo didlaivis, 35,000 tonų.

Diena pirmiau šeši kari
niai italų laivai, ištrūkę nuo 
nacių, pasiekė Anglijos 
tvirtumos Gibraltaro uos-

Viso į Talkininkų pusę 
perplaukė jau 53 Italijos 
kariniai laivai;

Naciai oro bombomis nu
skandino vieną italų karo 
didlaivį Romą, 35,000 tonų.

Ties Ispanijos Balearic 
salomis italai jūreiviai pa
tys nuskandino du karinius 
savo laivus, nesitikėdami 
kitaip išgelbėt juos nuo vo
kiečių.

Naciai bombardavo italų 
laivus, mėginusius per
plaukti iš, Graikijos vande
nų į Talkininkų pusę. Dar 
nėra žinios apie šių laivų 
likimą.

Italai jūrininkai Chinijos 
vandenyse sunaikino du sa
vo laivus, kad jie netektų 
japonams.

įvairiais prietaisais. Paga
minta nauja lietuvių kalbos 
gramatika ir skaitymų kny
ga naujiesiem mokslo me
tam.

Iki šiol buvo dar lietuvių 
vaikų, gyvenančių grupė
mis ar pavieniai ir Įankiu- 

(Tąsa B-me pusk)

Priedan prie jau veikian
čių lietuviškų mokyklų, šie
met bus įvestos lietuviškos 
klasės lietuvių vaikų na
muose Konstantinovkoj, Ki
ro vo srityj, dr Taškente, 
Uzbekų Tarybinėj Respub-

sitarimais esanti paruošta 
dirva būsimajai sekamą 
mėnesį konferencijai tarp 

Amerikos valstybės minis- 
terio (sekretoriaus) C. Hul
lo, Sovietų užsienių reikalų 
komisaro Viačeslavo Molo
tovo ir Anglijos užsienių 
reikalų ministerio Edeno.

Ar po to įvyks premjero 
Stalino sueiga su prez. Roo
se vėl tu ir Anglijos minis- 
teriu pirmininku Churchil- 
lu, tatai priklausys nuo mi
nimų trijų kraštų ministe- 
rių konferencijos atsiliepi
mų tokiais klausimais, kaip 
antrojo Europos fronto ati
darymas ir Balti j o kraštų 
likimas, — sako N. Y. 
Times pranešėjas, pabrėž
damas:

“Sovietų Sąjungos politi
ka linkui Baltijo kraštų 
(Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos) yra aiški ir atvira. Ru
sai nepripažins mums tei
sės patart jiems patarimus, 
kad jie nuošaliai paliktų 
Baltijo valstybes lygiai 
taip, kaip mes nepripažįsta
me Sovietam teisės patarti, 
kad mes (Jungtinės Valsti
jos) sugrąžintume Texas 
valstiją Meksikai.

“Naujieji rusų žemlapiai 
apima Baltijos • valstybes, 
kaip Sovietų Sąjungos dalį, 
ir rusai visuomet aiškiai ro
dė, jog jie tikisi mūsų vie
šo užgyrimo jų politikai dė
lei Baltijo valstybių, kaip 
įrodymo, kad mes norime 
su jais bendradarbiauti tik
roviškais pagrindais po ka-

Pittsburgho 
brooklyniškiai 
stovavo nei vienos masinės lie
tuvių organizacijos. Jie atstova
vo tik nudžiūvusią menševikų- 
trockistų grupelę ir klebonijas.

O tas tik pabodo, kad ta visa 
tarybininkų konferencija neat
stovavo lietuviškų masių. Ame
rikos lietuviškos masės yra pa- 
trijotiškos ir nesideda prie jo
kio darbo, kuris kenkia šiam 
karui ir padeda Amerikos ir 
Jungtinių Tautų mirtinajam 
priešui.

Jos nėr ėmė ir nerems lietu
vių tautos graborių. Jos trokš
ta laisvos, pažangios Lietuvos 
ir padeda tikriesiems lietuvių 
tautos sūriams, kurie Raudono
sios Armijos eilėse arba Lietu
vos partizanų grupėse aukoja 
gyvybę už savo tautos laisvę.

KRISLAI
Ką Jie Atstovavo?
Nesusitarę Meluoja.
Džiaugsmas be Pamato.
Klaidingu Keliu.
Trečioji Paskola.

Rašo A. BIMBA

Sovietai Atėmė iš Nacių 
Mariupolį ir Daug Kitų 

Svarbiųjų Centrų

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas ir Anglijos 
ministeris p i r m i n i n kas 

Churchillas bendrai atsišau
kė į Italijos žmones ir ita
lų premjerą Badoglio, kad 
jie dabar tuojaus ir kuo 
skaudžiausiai smogtų na
ciams Italijoje. Per radiją 
paskleistas Italijai jų dvie
jų atsišaukimas sako, jog

Colney tvirtina, 
tiktai 417

London, rugs. 12. — Ita
lijos karalius Viktoras Em
manuelis ir ministeris pir
mininkas Badbglio atsišau
kė per radiją į savo žmo
nes, kad vykdytų sąlygas 
paliaubų, padarytų su tal
kininkais. Jiedu ragino ita
lus atakuot vokiečius ir sa
kė, jog italai turi pilną tei
sę naudot ginklus prieš na
cius todėl, kad vokiečiai už
puolė Italiją, kai tik jinai 
pasitraukė iš karo prieš 
Angliją ir Ameriką.

Badoglio ir karalius išlei
do šį atsišaukimą, praėjus 
24-riom valandoms po pre
zidento Roosevelto ir Ang
lijos premjero Churchillo 
atsišaukimo į italus — viso
mis jėgomis mušt nacius.

Tūluose laikraščiuose paste
bėjau, kad Brooklyno Da 
riaus-Girėno Paminklo Komi
tetas rengiąs prakalbas. Is 
pranešimo matyt, kad jisai ig 
noruoja bei boikotuoja pažan 
giąją visuomenę.

Man atrodo, jog 
pasirinko klaidingą 
daro didelę klaidą, 
vieningai vedamas darbas ban
domas užtempti ant partijinio 
kurpalio.

Viskas, kas tuo nauju keliu 
einant bus atsiekta, tai pa
kenkta tam darbui.

Pažangioji visuomenė Da
riaus-Girėno paminklo statymą 
nuoširdžiausiai rėmė ir remia. 
Kodėl komitetui parūpo tą vi
suomenę atstumti nuo to dar
bo ?

London. —Santykiai tarp 
Anglijos - Amerikos ir So
vietų Sąjungos daug pri
klausys nuo to, kaip Jung
tinės Valstijos ir anglų val
džia spręs Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos klausimą, — 
rašo specialis New Yorko 
Times korespondentas savo 
laikraščiui (rugs. 11 d. 
num.).

Ivanas M. Maiskis, Sovie
tų užsieninės prekybos vi- 
ce-komisaras, kalbėjosi su 
Amerikos valstybės depart
ment atstovu Londone ir 
dabar grįžta Maskvon. Pir
miau Maiskis tarėsi su An
glijos užsienių reikalų mi-

Graikai Sykiu Su Italais 
Mušą Nacius

Cairo. — Naciai pašalino 
italus iš Graikijos policijos 
ir stengiasi nuginkluoti te- 
naitinę italų kariuomenę. 
Italai daugelyje vietų kau- 
jasi su .vokiečiais. Graikai 
patrijotai jau išvien su ita
lais kovoja prieš nacius.

Kai kur hitlerininkai iš 
oro bombardavo italų ka
rius, nepajėgdami kitaip 
priverst jų pasiduoti. Na
ciai pasišaukė Bulgarijos 
kariuomenę kaip savo poli
ciją Graikijoj.

lių ilgio pietiniame fronte, 
atgriebė dar daugelį gele
žinkelio stočių, miestų, mie
stelių ir kelias dešimtis kai
mų. Visose gi fronto daly
se tą dieną buvo atvaduota 
310 gyvenamųjų vietovių ir 
užmušta 6,800 priešų.
šaunus Mariupolio žygis
Mariupolis buvo užimtas 

nepaprastai drąsiais žy
giais. Sovietų laivynas iš 
Azovo Jūros ūmai iškėlė 
krantan savo kovotojus į 
vakarus nuo miesto, o so
vietiniai lėktuvai nuleido 
ten būrius smarkuolių į vo
kiečių užnugarę. Greit jiem 
talkon atvyko kazokai rai
teliai ir tankai. Taip Ma
riupolis netrukus ir buvo 
šturmu paimtas.

Pavojus Naciam Krime
Iš Čaplino miesto Sovie

tai gręsia Zaporožei prie 
Dniepro upės. O Zaporožė

Vienybėje rugsėjo 10 dieną 
ant pirmo puslapio Tysliava 
teigia, kad Pittsburgho konfe
rencijoj buvo 450 delegatų, bet 
toj pačioj Vienybėje ant antro 
puslapio Dr. 
kad dalyvavo

Juozas Laučka savo 
koje (rugs. 10 d.) džiaugiasi:

“Kiek tai liečia Amerikos at
sakingas įstaigas, jos iš anksto 
pripažino šios konferencijos 
reikšmę.“

Kokios jstaigos?
Girdi, “buvo atvykę net du 

senatoriai.” Tai ir viskas. Bet 
tie senatoriai oficialiai neatsto
vavo jokios valdiškos įstaigos. 
Dalyvavo kaipo asmenys. Jie 
nekalbėjo jokios atsakingos 
įstaigos vardu.

Net ir Pittsburgho miesto 
majoras atsisakė dalyvauti. Vi
so labo prisiuntė tiktai savo 
raštininką!

Valstijų nuotaika linkui 
Baltijo kraštų turi skirtu
mų. Anglija jau kuris lai
kas sutinka su Baltijo val
stybių inkorporavimu Rusi
jon, bet Jungtines Valstijos 
laikėsi kitokios pozicijos,— 
kad, girdi, dar ne laikas 
tam klausimui 
Dabar, tačiaus. 
aišku, kad mes 
pasiekėme bent 
kur mes jau 
klausimą svarstyti, kas, be 
abejo, ir bus daroma, kuo
met sueis užsieniniai (Ame
rikos, Sovietų ir Anglijos) 
ministerial.”

Talkininkai Greitai 
Užimsią Salamauą

Australija, rugs. 12. — 
Jungtinių Valstijų ir Aus
tralijos kariuomenė sulau
žė japonų linijas arti Sala- 
maua, priešų karo bazės 
Naujojoj Guinejoj, kaip 
pranešė. generolas MacAr
thur. Japonai bėga atgal, 
palikdami užmuštų saviškių 
lavonus ir gaiia daug gink-

London. — Sovietų laivy
no ir oro jėgos ir Raudono
ji Armija rugs. 10 d. stai
giu, sutartinu smūgiu atė
mė iš vokiečių Mariupolį, 
svarbiausią Azovo Jūros 
uostamiestį ir metalo fab
rikų centrą. Tuo pačiu lai
ku sovietiniai kovūnai pa
ėmė Čaplino miestą, labai 
svarbų geležinkelių mazgą, 
ir pasiekė punktą tiktai už 
47 mylių į rytus nuo Dnie
pro upės. O nuo Čaplino tė
ra 60 mylių į Dniepropet- 
rovską, pramopės didmiestį 
su milžiniška vanden-elek- 
tros dirbykla.

Tą dieną raudonarmiečiai 
taipgi atvadavo Volnova- 
chą, svarbiausią geležinke
lių mazgą tarp Stalino ir 
Mariupolio miestų, ir užė
mė stambų Barvenkovo 
miestą su geležinkelio sto- 
čia, pusiaukelėje tarp Char
kovo ir Stalino miestų.

Sovietų kariuomenė per 
dieną nubloškė nacius 12Taigi, Laučkos džiaugsmas 

neturi jokio pamato. Atsakin
gosios įstaigos žinojo, kad 
Pittsburgho konferantai neat
stovauja Amerikos lietuvių vi
suomenės ir susirinko pakenk
ti karo pastangoms, todėl su ja 
nesiskaitė—neprisiuntė nei at
stovų, nei pasveikinimų.

Jokia įstaiga nenorėjo susi
rišti su tais žmonėmis, kurie 
sako drebą iš baimės dėl na
cių nepasisekimo rytiniame 
fronte.

Anglai diena pirmiau už* 
ėmė Taranto miestą su di
džiu uostu pietiniame Ita- ( 
lijos “kulnyje.” Sekmadie*. 
nio žiniomis, anglai paėmė 
ir labai svarbų uostamiestį 
ir geležinkelių mazgą Brin
disi rytiniame “kulnies” 
pajūryje. Jie taipgi užval
dė jau visą pietinės Italijos 
iškyšulį, vadinamą Calabri* 
jos “nykštį.” Šioje srityje 
anglų kariuomenė per dieną

mazgas vokiečiams pasi
traukti iš Krimo pussalio.

Briansko srityje raudon
armiečiai pergrūdo hitleri
ninkus atgal per Desnos u- 
pę ir pasiekė Novgorod-Se- 
verski miestą. Kiti Sovietų 
kariuomenės 
miasi linkui 
tarusij o j.

Raudonoji 
mingai žygiuoja artyn Pri- 
luki miesto, kuris vadina
mas paskutine nacių tvir
tuma į rytus nuo Kijevo.

Vydamiesi nacius pieti
niame Ukrainos fronte so
vietiniai kovūnai pagrobė 
apie 1,000 vokiečių vagonų 
ir trokų su ginklais, amu
nicija ir maistu. . .

AMERIKIEČIAI PAĖMĖ SALERNO UOSTA TIES NEAPOLIU 
RAUDONOJI ARMIJA JAU VISAI ARTI DNIEPRO UPES

T ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET
LaiD v Telephone: STagg 2-3878________ _

Prasidėjo vajus už trečiąją 
Jungtinių Valstijų paskolą. 
Valdžia pasiryžus sukelti pen- 
kioliką bilijonų dolerių.

Patarimas toks: Kiekvienas 
sumažinkime visas ne taip jau 
būtinai reikalingas išlaidas ir 
tuos pinigus įvesdinkime į ka
ro bonus. Atliksime gražų, pa- 
trijotinį darbą, prisidėsime 
prie priartinimo karo pabai
gos!

Cairo, 
na nužudyt 40,000 jugosla 
vų-įkaitų, jeigu įvyktų vi 
suotinas sukilimas prieš na 
cius Jugoslavijoj.
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Politiniai Žulikai
Liberalų žurnalas “Nation” įdėjo laiš

ką tūlo Richard H. Rovere. Tasdi žmo
gus rašo, apie New Yorko Darbo Parti
jos Brooklyno (Kings) pavieto naujai 
išrinkto komiteto susirinkimą. Svarbu ir 
tas, kad Rovere yra dešinysis, išrinktas 

> į komitetą ant dešiniųjų arba menševikų 
surašo. Bet, matyt, dešiniųjų klikos na- 
chališkumas ir žulikišktimas ir jam pa
sidarė nebesuvirškinainu. Jis ir dabar 
sakosi einąs su dešiniaisiais “prieš ko- 
fntmistūs,” bet negalįs nutylėti dešiniį- 
8' Į papildytos žulikystėš įvykusiam susi- 

ihkiftie.
Rovere sako, kad jis su kitais sėdėjo 

tokioj vietoj, iš kurios buvo puikiai ga
lima matyt pakeltas rankas visoje sve
tainėje. Jis sako: Aš mačiau ir visi, ku
rtė su manim buvo, matė ir ,pastebėjo, 
kad “mano1 pusė, tai yra, dešinioji, buvo 
pėrviršyta tritnis ar keturiais balsais 
prieš vieną.” Ne tik jam ir jo draugam 
taip atrodė, žiūrint į pakeltas rarikas, 
bėį girdi, “taip pat atrodė visiems tefi 
Esantiems laikraštininkams ir policis- 
tetos.” tačiau, sako Rovere, “neįleidęs 
itei vielos kairiojo spatho žmogaus į 
balsį Skaitytojus, ponas Gėlo ramiai pa
skelbė, kad dešinieji gavo 1,357 balsus 
prieš 1,149 balsus, paduotos už kairiųjų 
teutašą.”

Tai šitokie politiniai‘Židikai yra Gėlo 
ir visi tie menševikai, kŪVi’e sudaro Dar
bo Partijoje dešiniojo sparno vadovybę. 
■ Beje, p. Rovere yra buvęs žurnalo 
^Nation,” redaktoriaus pagelbininku, o 
dabar yra atsakominguojU redaktorium 
žurnalo “Common Sense”. Galima dar ir 
tą priminti, kad žurnalas “Nation” eina 
SU dešiniuoju sparnu, tačiau patalpino 
minėto Rovere laišką. Liberalai nebegali 
pakęsti menševikų diktatūros Darbo 
Partijoje.

Donbaso Išlaisvinimas ir Lietuva
Garsioji Sovietų Sujungus sritis, vadi

nama Donbasu, arba Dono upės klonlmi, 
jaū išlaisvinta iš nacių vergijos su pa
ėmimu miesto Stalino. Ta visa sritis 
tortinga gamtiniais turtais ir prieš karą 
bUvb pagarsėjus stambiomis išdirbystė- 
iflis. DoUbaso patekimas į nacių raukas 
buvd neapsakomai skaudus smūgis visam 
•kraštui. Dabar, žinoma, Donbaso pramo
nė yfa sugriauta, ims daug metų ir pa
stangų ją pilnai atstatyti-i^ paleisti dar
ban gaminimui liaudies gyvenimui reik
menų.

Atėmus iš priešo Stalino, Raudonoji 
Armija nesustojo ilsėtis. Ofensyvas eina 
pirmyn ir nacių barbariškos gaujos kas
dien nugrūdamos atgal po keletą mylių. 
Raudonoji Armija žygiuoja linkui Dnie
pro, begilestingai naikindama įsiverže-

Toliau į šiaurius paimtas be galo 
svarbus geležinkelių mazgas Baehmač ir 
Jau kalbama apiei kovas linkui Kijevo. 
Kijevas randasi tik Už 80 mylių. Šitie 
didžiausi Raudonosios Armijos pasiseki
mai, Šis daugeliui nelauktas ir netikėtas 
Raudonosios Armijos vasarinis ofėnsy- 
vas, surakindamas Hitlerio armijas ry
tuose, buvo didžiausiu, faktoriumi Itali
joj kapituliacijos. Hitlėrts negalėjo pa
siųsti tinkamos paramos Italijon,- kurios 
taip prašė Mussolinis ir paskui Dadog- 
lio. Jei ne Raudonosios Armijos galybė 
ir pasisekimai, Hitleris būtų galėjęs, be 
•abejones, pasiusti Italijon gerai ginkluo
tų 50 ar 70 divizijų ir tada šiuo tarpu 
nebūtų galėję būti nė kalbos 
apie Italijos pasidavimą. Ne
būtų buvęs nuvergtas nė Mussoli- 
ftis, Mums amerikiečiams ir ang
lams būtį reikėję paaukoti Šimtus tūk
stančių brangiausių gyvybių išmušimui 
nacių iš Italijos. Dabar ten randasi tik

dešimts ar penkioiiką nuoių divizijų ir 
tai prišeis smarkiai pakovoti jųjų su- 
ftaikinimūĮ.

Vadinasi; Raudonoji'Armija savo per
galingais žygiai^ paaukodama šimiUs 
tūkstančių sdvo geidausiu sūnų, įšgėlbs- 
ti gyvybes amerikiečių ir anglų, išgelbs- 
ti tūkstančius lietuvių gyvybių.

Štai kodėl tokiais baisiais niekšais ir 
išgamomis yra' tlė’ lietuviški politikieriai, 
kurie raštu ir žodžiu šiandien taip įžū
liai puola ir niekina-Sovietų Sąjungos 
liaudį, jos vyriausybę ir jos armiją. Jie 
taipgi pasirodo amžinais lietuvių tautos 
priėšais.

Kiekvienas Raudonosios Armijos pasi
sekimas, kiekvienas kertamas naciams 
smūgis, artina Lietuvos išlaisvinimo va
landą. O kas gi rtehori ir netrokšta savo 
'gimtinio! krašto išlaisvinimo iš nacių 
vergijos? Trokšta kiekvienas padorus 
lietuvis. Raudonosios Armijos pasiseki
mais baisejasi tiktai tie, kurie vėlina lie
tuvių tautai nelaimės ir išnykimo.

Demokratijos Jėgą Augimas 
Italijoje

New York Timeso korespondentas Ja
mes B. Reston rašo iš Londono apie de
mokratinių jėgų bendrą frontą Italijoje. 
Jis nurodo, kad tasai bendras frontas 
labai daug prisidėjo prie paskūbinimo 
Italijos pasidavimo.

Pranešimas iš visų pusių labai įdomūs 
ir sVarbus. Rešton sako, kad į bendrą 
frontą įeina šešios partijos, griežtai nu
siteikusios prieš fašizmą. Tomis partijo
mis yra: Italijos Komunistų Partija, 
Akcijos Partija, Liberališka Rekons
trukcijos Grupe, Proletarinės Vienybės, 
Italų Socialistų Partija ir Darbininkų 
Demokratinė Partija.

Bendro Pronto Nacionalis Komitetas 
dar rugpjūčio 2 dieną savo susirinkime 
pareikalavęs Badoglio pasiduoti Talki
ninkams be jokių sąlygų. Paskui rug
pjūčio 12 dieną vėl pasiuntęs Badoglio 
griežtą reikalavimą pasidavimo. Tų gi 
partijų žmonės miestuose ir fabrikuose 
darbavosi sukėlimui liaudies opinijos už 
taiką.

Reston teigia, kad Talkininkų vadovy
bė atsargiai tėnii ja bendroJd frontoAju
dėjimą ir žada su juomi susitikėti ir 
įtraukti į vedimą karo prieš nacius Ita
lijoje. Ji mano, kad šitos šešios parti
jos, veikdamos išvien, ypatingai gali 
pasitarnaūti Talkininkams patraukda

mas Italijos darbininkus mūšį pusėn. Pa
galiau tiktai darbininkai, persiėmę de
mokratijos dvasia, gali sudaryti galingą 
opoziciją nūeių okupuotose Italijos da
lyse. Išlaisvintoje Italijos dalyje darbi
ninkai taipgi gali puikiai pagelbėti Tal
kininkų armijoms.

Taigi šis demokratinių jėgų pasirody
mas Italijos scenoje turės suvaidinti la
bai svarbų vaidmenį Italijos išlaisvini-

Beje, kiek anksčiau, pasirodžius de
mokratinių jėgų bendram frontui, Ita
lijos Socialistų Partijos tūli vadai užsie- 
nyjė griežtai užginčijo, kad jį partija 
įeinanti į tą vienybę. Iš to galima su
prasti, kad dešinieji socialistai neprisi
deda prie bendrų pastangų. Jie yra An
tanini plauko menševikai, kurie temoka 
griauti,- ne vienyti. Kaip mūsiškiai gri- 
gaitiniai apjakėliui, taip antaniniai pa
kvaišėliai tarp italų taip suėsti neapy
kanta komunistams, jog jie geriau viš- 
ką atiduos fašistams, negu darbuosis iš
vien -su komunistais išlaisvinimui Itali
jos.

Badoglio Prisipažinimas
Nereikia vaizduotis, kad gėn. Badoglio 

& pamylėjo Talkininkus ir jiems gero pa
daryti norėdamas sutiko kapituliuoti. Jis 
norėjo kariauti, jis norėjo tęsti Mūsšoli- 
hio krimirialystę ir vergauti Hitleriui, 
bet nebegalėjo. Talkininkų militarihė ga
lybė sudaužė jo visas viltis. Nusilenkė 
jis ne iŠ malonės, bet prieš jėgą.

Dabar jis tai patsai prisipažino. Savo 
pranešime Hitleriui, kodėl Italija nebe
gali kariauti, kodėl jis kapituliuoja (be
sąlyginiai pasiduoda), Badoglio plačiai 
išdėsto priežastis. Girdi, visi Italijos di
dieji miestai, pradedant Palermą ir bai
giant Milanu, “arba sugriauti, arba 
priešo paimti”. ^Jos įndustrijos supara- 
ližuofos; jos komunikacijos su demorali
zuotos. Jos šaltiniai visai išsemti...” Ita
lijos apsigynimus esąs .sugriuvęs. Talki
ninkai gali įsiveržti, kur tik nori ir kada 
tik nori. Italija nebegalinti priešintis.

Todėl jis nebėturįs kito kelio, kaip tik 
•pasiduoti.
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AR P. VttAlTIS SU- 
PRANTA; JIS RAŠO.

Atbudęs iš ilgoko miego, 
p. S. E. Vitaitis ir vėl pra
dėjo pasaulį mokyti. Jis 
pasaulį mokina per Tėvynę, 
SLA organą, prie kurio ga
vo siratišką prieglaudą.

P-nas Vitaitis gina Pitts- 
burgho konferenciją. Girdi, 
negalįs suprasti, kodėl dau
gelis Amerikoš lietuvių tai 
konferencijai nepritarė. Vi- 
taičio argumentas:

“Taigi sakyti, kad Ameri
kos lietuvių išeivijai nereika
lingas susiorganizavimas 
karo rėmimo pastangose, 
Ii tik tas, kuriam nerūpi
tuvių vardo pakėlimas ir lie
tuviams kredito sudarymas 
(?—Red.) už jų atliktą dar
bą. Arba sakyti, kad šiuo 
momentu lietuviams nereikia 
rūpintis Lietuvos ateitimi ir 
organizuotis Lietuvos žmonių 
šelpimui, kuomet bus galima 
jiems pašalpą teikti, gali tik 
tas, kuris tarnauja Lietuvos 
priešams ir trokšta, kad vi
si lietuviai išmirtų badu ir 
nuo įvairių epidemijų, kurie 
dar išliks gyvi Lietuvoje šio 
karo audroms nutilus.” 
(Tėv. iš š. m. rūgs. 10.)
Bet kas gi tiems daly

kams iš Amerikos lietuvių 
priešinasi? Mes niekur ne
matėme jokio pasakyto 
prieš tai žodžio.

Mes, kurie buvome prie
šingi Pittsburgho konferen
cijai, sakėme, kad ji ne tam 
reikalui šaukiama: josios 
vyriausias tikslas: išbjau- 
rioti, išniekinti Tarybų Są
jungą; didžiausią mūsų tal
kininkę. Ar mes klydome, 
šitaip sakydąmi? Aišku, 
ne.!., .

fcbnfeben&jhjb “Msbš fei- 
nuoles” buvo atsuktos prieš 
Tarybų Sąjungą. Buvo ban
doma nustatyti Amerikos 
lietuvius prieš mūsų talki
ninkę, įpilti smalos į tąsias 
pastangas, daromas Jungti
nių Tautų vieningumui su
stiprinti.

Dabar dėl Lietuvos žmo
nių šelpimo po karo.

Lietuvos žmonių šelpimas 
po karo, Lietuvos atstaty
mas — svambūs reikalas. Ką 
gi tuo reikalu Pittsburgho 
konferencija padarė? Nie
ko!

Šiandien kiekvienam lie
tuvių tautos patrijotoi, be
je, totėtį pifftiiau rūpėti rtė 
pokarinis Liėtuvos žino- 
nčinš pagftlbPš tėikihifts, 
bėt daryftias visko, kad Lie
to Vėt j (to greičiau! būtų iš
laisvinta iš Pačių okupaci
jas jtmgu Ar prie to mes, 
Amerikos lietuviai, galimė 
kilo hors prisidėti? Taip, 
galiūie ir privalome. Kaip?

ffl=
Ogi pagalbos taikirhii lietu
viams kovotojams Rytų 
fftontė, iiėtoviškieftis pul
kams, kovoj autiems Rau
donosios ArtnijoS eilėse.

Nes kas gi Lietuvą išlai
svins? Nereikia nei sakyti: 
didvyriška Raudonoji Ar
mija, taip smarkiai mušanti 
vokiškuosius mūsų tautos 
priešus. Į Lietūvą įžygiuos 
lietuviškieji pulkai, užsigrū
dinę kovOse su priešu — 
pulkai, kuriuos sudaro lie
tuvių tautos Sūnūs, pulkai, 
kurių Lietuva nekantriai 
laukia.

Na, o ką gi Pittsburgho 
konferencija padarė, kad 
tiems pulkams, tiems kovo
tojams pagalbos suteikti? 
Absoliučiai nieko! Taip, ab
soliučiai nieko! — net nei 
gero žodžio jieins netarė!

Ką gi tas parodo?
Tas parodo, kad Pitts

burgho konferehcijai nerū
pėjo Lietuvos išlaisvinimas. 
Viskas, kas jai rūpėjo — 
Tarybų Sąjungą, Lietuvos 
laisvintąją, pašmeižti ir pa
sisakyti, kad po karo Lie
tuvoje būtų grąžinamas 

“kontinūitetas” — Smętona 
su savo nenaudėliškai^ sėb
rais. •

Ten pat p. Vitaitis; dar 
vieną “tezę” iškelia, bū
tent:

“Komunistų neskaitau Ame
rikos lietuvių sriove, 
yra Maskvos vergai 
saftis tarnau ja...”
Kas gi p. Vitaičio 

kad jis koiūumstus
tytį Amerikos lietuvių srio
ve? Be to, argi jau jis gali 
daryti špreiiftįrii^š, kus yra 
“Maškvbš veTg&fe”; * d kas 
ne? Daug ko p. Vitaitis ka
daise “neskaitė” ir daug ką 
“skaitė”, bet ar dėl to že- 

!mė sustojo sukūsis?!
Pats p. Vitaitis nešioja 

Smetonos medalį, dėl kurio 
išgavimo jis kadaise prisi- 
laižinejo Smetonai. O šian
dien matome, kas atsitiko: 
Smetonai tėkb išduniti iš 
Lietuvos, d medaliuotam p. 
Vitaičiui — iš Tėvynės ir 
Vienybės redaktoriaus vie
tų! Kodėl? Todėl, kad p. Vi
taitis niekad nemokėjo vi
suomeninių klausimų su
prasti ir jų rišti. • <

Galima sakyti, kad Ame
rikos lietuvių gyvenime ir 
bendrai lietuvių tautos gy
venime komunistaį nesą jo
kia sriove, nesudarą jokio 
judėjimo, bet tai bus tik sa
vęs apsigavimas, kaip jau 
pats p. Vitaitis turėjo pro
gos patirti.

Ar ne išmintingiau p. Vi
taitis padarytų; jei jis im-

tų gyvenimą tokiu, kokiu 
jis yra. Ar ne išmintingiau 
būtų pripažinti tas faktas, 
kad Amerikos lietuviuose 
šiandien yra daug maž to- 
kis pasidalinimas: vieni sto
ja už tai, kad Lietuvoje po 
karo būtį grąžintas vieš
patauti smetonizmas su jo 
visokiu brudu, o kiti —kad 
Lietuvoje patys žmonės ap
sispręstų savo ateities rei
kalus, taip, kaip jie apsi
sprendė 1940 metais, kada 
Smetona būvo išguitas šu
nims šėko pjauti.

Jeigu Smetonos ordinuo- 
tas p. Vitaitis įeina į pir
mąją kategoriją, tai tas dar 
nenušako, kad Lietuvos at
eitis ir bus tokia tamsų ko
kią jai siūlo p. Vitaitis su 
savo Pittsburgh© konferen
cija!
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ližšiėnio reikalų 'ririnisttfrU DE T. V. Sdohg 
OįuėhėcO Rontarhtitijojė sVėikm'tiši SU KdftadOŠ ptėrtije- 
tu Mackenzie King. ■?
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CHARLES NARAVAS 
NUMASKAVO SMETONĄ 

PER ANGLŲ SPAUDĄ 
Šenftdorio mieste gyvena 

lietuvis angliakasys Charles 
NaraVas. Naravas nesiten
kina tik anglies kasimu, bet 
jis rūpinasi ir visuomeni
niais klausimais: Amerikos 
karo laimėjimu, savo gim
tosios šalieš,Lietuvos, iš vo
kiečių okupantų jungo išlai
svinimu, ir 1.1. žodžiu, Na
revas yra energingas 
kėjas.

Ir štai, nesenai Ch. 
ravas, pamatęs vietos
liškąjarri dienrašty j, Heral- 
de, aprašymą Smetonos vi
zito angliakasių srity j, pa
rašė tam dienraščiui laišką, 
apsakantį politinę Smeto
nos biografiją. Naravo laiš
kus tilpo 1943 m. rugpj. 14 
d?. ‘

“Kas yra Antanas Smeto
na?” klausia laiško, auto
rius, ALDLD 17-tosios kuo
pos vardu.

Ir jis atsako, — atsako 
papunkčiui, gražiai iškelda
mas visas Smetonos klastas, 
padarytas Lietuvai.

Jis parodo Smetonos dar
belius pirmojo pasaulinio 
karo metu — jo ėjimą iš
vien su kaizeriu Wilhelmu, 
Lietuvos kaizeriui pardavi
mą, jo bandymą užrioglinti 
karalių Urachą ant Lietu
vos žmonių sprando; vė
liau Smetonos fašistinė uz- 
urpacija 1926 metais, Sme
tonos sėbravirtiasis su Hit
leriu, Klaipėdos Hitleriui 
atidavimas, ir t.t.

Mes čia išspausdinsime 
tą patrijotingąjį Naravo 
laišką originaliai, anglų 
kalboje, kad mūsų skaityto
jai galėtų juo pasinaudoti, 
kai bus reikalo, kalbantis su 
tais žmonėmis, kurie lietu
viškai neskaito.

Laiškas seka: 
To the Editor : 
Who is Afttaftas Smetona? 
Twenty-five years ago, wheft 

Lithuania bdre the yoke of the 
KaiseFs Germain Occupations, 
Antanas Smetona, who is now 
touring Lithuanian colęnies in 
America (and declares - he is 
the President of Lithuania, al- 
though no one ever elected 
him) worked for Kaiser Wil
helm H.. He theft tied Lifhfta- 
ftia with the Kaiser’s Get- 
ftiany. He ftiadė agreement^ 
With the Kaišėr, joining Lith
uania with “eternal ties” to 
Germanyi Date? this same 
Sfftetona, with the approval 
of a certain clergy, sought a 
king of German blood for 
Lithuania, and had already 
found the aged Duke Urach. 
But the defeat of the Kaiser’s 
aitmies, the revolntioft ift Ger
many and the rising Of the 
Lithuanian people Prevented 
Sftidtoiisi aftd hit henchmen 
from their uftWorthy efforts.

ln 192Č, this samė Smetona, 
with the help of a military 
clique, overthrew the peoples 
government and became dic
tator of Lithuania. He ex
ecuted four Lithuanian work
ing class leaders — Kąri Po
žėla, Kazis Giedris, Juozas 
Greifenbėr^fe’ris and- Rapolas 
Ciornis.

He arrested hiiftdreds of the 
fiftėst sons and daughters of 
the Lithuanian people and 
kept thėm confined in prison 
for long terfris.

He persecuted the Cathftlics, 
iCommuftists, members of the 
Peoples Party; Only those who 
“licked the hands Of Srfteto- 
na” and His followers and 
wete nationalist - fascists 
found it pleasant to live ift 
Lithuania.

In 1935, thi$t same Smeto
na arranged the slaughter of 
the peasants in Suvalkai dis
tinct. Many peasants were 
shot, and hundreds were herd
ed into prisons. During the 
entire dictatorship of Smeto
na, Lithuania^ the land of our 
fathers, was one big prison 
for its people! Without any 
protest, this same Smetona 
handed Klaipeda Jo Hitler.
' Later, Smetona secretly of
fered all of Lithuania to Hit
ler, but at that time Hitler 
was not yet. ready to grab it.

In 1940, Smetona, • with 
stolen funds, fled to Berlin to 
the arms of Hitler. From 
Berlin, Smetona, with the 
knowledge and approval of 
Hitler, came to America to 
spread Fascist filth among 
Lithuanian - Americans. He 
came here to justify his black 
deeds, split Lithuanian unity 
and harm our war effort.

Oust Smetona from the 
midst of Lithuanian-Ameri- 
cans!

We need unity. All of us to
gether must support the war 
efforts of America, All of us 
together must help our coun- 

? trS< to* victory, and to destroy 
Hitler”und all of his Fascist 
cohorts.

Brother Lithuanians, do not 
listen to the lies of Smetona 
and his henchmen! Do not 

/give him one cent! Those con
tributions which Smetona so
licits will not go to fr 
uania, but to spread 
Smetona propaganda.

Lithuania will not be freed 
from the Nazi occupation!sts 
by the traitors of Lithuania, 
like Smetona, but the people 
of Lithuania will be free again 
when the power of Hitlerite 
Germany will be smashed.

You who desire to help 
Lithuania to gain her free
dom more quickly, fight 
against such traitors as Sme
tona; give material aid to the 
Red Army (through Russian 
War Relief) and the Ameri
can Red Cross!

Out with the Smetona! 
Forward to victory of the Un
ited Nations!

Forward to a Free Lithua
nia—without Smetona and his 
henchmen!

Long Live Democracy!
Signed: Charles Noravis, 

Shenandoah.
(Branch 17—Lithuanian Li

terary Society).
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LAIŠKASREDAKCIJAI
Atvertus! Atvirtąjį Lais

vės puslapį rugsėjo 1 d. lai
doje, pamačiusi po Maksi
mo Gorkio veikalu “Žmonė
se” žodį “pabaiga^, nenorė
jau tikėti, kad tasai veika
las iš tikrųjų jau baigiasL.

Nei jokis veikalas taip 
giliai nesupažindind skaity
tojo su žmonėmis, su liau
dimi, kaip šis —• “žrtioflė- 
se.”

Todėlėi esu labai dėkifi- 
git LaišV&s rėdftkeijfti ūž to
kį gerą parinkimą ir pėt- 
gpausdiriimą šito veikalo, 
kuris buvo gėru dienos po
ilsiu jį skaitai^,

Vinco Duktė.
Baltimore, Md.



Messinos Audringoji Pertaka

• i

pietinio galo sausžemio ski
ria siaura vandens juosta, 
vadinama Messinos Perta
ka. Kadangi toje pertakoje 
tankiai pasikartoja didelės 

\audros, o vanduo joje sūku
riuotas, tai nuo nepamena
mų laikų užsiliko pasakoji
mai, kad tuos gamtos apsi
reiškimus sukelią nemato
mos jėgos pasakiškų baisū
nų. Pertakos pavojus ir 
tuos pasakiškus baisūnus— 
Scyllą ir Charybdis — ap
dainavo graikų poetas Ho- 
meris savo poemoje Odis- 
seja. (Homeris gyveno apie 
1100 metų prieš mūsų met- 
skaitlį.)

Scylla, buvus kada tai 
graži merga, vėliau pavir
tus į šešiagalvę baisūnę, 
pagriebdavo vyrus, kurie 
laiveliuose keldavosi per 
pertaką, ir suėsdavo. Ji gy
veno ant Scyllos uolos, ant 
Italijos sausžemio kranto, 
netoli nuo dabartinio mies
telio Scylla.

Charybdis buvo gremėz
diško sudėjimo baisūnas ir 
gyveno ant priešingo kran
to (Sicilijoj), prie iškyšulio 
Faro. Jis įtraukdavo dide
lius kiekius jūrų vandens į 
save, ir paskui išprunkšda- 
vo lauk, sudarydamas to
kiu būdu sūkurius, kurie 
sunaikindavo laivelius.

Toks buvo senais laikais 
aiškinimas tų nepaprastų 
gamtos apsireiškimų.

'Atplūdžių srovės ir sūku
riai dar ir po šiai dienai 
veikia, bet jie buvo nugalėti

talkininkų armijų, persike
liant iš Sicilijos į Italijos 
žemyną.

Kadangi abiem pertakos 
krantais tęsiasi aukštoki 
kalnai ir kadangi pati perta
ka yra gana siaura, tai tas 
sudaro patogią vietą tan
kiai pasikartojamiems vė
jams. Stiprios atplūdimų 
srovės per pertaką pereina 
kas 6 valandos. Jos sudaro

sūkurius keliose vietose, y- 
pač netoli miestelio Pezzio, 
į šiaurius nuo miesto San 
Giovanni ir netoli miestelio 
Scylla.

Messinos Pertaka jungia 
Tyrenijos Jūrą (šiaurėje) 
su Jonijos jūra (pietuose). 
Ji turi apie 30 mylių ilgio 
ir nuo 2, iki 20 mylių pločio. 
Siauriausia vieta randasi 
ties Faro iškyšuliu; pla
čiausia — prie lonijos jū
ros. Prie Messinos miesto 
pertaka yra 3į mylių plo
čio. V. R.

Ar Žinai, Kad?-
Surinko V. R.

Bulvėm supilt žiemai 
kalinga tamsi vieta, 
dangi šviesa gali sugadint 
bulvių skonį.

rei- 
ka-

Moderniškai džiovinant j 
dešimts valandų galima su- 
mažint 80 svarų žirnių iki 
15 svarų.

Plati negrų nosis išsivy-

"S'

GAMTOS KEISTUMAI
Ilgai Gali Pasitinkant

Žmogui valgant keletą 
sykių per dieną, net sunku 
įsivaizduoti, kaip tūli su
tvėrimai gali būt be maisto 
metus laiko arba, sakysim, 
net penkis metus. Valdžios 
mokslininkai tačiau surado 
mažą gyvūną (gyvulinę 
utėlę), kuri gali pasilaikyt 
per penkis metus be jokio 
maisto. Praėjus penkiems 
metams jos buvo gyvos ir 
suėdė šmotelį žalios jautie
nos. 11

Žinoma, jos nebėgioja, 
kuomet jos negauna mais
to; nevartoja savo energi
jos.

Abelnai, gyvulių utėlė 
mažai juda net ir tada, ka
da ji būna prikibus prie 
maisto. Ji įlenda į karvės 
odą ir guli ten patenkinta. 
Kuomet išalksta, tai čia 
pat pačiulpia karvės kraujo 
ir vėl sau ramiai gyvena.

Kaip Užkamoflažuot

Pennsylvania Medical 
Journals Dr. H. Goodman 
šiam reikalui duoda seka
mą receptą:

Sudaryk mišinį bismuth 
subnitrato, tinkamai nu- 
spalvuoto su carmine ir 
calamine, kad pritiktų jūsų 
odai. Numazgok gerai pa
juodusią vietą; užtepk gli
cerino, paskui užbarstyk 
aukščiau prirengtų miltelių, 
— ir gali sau eit namo, me
keno nepastebimas.

stė tam, kad lengviau gali
ma būtų kvėpuot aukštoje 
(šiltoje) temp eratūroje, 
kuomet ilga ir siaura nosis 
baltų žmonių yra pritaiky
ta prie žemos (šaltos) tem
peratūros.

Britanijoj tapo išbandy
ta, jog sunkvežimiai (tro- 
kai) su Diesel motorais ga
li važiuot deginant daržo
vių aliejų (kaip kad pynacų 
aliejų), bet pradėt (star- 
duot) reikalinga minerali
nio aliejaus.

Mičurin-Gamtos Keitėjas
1935 m. birželio 7 d., iš

gyvenęs 80 metų, mirė di
dysis Sovietų Sąjungos 
gamtos tyrinėtojas, di
džiausias pasaulyje gamt- 
mokslininkas Mičurinas. Jis 
surado būdus sąmoningai 
valdyti naujų augalų rūšių 
išsivystymą (evoliuciją), 
tai yra, pakeisti organizmų 
paveldėjimo veislines savy
bes. Dėl to Mičurinas daž-

Šį skelbimą paaukoja Trečios 
Karo Paskolos Vajui Book-of- 
the-Month Club, Ine., 385 Ma
dison Ave., New York 17, N. Y.
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Mes teisme Jam Sugrįžus Namo Rasti Šia Padėti?
Mes negalima leisti Infliacijai, neribotam ir netvarkin
gam visų prekių kainų kilimui, įsigalėti šiame krašte.

Nei karo metu, nei po karui.
Tai yra svai’biąusia priežastis—tarpe daugelio kitų 

sveikų priemonių—kodėl kiekvienas ir kiekviena iš mūs 
privalome už kiekvieną atliekamą dolerį pirkti dar dau
giau Karo Bonų dabar.

Būtų pasibaisėtina jums sužinoti, kad jūs asmeniš
kai ir aktyviai prisidedate sudarymui, šios valstybinės 
tragedijos; prisidedate vien tuo, kad tik DALINAI re
miate valdžios pastangas sukelti pinigų karo reikalams.

Štai paprasta pamatinė teisybė mūsų krašto pinigi
niais reikalais, kurią kiekvienas amerikonas privalo su
prasti :

Kiekvienas mums atliekamas doleris, už kurį 
mes neperkame Karo Bonų, priverčia mūsų 
valdžią SUDARYTI NAUJĄ DOLERĮ, už- 

‘ imantį vietą to, kurio mes nepaskoliname val
džiai. i

Ši naujų pinigų gamyba dideliais kiekiais buvo pa
matine priežastimi kiekvienos pražūtingos infliacijos, 
kokia tik užrekorduota istorijoj.

Dabar tas pats darosi šiame kare siekiant bilionus 
dolerių kas mėnesis.

Apyvartoj esančių mūsų pinigų valiuta JAU DA
BAR padidėjus $43,000,000,000 nuo karo pradžios. 
Daugiau, negu pasidvigubino tuo laiku.

Jei mes visi—pavieniai ir biznio įstaigos—neskolin
sime valdžiai žymiai daugiau, negu skolinome 1942 me
tais, šis pinigų didėjimas TĘSIS TOLIAUS pagal ap
skaičiavimus mažiausiai po $30,000,000,000 kas metai 
iki karo pabaigos.

Jeigu tas atsitiktų, dar du metu karui užsitęsus, 
mūsų pinigų valiuta padidėtų beveik KETURIS KAR
TUS palyginus su 1939 metais.

Jums nereikia būti ekonomistu, kad suprasti, jog 
tokia nuolatinė milžiniška infliacija mūsų krašto pinigų 
valiutos sudarytų tuo pačiu laiku painias sunkenybes 
išvengimui neriboto ir netvarkingo prekių kainų pakili
mo.

Ši karo metu naujų pinigų gamyba turi būti LABAI 
SUMAŽINTA, jei norime šios katastrofos išvengti.

Tai yra ta būtinybė, kuri paaiškina KODĖL valdžia 
vykina tokią milžinišką mokesčių ėmimo ir skolinimo 
programą. t-

Jūs be abejonės žinote, kad mūsų valdžia, jei bus 
priversta tai daryti, gali gauti ekstra pinigų, reikalingų 
apmokėjimui susidarančių karo išlaidų, paleisdama 
darban popierinių pinigų spausdinimo mašinas, kaip 
kad Vokietija padarė praeitame dvidešimtmetyje.

Ar jūs kartais nepamislijot, “Kodėl taip nedaro? 
Kam apdeda mane taip dideliais mokesčiais? Kam nuo
latos vargina mane su tomis paskolomis?”

Štai atsakymas: valdžia, jūsų pačių naudai, privalo 
stengtis PALAIKYTI KUOMAŽIAUSIA šią karo me
tų naujų pinigų gamybą.

Geriausia priemonė sumažinti šį pavojingą didėji
mą mūsų pinigų valiutos, < yra atitinkami mokesčiai. 
Antra geriausia priemonė yra mums visiems—kiekvie
nam pavieniui ir kiekvienai biznio įstaigai—paskolinti 
valdžiai kiekveną mūsų atliekamą dolerį, be kurio ga
lime apseiti.

Kiek jūs sumokate mokesčiais, kiek paskolinate val
džiai, TĄS TIEK SUMAŽINA sumą naujų pinigų, ku
riuos va

Tai yra labai rimtas vaidmuo, kurį kiekvienas iš 
mūs, kaipo individualai, vaidiname apsaugojimui mūsų 
krašto ateities viduje, kuomet mūsų sūnai daro tą patį 
užjūryje.

Nežiūrint ką daugiau jūs pasišventusiai dirbate sa
vo krašto gerovei, šiuo nepaprastu laiku ši parųatinė pi
liečio atsakomybė turi būti pridėta prie’jūsų pastangų.

Yra sunku—ir gali būti dar sunkiau—kiekvienam 
iš mūs. Bet nežiūrint kokie nepatogumai ir pasiauko
jimai nebūtų, ar jie prilygsta tam visam, ką padarė 
10,000,000 mūsų jaunų vyrų ir moterų, gražiausiame 
jų amžiuje pertraukusių savo karjerą ir pasiaukojusių 
karo laimėjimui?

Kokioje padėtyje bus mūsų kraštas, kuomet priim
sime tuos jaunuolius grįžtančius namo?

;ia priversta išleisti.

f r

INFLIACIJOS TIKRAI GALIMA IŠVENGTI. Atsakingi pi
niginių reikalų autoritetai Washingtone pilnai žino kaip ga
lima to išvengti ir (aplamai paėmus) visuomenė stovi ant 
tikro kelio. Mokesčiai nepaprastai padidinti, taip pat padi
dėjęs skolinimas iŠ kitų šaltinių, apart bankų, ir “kontrolė” 
-—išvengimui karo metu infliacijos—buvo pusėtinai sėkmin
ga.^ Per pilną laiką, vienok, neabejotinas išvengimas pražū
tingos infliacijos yra neįmanomas be žymiai padidintų pas
kolų iš visuomenės.
JŪSŲ ASMENINE NAUDA IR PATRIOTIZMAS SUSIJUN- tivaldžIaUM pašutinto jūsų cento, kiek tik išgalite. Viena- 
GIA. Niekuomet neateis tokie laikai, kad Jungtinių Valstijų finišu tikras būdas ■kiekvienam asmeniui, turtingam ar bied- 
Bonai nebūtų atmokėti doleriu už doleri, nežiūrint kaip di- nam, “nugalėti infliaciją,” • tai gelbėti jos išvengimui; ir tik 
dėlės sumos federates skolos pasieks. Todėl kiekvienam svar- Siuo būdu galima jos išvengti.

blausiai turi rūpėti klek doleris galės nupirkti, prekių Ir pa
tarnavimo, ateityje. Bet jei mes visi, būdami neinformuotais 
ar apatiškais, priversime valdžią dabar didinti dešimtimis bi- 
lionų dolerių kas metai mūsų pinigų valiutą, tai sudarysime 
pamatinę priežastį sumažinimui dolerio vertybės ateityje, 
tas buvo pamatine priežastimi kiekvienos pražūtingos inflia
cijos žmonijos istorijoj. Akyvaizdoje šios tiesos, galimai ge
riausia apsauga dabartinėms jūsų sutaupoma ir ateities pa
jamoms—ar tai būtų alga, ar atlyginimas už darbą, ar ki
tokios pajamos—dabar mokėti didelius mokesčius ir skolin-

SVEIKOS IŠVADOS: 
Kiekvienas doleris investuo
jamas j Karo Bonus atlieka 
tris svarbius uždavinius: pa
gelbsti skubiai laimėti karą, 
užtikrina jūsų ateitį kaipo 
investmentas, apsaugoja vi
suomenę nuo infliacijos lai
ke karo ir po karui.

nai yra vadinamas gamtos 
revoliucionierium, gamtos 
stebukladariu ir kitais ne- įj 
paprastais vardais, kaip J 
kad nepaprasti ir didingi jo 
tyrinėjimai ir atradimai 
gamtos mokslo srityje.

Mičurinas gimė 1855 me-
tais Dolgoje kaime, Riaza- J 
nės gubernijoj, Rusijoj. 
1872 m. jis baigė Pronsko 
apskričio mokyklą ir įstojo 
į Riazanės gimnaziją, iš 

kurios tais pačiais metais 
buvo pašalintas “už val
džios nepagerbimą.”

Sunki Pradžia
Nuo 1872 iki 1889 m. Mi

čurinas dirba už duonos ką
snį kaip geležinkelietis, el
ektros amatininkas bei laik
rodininkas, skirdamas savo 
uždirbtus skatikus ir dvasi
nes jėgas gamtai tyrinėti, 
ypač sodininkystės srityje, 
1889 m. jis pereina gyventi 
ir verstis sodininkyste į sa
vo pirktą 13 hektarų skly
pą, vėliau iškeistą į sklypą 
netoli Kozlovo miesto, ku
ris dabar pavadintas jo 
vardu, Mičurinsku.

Iš pradžios Mičurinas sa
vo bandymuose kenčia di
delius nepasisekimus bei 
nusivylimus. Jis vienu tar
pu buvo patikėjęs anglų d- 
ro Grolio teorija apie įvai
rių augalų pripratinimą 
daug šaltesniam orui. Tada 
jis įsigijo visokių augalų 
rinkinius iš Šiltesnių kraš
tų ir mėgino juos įgyven
dinti šaltesniame klimate, 
Augalai iššalo, ir Mičurinaą 
turėjo didelių nuostolių

Perdirbinėja Gamtą
Tačiau paskiau, po atkak

laus ir kruopštaus gamtos 
faktų stebėjimo, Mičurinas 
suranda teisingą marksisti
nį - darvinistinį kelią ir i 
ma “perdirbinėti augalų 
gamtą.”

Mičurinas daro skirtingų 
genčių bei rūšių augalų 
sukryžiavimus ir išvysto 
atsparius šalčiams vaisme
džius ir puikios kokybės 
vaisius. Jo sode rasi skiepi
jimo būdu gautą hibridą 
(“mišančių”), kuris veda 
tokios išžiūros vaisius, kaip 
kriaušė (grūšia), o to vai
siaus skonis toks, kaip 
obulio. Čia rasi Mičurino 
išauklėtą kriaušės medį, ku
ris tuo pačiu metu duoda 
du vaisius: vieną iš apvai
sintų žiedų, o kitą — tiesio
giniai augaliniu (vegetaci
niu būdu) — iš pumpurų.

Mičurino sode užtiksi 
vaismedį, kuris veda “dvi
veidžius” vaisius: viena 
vaisiaus pusė persiko, o ki
ta — migdolo. Čia yra iš
vesta tokia šaltosios taigos 
obelaitė, kuri nebijo jokių 
šalčių ir po vienų kitų me
tų pradeda vesti vaisius. Ir 
taip be galo, vis naujos 
vaismedžių rūšys.

Išvystė šimtus Naujų .
Vaisių Atmainų

Mičurinas per savo amžių 
išvystė apie 300 naujų vai
sinių medžių bei vaiskrūmių 
atmainų, kurių dauguma 
pasižymi ne tik puikia vai
sių kokybe, bet dideliu me
džių atsparumu šalčiams.

Mičurino išvestos rūšys 
abrikosų, persikų, migdolų, 
vynuogių ir kitų šiltųjų 

(Tąsa 4-tame pusi.)
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Kalba Senis is Žagariu

Mieli mano vaikučiai,

džiojau po pasaulį ir daug 
įdomių dalykų patyriau. 
Kaip pavargau bekeliauda
mas, tai dabar prisėdęs no
riu su jumis pasidalinti 
mano įgytais įspūdžiais.

Kaip aš buvau mažas, tai 
seni žmonės būdavo kalba: 
“Ateis toki laikai, kad žmo
nės be arklių važiuos, oru 
skraidys ir kad ženoti ne
turės vaikų”... Kiti pridur
davo: “Pasiliks ant svieto 
tik vienas karalius ir tuo
met labai bus gerai gyven
ti.”

Žinoma, jie daug dalykų 
nuspėjo, bet per durni bu
vo, kad viską nuspėti. Ot, 
kad jie būtų turėję Chica
gos politinio daktaro pro
tą, tai būtų nuspėję viską, 
kaip zet. Kad kas jiems bū
tų pasakęs, jog ateis toki 
laikai, kad sūris pjaus pei
lį, tai jie iš juoko būtų iš
stipę. Na, o dabar patys 
matote, kaip Sovietinis sū
ris pjauna vokišką peilį.

Vaikučiai, mes visi džiau
giamės, kad iš vakarų atve
dė žibalo “paipą” į rytus, 
dabar turėsime aliejaus iki 
valiai. Bet pražiopsojome 
kitą svarbią “paipą”, kurią 
būtinai reikėjo išvesti 
Bostono į Pittsburghą, nes 
ten šį metą buvo išrištas 
mūsų tėvynės Lietuvos “li
kimas”/ Kaip matote, tai 
gana svarbus reikalas, o 
Michelsonas jame negalėjo 
dalyvauti. Priežastys yra 
dvi. Viena, jis negali į 
Pittsburghą važiuoti dėl 
savo šykštumo, o antra — 
nesuranda tokio melagiaus, 
kaip jis pats, kad jį pava
duotų. Turint išvestą tokią 
‘‘paipą”, jis visokius melus 
ta “paipa” galėtų pumpuo
ti ne tik smalavirių susai- 
dei, bet ir pačiam “seimui”.

Kuomet, vaikučiai, aš ke
liavau pei' pasaulį, tai sykį 
prisiėjo bendrai keliauti su 
kitais dviem sąkeleiviais. 
Bet bekeliaujant, mes visi 
Baisiai išalkome, tik, žino
ma, kai aš senesnis, tai il
giau galėjau pakęsti už jau
kesnius sąkeleivius. 
liaus vienas sako:

—Tai kad rasčiau 
vištą, tai valgyčiau, 
Čiau ir da pusę tau palik
čiau.

0 antras sako:
— Kad aš rasčiau, tai 

valgyčiau, valgyčiau, valgy- 
Čiu, valgyčiau ir...

Tik pasigirdo: pokšt, 
pokšt per šnekamąją.

— Ar tai tu užkeiktas vi-

Vaikučiai, aš tuomet tu
rėjau skanaus juoko, • kuo
met jie pešėsi už tą vistą, 
kuri buvo da kiaušinyje.

Vaikučiai, tas senų laikų 
nuotikis man dabar prime
na ponišką lenkų valdžią 
Londone ir lietuviškus po
nus čia Amerikoje. Jie pe
šasi už Vilnių ir Lietuvos- 
Lenkijos rubežius. Tik vi
sa laimė, kad jie vienas nuo 
kito gan toli gyvena ir ne
pasiekia vienas antro barz
dos prispjauti.

Ale aš apie politiką da
bar visai mažai nusimanau, 
o ypatingai skaitydamas 
tautiškas gazietas. Pavyz
džiui, Chicagos Sandara 
šneka:

...Adv. J. Borden-Bag- 
džiūnas gana pavyzdingai 
farmeriauja, 80 akerių ūky
je, netoli Mattison, Ill. Jis 
užlaiko apie 1,200 vištų ir 
viščiukų. Vištos padeda 200 
kiaušinių į dieną. Neseniai 
viena kiaulė jo farmoje at
sivedė net 16 paršiukų. Da
bar jieškoma kūmų juos ap
krikštyti.

Matomai, 
redaktorius 
damas būti 

i Žinoma, aš 
ls, kad netinkamas ' kūmas, 

jam geriau tiktų būti kiau
lių kūmu, negu delegatu į 
Į Pittsburgho “seimą”. Bet 
visviena tas krikštynas tu
rės atidėti, nes Amerikos 
kunigai kiaulių nemoka 
krikštyti, o iš Lietuvos at
važiavęs Prunskis dabar 
baladojasi apie Bostoną.

Matote, vaikučiai; adv. 
kiaulė prisilaiko įstatymų, 
nes ji žino, su kuo turi rei
kalą. Kitam kokiam ne
mokšai ta pati degloji iš
mestų kokį vieną paršėką 
ir “dacol”. Iš dvylikos šim
tų vištų tik du šimtai kiau
šinių, tai reiškia, visas tūks
tantis “laufina”. Matomai, 
adv. vištas prastai lesina, 
tai tos ir sako: ‘Kad ir ne- 
dvėsiu, bet ir nedėsiu.

vaikučiai, tas 
peršasi, norė- 
kiaulių kūmu, 
nieko nesakau,

Paga-

keptą 
valgy-

Sovietų Lakūnai Naikina Bė
gančių Nacių Traukinius
Sovietų lakūnai ketvirta

dienį sudaužė 18 vokiečių 
traukinių ir kelis geležinke
lių tiltus. Tie traukiniai ve
žė atgal į vakarus nacių ka
riuomenę ir jos ginklus.

Rugs. 8 d. sovietinės jė
gos sunaikino bei is veiki
mo išmušė 27 vokiečių tan
kus ir nušovė 30 jų lėktu
vų.

“Back The Attack!”

- '.SlU YrSa

Autoipobilių darbininkų uni 
ja UAW-43IO rengiasi prie di

kraštų, vaismedžių bei va,is- . 
krūriilų gali puikiai būti 
auginama ir Lietuvoje,, o 
obelys ir kai kurie kiti 
vaismedžiai — net tolimiau
sioje šiaurėje. ' \
Caro Valdžia ir Bažnyčia 

Neapkentė Mičuriho 
Atradimų

Rusijos caro valdžia laikė 
augalų sukryžiavimus ir ki
tus panašius dalykus kenk
smingais valstybinei tvar
kai, o rusų kųnigai-popai 
tokius išradimus vadino ža
lingais pravoslavų dorovei 
ir religijai. Vyresnysis Ko- 
zlovo popas prikišo Mičuri- 
nui: “Iš Dievo sodo tu pa- i 
darei paleistuvystės na
mus.”

O apie piniginę caro val
džios paramą Mičurinui jo 
bandymuose tai nėra ko nei 
kalbėti.
Sovietų Vyriausybe Tuojau 

Įvertino Mičuriną
Tik Sovietų vyriausybė'iš 

karto pilnai įvertino Mičų? 
rino atradimus ir iš pat pir
mųjų savo dienų griebėsi 
remti .Mičurino darbus, 
gausiai jį apdovanodama./

Iki 1917 metų viso vos 
52 Mičurino įšvęstos, vais
medžių atmainos buvo iš-„ 
platintos tik aštubniubse 
šimtuose ūkių, apie 8,000 
medelių iš viso. O 1940 m. 
vien tik Sovietų 'Rusijoj 
(neskaitant kitų Sovietinių 
Respublikų) buvo pasodin
ta jau daugiau kaip 5 mi- 
lionai Mičurino išvystytų 
atmainų medelių.

Mičurino,. atsiekimai So
vietų Sąjungoje.sukėlė tik
rą sąjūdį. įimtai kolektyvi
nių bei sovietinių ūkių už- 
siveisė Mičurino sodus, stu
dijuoja naująsias, Mičurino 
išvestas veisles.

Jau 1938 metais prie že
mės ūkio mokyklų buvo 
daugiau kaip šimtas Miču
rino ratelių.

Mičurino Nuopelnai
Mičurino nuopelnai neį

kainuojami. Tai ne vien tik 
išvystymas tų 300 nepa
prastai vertingų atmainų; 
tai ne tik išvedimas tokių 
medžių ir krūmų, kurie ne
ša vaisius daug šaltesniame 
klimate, už šimtų mylių to
liau į šiaurę. Svarbiausia, 
kad Mičurinas nustatė pa
grindines tiesas ir būdus, 
kaip pakeisti augalų pavel
dėjimo savybes, kaip iš vie
no augalo išdirbti pageidau
jamą sau kitokį augalą.
Garsus Mičurino Mokiniai

Mičurino mokslo pagrin
dais išaugo tokie garsūs 
Sovietų Sąjungos moksli
ninkai, kaip akademikas 
Cicinas, kuris išvystė dau
giametį kvietį, duodantį 
per kelis metus iš eiles po 
du derlius kas sezonas; 
kaip akademikąš Lysenko, 
kurio atradimai augalų vy
stymosi srityje leidžia gau
ti dviem - trim centneriais 
didesnį javų derlių iš kiek
vieno hektaro žemės ir, — 
kas svarbiausia, — išvesti 
šalčiams atsparias augalų 
atmainas ir sutrumpinti 
augalų vegetacijos laikotar
pį, tai yrą, sėti, sakysim, 
kviečius pačioje, šiaurėje, 
gauti du bulvių derlius per 
vieną sezoną ir taip toliau.

Mičurino mokslas Sovietų 
Sąjungoj sųvaidirib . 
prastai didelį vaidmenį. 
Jam patamaująnt, SoViėttĮ 
Sąjunga žemės ūkio moks
le išėjo i pirmąją vietą pa
saulyje.

republikonų vadai tėmija aty- 
džiai šį CIO politinį veikimą. 
Pamatę, kad dabar darbo liau
dis nespaus, kaip 1942 metais, 
jie savo* kampanijas ves smar-

deho darbo: surepiątravimo 
.kiekvieno piliečio 1944 metų 
balsavimams. Unijos atstovai 
jau turėjo kėlioliką pasitarimų 
su miesto raštininku (derk) 
Mr. Leadbettdr, Raštininkas 
Leadbetter priėmė unijos pa
siūlymą autorizuoti atsakomin- 
gus unijos narius būti jo pa- 
gelbininkais.; Uųijos lokalai iš
rinks narį tam darbui ir jis ga
lės registruoti svetainėse ir ša- 
pose unijoą narįus taip, kkip 
raštininkas miesto raštinėj.' v

Pirmutinis' prisikėngim'aš 
prie to darbo bus unijų paskir
tiems arba išrihktiemš nariams 
išeiti tam tikrą: kursą, kprį ves 
pats miesto rastinipkas Lead- 
better. Jis supažindins juos ,su 
teknišku darbu. Rugsėjo mėne
sį įvyks viso miesto platus su
sirinkimas visų lokalų narių, 
kur bus sudaryta planai, kaip 
koordinuoti šį visą darbą. Ke
letas lokalų jau pradėjo šią 
veiklą. Priemiesčių lokaluose 
lankosi UAW-CI0 valdybos na
riai tuo reikalu.

Specialis Organo Numeris.
Kad supažindinti kiekvieną 

unijos* narį su tuo svarbiu dapr 
bu, UAW-CI0 vieną. ‘ numerį 
savo organo “Ammunition” pa
vedė vien šiam klausimui. Ja
me yra visos propozicijos ir 
nurodymai, kaip jąš pravesti. 
Kongresmanų rekordai jame 
telpa ir nurodoma, kur ir kaip 
buvo balsuota pereituose balsa
vimuose. Lokalai pagamins tam 
tikrus ženklus, kurie bus pri
segti prie švarko, kada pilietis 
užsiregistruos. Posteriai bus 
dėstyti po unijų svetaines 
šapose ant sienų.

Negrai Atidaro Centrą.
Šią .kampaniją vesti negrų 

vadai atidarė centrą negrų 
apgyventoj apylinkėj po nume
riu 3115 Hastings St. Jų orga
nizavimu rūpusis senatoriai 
Charles C. Diggs (demokratas) 
ir Lloyd A. Loomis’ (republiko- 
nas). Taipgi Fordo lokalo sek
retorius Shelton Tappes ir kiti 
unijos vadai.

Negrų laikraštis “The Mi
chigan Chronicle” editoriale 
sako, kad ateinanti rinkimai 
ant visos šalies papėdės ir lo
kaliai yra dideliai svarbūs ne
gram, nes jie nustatys, kokią 
vietą negrai užims pokarinia
me pasaulyje. Toliau sako, kad 
negrų balsas gali lošti svarbią 
rolę rinkimuose tiktai jei neg
rai balsuotojai bus visi užsire
gistravę.

Negrų liaudies vadai, be 
skirtumo politinių pažiūrų, vi
si pasiryžę dirbti, kad suregis
travus visus negrus balsavi
mams.

■ “’5

Eis S tuba Nuo S tūbos.
Šią balsų mobilizavimo kam

paniją pravesti pląnuojama ei
nant stuba nuo stubos ir ragi
nant visus gyventoms, vyrus ir 
iįętęris užsiregistruoti, 
balsavimams atėjus (būtų užsi
registravę. Kada komitetas už
registruos visus, padės tam 
tikrą iškabą lange, <kuri paro
dys, kad Viši įnamiai užregis
truoti. Jau atlaikyta keliolika 
“open air” mitingų, kuriuose 
senatorius Diggs ir kiti kalbė
jo apie šią kampaniją.

•CĮQ valstijų konvencijos bu
vo nutarusios imti žingsnius 
suorganizavimui trečiosios 
pąftijoą, bet Michigan valstijos 
CIO Politinio Veikimo Komi
tetas tą projektą'atmetė ir pri
pažino virsininėtą veiklą, kai
po svarbiausią šiame momen
te. Partijų nebus paisoma, tik 
bus žiūrėta, kaip kandidatai 
stovi visais klausimais, kurie 
svarbūs kąro pergalei.

Abiejų partijų, deinokratų ir 
1 ........................... ■■■• • ■1 ■■ ’ 1 —
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PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 moterų kuopos susi

DETROIT, MICH.
Detroito Moterį Pažangos Kliu- 

bo susirinkimas Įvyks ketvirtadieni, 
rugsėjo 16 <L, 8 v. v., Draugijų sa
lėje, 4097 Porter St 
esat prašomos būtinai dalyvauti, nes 
artinantis didesniam žiemos Veiki

jų ša- 
i visos

prisilaikant žmonių reikalavi
mų veikti, kad karas būtų lai
mėtas.

keletas CIO lokalų buvo pa
sikvietę kongresinanus, kad ap- 
diskusavus jų elgesį kongrese. 
Fordo lokalas net kelis tokius 
susirinkimus sušaukė, kur lo- 
kalo nariai statė jiems klausi
mus. Vienas iš sėkmingiausių 
tokių mitingų buvo tas, kuria
me sen. Stanley Nowak deba- 
tavo su kong. Lesinski Jungti
nių Valstijų užsieninės politi
kos klausimą. Kong. Lesinski 
yra vadas pro-fašistinio ele
mento lenkų tarpe ir veikia su 
visais reakcionieriais kongrese 
prieš administracijų. Jam bu
vo pastatyta daug klausimų, 
kurie jam parodė, kad tie, ku
rie už jį balsavo, tėmija jo 
veiklą kongrese.

ši CIO Politinio Veikimo 
programa turėtų būti apdisku- 
suota kiekvienam žmonių susi
rinkime, nežiūrint kokios orga
nizacijos jis būtų.

CIO Narys.

guiįviiiiao autųjų a-m vi.,

vai. vak. Liet, salėje, 29 Ęndiėott 
St. Malonėjote dalyvauti, yra daug 
svarbių reikalų aptarti. — A. W.

(213-215)
CLEVELAND, OHIO.

ALDLD 22 kp. susirinkimas jvyks 
antradieni, rugsėjo 14 d. Moniuško 
salėje, 1072 E. 79th St. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti. Pradžia 8 v. v. 
Turime svarbių reikalų aptarti. — 
Kom. (213-215)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 13 d. rugsėjo, 8 vai. vak. 
Kasmočių salėje. Susirinkimas bus 
labai svarbus, tad visi kuopos na
riai nepamirškite dalyvauti. — F. 
Klaston, Pirm. (213-215)

mui turim aaug reiKaių svarstyti. 
M. G. Bekr. (215-217)

NEW HAVfeN, ČONN.
LDS 16 kp. ruošia kugelio ir ko

pūstų pietus, šis parengimėlis įvyks 
rugsėjo 26 d., 2 v. dieną, 243 Front 
St. Rengėjai kviečia visus dalyvau
ti, praleisti dieną linksmai. įžanga 
veltui. (215-216)

ELIZABETHAN. J.
Trečiadienį, 15 d. rugsėjo, įvyks 

mezgėjų susirinkimas, 408 Court St., 
7:30 v. v. Drauges iš apylinkės yra 
kviečiamos dalyvauti. Turime svar
bių reikalų. ‘ B. M., Sekr.

(215-217)

Japonai užgrobė Italijos 
biznius ir kitokią nuosavy
bę Shanghajuj, Chinijoj.

Talkininkų lėktuvai mėtė
Bulgarijon atsišaukimus,
reikalaujančius besąlyginio
Bulgarijos pasidavimo.

Berlyno radijas sakė, jog 
Talkininkai nuleido iš lėk
tuvų savo parąšiutistus į 
Vokietiją.

c
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

N. Y.

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS I
Telefonas: HUmboIdt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Traktyrius = 
(VALGYKLA IR ALINA) 
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didėlis pasirinkimas visokių į
Vynų ir Degtines :

Kasdien Turime
KARSTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat !
SavininkM >

411 Grand St Brooklyn

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

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepąisapt didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, tnėš vis dar 
patarnaujame už senas žemas kalbas.

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
až$7.50

ir mes duosimeAtsilankę parodykite mums šį skelbimą 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už 67.50.

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUSi
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

“Ne dėl gražaus žodžio aš 
.. tai kalbu) —? sako Ly
senko, kati šiame bioĮp- 
gijos (augalų-gyvių moks
lo) skyriuje muftis nėra ko 
lygiuotis į vakarų 
ir į. Ameriką. Šiame mokslo 
skyriuje mes einame prie- 
šakyje.” ; . , . „i .

dažnai 
senko, kad šiame biolp

' * . I . I .-.t » . </ U’.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1396 hah been issued to the Undėrsigned 
to sell beer, at retail undįV Sectiop 107 of 
the Alcoholic Beveragė ■ Control Law at 
1102 Blake 'Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMANUELE CAEISO & 
SALVATORE BOSCARINO

1102 Blake Ave., ‘ Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1693 has been issued to tne undersigned 
to sell beer, at retai) under Section .107 of 
the Alcoholic Bevėragd Control LaW at 
526 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to Ed consumed oh the 
premises.

EVA SHERRY
526 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

----------------------------------- "~"-7------ -
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
640 Stonė Avenue, Bdrougn of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY GREENBERG
640 Stone Ave., 1 Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that • License No. 
RL 749!) has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail uhder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
t.rdl Law at 185 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

THOMAS E. ZUBRIS
135 Grand St., * Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
Eh 1629 haa been issued to the undersigned 
to soil beer, it retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bevirage 'Control Law at 
733 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County Of Kings, to be consumed on the 
premises.

WALTER ALTHOFF
732 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

NOTICĘ is hereby given that License No. 
GB 0094 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic ^dviragė Control Law at 
1290 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
Coiinty of Kings, to be cdnsuitacd Off the 
premises.

NATHAN FELDSTEIN
1290 Sutter Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1013 has be'ėh' issued to tne lirtdetiigned 
Id sell beer, at retail undir Section 107 of 
the Alco”hol)c Beverage Control Law at 
79 Berry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bė consumed off the 
prehilses. ' *

PAULINE BABEY
79 Berry St., • Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9131 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, ht retail tinder Sbctiofi 107 df 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Hings, to be consumed off the 
prėhtises. ' ' f' ’• , J ’

nathAn spindel
v . , . Tilden Bilry' '

1009 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
fat **'7 Pi'

NOTICE is hęreby given that License No. 
OB 1$13 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at, retail under Sectidn 107 of 
the Alcoholic Bevdrago Control L»w it 
363 — Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings,1 to Rd consumed off the 
prehtises. > ,

DOMENICO MELE
363 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1400 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2594 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
Cpunty of Kings, to be consumed off the 
premises. ' *• "

saM bAttaglIo
2504 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10098 has been issued to the undersigned 
tb Sėlį beer, at tetall under Section 107 or 
tho Alcoholic Bėvėraye Control Liw' at 
(580 IV1 Ison Avenue, Borough of Brooklyn, 
Counts of Kings, to be’ consumed off the 
pfėrtiises, a < ' ■

SANTO GIANNETTO 
(Wonder Ogee Stores)

----  ‘ Brooklyn, N. Y.
-r. • ,i

880 Wilson Ave,
gg« M tea 

iwHora 

County of kings, to be consumed off the

tILttfi BARNETT
17 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Kiekvieną subatą 
karštą vakarienė. 
Atskiras kambary® 
u ž S j i m u i gru
pėms. Nedęliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vSlat

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nno Hewes St. elevelterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

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

sunkus pristatymas anglies.

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

ROMANCHARLES
- , ' (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęą dienų 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimų. Patogią! ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų Šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Ml Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas poplar 4110
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EMALE

BERNIUKAI

PLIENO IŠDIRBINIŲ FABRIKE

PAKILIMUI NUOLATINIS DARBAS
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

(221)

(217)

353
(217)

PAKUOTOJAI IR VALYTOJAI

GAMYBOS
DARBININKAI

(216)

VYRAI

PATYRIMO NEREIKIADIRBAMA MAŽIAUSIA

IR STALŲ PATARNAUTOJOS

(216)

(217)

BLOOMINGDALE’S

(219)PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

(220)

SHIPPING CLERKS

(216)

j IŠ karinių darbų nepriirnatni

(215)

VYRAI-BERNIUKAI(2iė)

(2t«)'

(215)

BERNIUKAI

(217)
(218)

darbo.

Visų su $ i pratusiu Darbininkų m
LEE, 425 WEST 13TH ST.pareiga (216) (220)

“ S ė n o V inė Neapykanta,’ 
taip pat iš Jungtinių Vals

GERA ALGA 
MOKINANTIS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Viršlaikiam 
laiko

:os DARBO

PUIKIAUSIOS SĄLYGOS 
AUTOMATIšKi PAKĖLIMAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DABAR DIRBANTIEJI KARINIUS
DARBUS NEBUS PRIIMAMI

KREIPKI!
VICTORIA

PATYRIMAS
NEREIKALINGAS

(M) 

įay.i r/.lie~l

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS 
PARDAVĖJOS

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALĖ

AMERICAN CAN CO 
43rd St., ir 2nld Ave., 

BROOKLYN.

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI 

įy.w*.į--^ numriiiinWMi

PAPRAST! DARRiSlNKAl
NUOLATINIS 'DARBAS 

. GERA ALGA

BUFETO PATARNAUTOJOS
DUODĄMA VALGIS IR UNIFORMOS. 

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA.

^ARMSTEAD, INC.
Commodore. Passageway, 
Grand Central 'terminai

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

Pasitarimui balandos — rytais.
KREIPKITĖS EMPLOYMENT ČFfSE

LEXINGTON AVE., IR 60th ST., 
New York City

fe, kurie dabar esate būtinuose darbuose 
nesikreipkite.

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

Naciai Giriasi Užėmę 
Romą; Laiko Popiežių 

Kaip Belaisvį

tijų atėjo į l’atfybų Sąjun
gą kitas lietuvių rašytojų 
rinkinys, išleistas aiiierikiė- 
čių Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos var
du “Didysis Lietuvių Tau
tos Priešas”.

SAVANbRiAi DĖL PERGALĖS 
D«DĖI ŠAMUI 

UŽBAIGIMUI GYVIBINIŲ 
CANADA,- ALASKA 
KARINU 

DIDELI

Daugėja Liehiviy Moky
klos Sovietuose

(Tęsinys iŠ 1-mo pslf) 
šių bendrąsias savo apylin
kės mokyklas įvairiose Ta
rybų Sąjungos dalyse. Da
bar jie perkeliami į lietuvių 
vaikų namus, sujungtus su 
lietuviškomis mokyklomis, 
kad vaikai galėtų mokytis 
gimtąja savo kalba.

Dar vienas naujas lietu
vių vaikam namas šį mėne
sį atidarytas čkalovo srity-

MALIAVOTOJAI 
HOPE SCAFFOLD MEN 

Nuolatinis darbas su viršlaikiais.
Tiktai patyrę vyrai 

$7.50 IKI $9 Į DIENĄ 
Pageidaujama Piliečių

BURNS
1025 48th Ave., Long Island City 
Vernon Ave. Station, Interboro Subway.

(219)

CHEMIKALŲ IšDlRĖYstĖl 

NEW JERSEY

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
desert; darytojos 

PAKUO'iOJOS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

uždarbis Virš $3o į saVAjŪb su 
VIRŠLAIKIAIS KAr6 VRAn(uNėJE
. LENGVAS FABRIKO DARBAS

NĖRA MAŠINŲ

, ■ HENRY NELKIN,
12Š MOtt Si., N. į. Ctti

CANAL ė-77Sl

(isŽ,
353 W. 3Šrd St.

48 VALANDOS Į SAVAITĘ

Greitas,' Pigus 
Bušu Patarnavimas 

Tiesiai į Fabriką

AMERICAN
CYANAMID CO 
159 GREENWICH ST. 
Tarpe Cortlandt ir Liberty Sts.

NEW YORK CITY

2013 — 43rd STREET, NORTH BERGEN, N. J.
PENNSYLVANIA 6-1898. UNION 3-2828.
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KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y. C.; NETELEFONUOKITE

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

mul Kreipkitės j Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., NeW York City

REIKIA (6) VYRŲ 
'Gyvibiniūi Tranšportacijos Darbui 
Reikia (6) Automatinių mechanikų 

Priekinių Galų Mechanikų 
ir Bendrai Mechanikų 

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
TURI KALfiftT ANGLIŠKAI

Švari moderninį. dirbtuvė, puikiausios algos 
Apdraudos, Medikalės Pagelbos Planai 

Patiekiami.
CHEVROLET CENTER
East Side Chevrolet Corp. 

61ST ST. ir 1st. Ave., N. Y. C.

Maskvoj Išleista Lietuviu 
Rašytoju Kūrini; Rinkinys
Maskva. — Kostas Kor

sakas rašo:
Paskutinėmis dienomis 

tapo išleista žymiųjų lietu
vių rašytojų rinktinių kū
rinių knyga rusiškame ver
time, vardu “Senovinė Ne
apykanta.” Šiame rinkinyje 
yra ištraukos iš veikalų Do
nelaičio, Motiejaus Valan
čiaus, Simano Daukanto, 
Maironio, Adomo Jakšto- 
Dambrausko, Vydūno, Pra
no Vaičaičio, Liudo Giros, 
Jono Jonylos-ŽiliaUs, Jievos 
Simonaitytės, Fausto Kir- 
šos ir kitų. Leidinys atspin-

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 W. 23RD ST., N. Y. 

Arba ’kfėfpklt^s 6 Ė.jt iki 9 P.M. 
TIMES Sqf. StfoAĖ, 1496 BROADWAY

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

APVALYTOJAI
Pastovus darbas; m 
lyr1"“ f

SLoANfc HO

SKALBYKLOS PROSŲ 
OPERATORĖS 

KAMBARIŲ PRIŽIŪRĖTOJOS 
Kreipkitės

NEWARK ATHLETIC CLUB
16 Park Place, Newark, N. J.
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TURRET LATHE OPERATORS 
FABRIKO PAGELBININKAI

MOKYTIS MAŠINISTAIS 
PASIKE1SKIT PRIE KARINIŲ DAUBŲ DABARf 

100% KARINIS FABRIKAS GAMINĄS UŽDARUS . 
GERA ALGA — DAUG VIRŠLAIKIŲ 

IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS
IŠ BŪTINŲ KARO DARBŲ KRElPKITES TIK SU DARBDAVIO 

PALIUDIJIMU ATLIEKAMUMO.
TELEFONUOKITE AR RAŠYKITE D. CASO, SUPT.

S ries vokiečius ir gilią, ne- 
žgėšinanią lietuvių tautos 

įieapykantą vokiečiams o- 
kupantams.

Daugelis dalykų šiame 
rinkinyje dai* pirmą kartą 
pasirodo rusiškame verti- 
ine, kas liudija augantį kul
tūrinį bendravimą tarp į- 
vairių Tarybinių tautų.

Medžiagą tai knygai pa
rinko Kostas Korsakas, o 
lietuvių rašytojų’ ir poėtų 
veikalus išvertė rtisų kal- 
bon tokie žymūs vertėjai, 
kfcip Brodski, Glpztfikfcmėv 
ir Marr. Valstybine tiraži
nės Literatūros Leidykla 
išleido 10,000 šios knygos 
egzempliorių.

Vos tik knyga “Senovinė 
Neapykanta” pasirodė, tuoj 
Tarybų spauda ir litera ti
ntai rateliai atkreipė į ją 
dėmesį.

Tarybų Lietuvos vyriau
sybė deda visas pastangas, 
kad lietuvių vaikai, ištrauk
ti iš hitlerininkų kruvinųjų 
nagų, būtų nė tik visoke
riopai medžiaginiai aprū
pinti Tarybų Sąjungoje, bet 
kad jiem būtų suteiktos vi
sos progos lavintis gimtąja 
savo kalba.

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, 
IPKITfiS Į MRS, WAGNĖR, 

HOTEL, 7th AVĖ., IR 
51st STREET, N. Y. C. 
NĖTĖLEFOHUOKTTE.BERNIUKAI IR VYRAI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Išsiuntimam, pąkąvjrriain. rekordų darbas ii 
išdalinimas; gatavai nešiojimui. 46 valan 
dos, 5 dienos, Talkas ir pušį už virBlrilklris

. . proga pakiHmtfL,
MATYKITE MR. LESSER, 3-ėfos LU&)$ 

370 fa. 3Šth ST.

BENDRAM APVALYMO DARBUI. 
Valandos nuo 8 ryto iki 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., JR 
51ST STREET, N. Y. C., NETELE
FONUOKITE.

Daliai laiko ir pilnam laikui. 
Ideališkos valandos šeimininkėms.

Esančios būtinuose veiksmuose neprivalo 
kreiptis.

F. W. WOOLWORTH CO.,
585 — 8th Avo.

(arti 39th St.)

MOTERYS DARtiiNINKĖS 
lenčvAs dalbas 
5 DIENŲ SAVAITĖ 

Gera alga It įieAiijoa
Nuolatinių dairias. Patyrimą^ nereikalingais, 

METltėPOtlTAN PACklNG CORP. 
439 Gree'riwirih St.

Sąjungoj lietuviams, bet ir 
kitoms 'tarybinėms tau
toms. Tarybų laikraštis 
“Literatūra ir Menas” pra
nešė savo skaitytojams apie 
lietuvių rašytojų poezijos ir 
kitų raštų rinkinį, pasiro
džiusį Jungtinėse Valstijo-

FABRIKO PAGELBININKAI
. STIPRŪS

55 CENtAf j VALANDĄ 
PRIDEDANT VIRŠLAIKIUS

VINCENT J. SPELMAN & CO.
3rd AVE., & PACIFIC ST., 

BROOKLYN .
Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiks
mų nepriimtini be darbdavio paliudijimo cUil 
atliekamumo.

MERGINOS
paprastas pakavimas saldainių dirbtuvėje. 
Bendrai uždarbiai už 40 valandų virš $20 į 

savaitę. Nuolatinis darbas.

R. L. ALBERT & SON, INC.
52 W. Houston Št., City

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

indų Mazgotojai 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIRO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
KEPĖJAI 

PEČKURIAI
TURI KALĖĖTi ANGLIŠKAI 

BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAfFT’S 
kreipkitės Visą Dieną 
56 WĖST 23RD' ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKI 9 P.M. 
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

VIRTUVEI DARBININKAI $225 
Mažiausia Mėnesine Garantija 

Pridedant Kambarį ir Valgį
Stalų patarnautojai, indų atėmė jai, indų 
mazgotojai su bent kiek virtuvės ir valgo

mojo kambario patyrimu priimtini

Kreipkitės j Kompanijos Atstovu 
METCALFE CONŠtRUCtlGN 06. 
HAMILTON CONSTRUCTION CO. 

KANSAS CITY BRIDGE CO. 
Svarbūs Canada-Alaska 

karintai darbai
40 East 59fh St., N. Y. C.

Nuo pirmadienio jimant šeštadien], 
9 iki 11 A.M., 1 iki 5 P.M.

Asmenys iš karinių ar būtinų darbų nebus 
priimami be darbdavio paHūdfjimo 

' jų atliekamumo.
(217)

Penktas PtuUpfe

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

turi keletu vietų
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Nuolatinis darbas, gera alga su proga 
pakilimui.

Pageidaujama kreiptis asmeniškai arba 
laiškais. Pilnai pasitikimai

ADDRESS EMPLOYMENT OFFICE

7 WEST 35th ST., N. Y. C.

Naciai sakosi užėmę 
Komą ir, girdi, “savo 
globon perėmė” Vatikaną, 
popiežiaus valstybėlę. Visas 
Vatikanas apstatytas vokie
čių kariuomene, ir popie
žius tapo nacių belaisviu.

Berlyno radijas skelbė, 
kad jie apgulę ir paėmė Mi
laną, didžiausią pramonės 
miestą šiaurinėje Italijoje. 
Naciai taip pat sakosi už
ėmę Trieste, Genoa, Spezia, 
Bologna, Verona ir Cremo
na miestus, ir giriasi, kad 
užvaldę visą Italijos plotą į 
šiaurius nuo Romos.

Vyriausiu savo koman- 
dierium Italijoj Hitleris pa
skyrė Rommelį, kūris buvo 
Talkininkų supliektas šiau
rinėje Afrikoje.

Vokiečiai garsinasi, kad 
nuginklavę 90,000 italų 
kariuomenės.

MERGINOS IR MOTERYS
PAGYRIMAS NEREIKALINGAS

Išsiuntimam, pakavimai!?, rekordų darbas ii 
išdalinimas; gatavai nešiojimui. 40 valam 
doš, dienos, laikas irr- pusė už viršlaikius' 

proga pakilimui.
biAtYKITE MR. LESSER, 3-čios LUBOS 

370 W. 35th ST.

I>AfcUOTyjAt 
ršfe fabriko dhrbna 
ūtinoj ^famonšj

XiUHte ČUJtaĖD CORP.
i Malrt Št., Brdoktyi, 7th flodr

' , (220)

MERGINOS
L PJOVAS rABhtitO DARBAS 

a patyrusios merginos uždirbą $35 i 
as dienas' ąnt kayal^ų. $20 alga 

mokinimo lAtku.
COMOLITE CORP.

4261 24th St., Long Island City 
Queans Plaza Station alt Subways.

M. J. ŠVILPOS
STEBUKLINGA MOSTIS 
SVARBUS IŠRADIMAS

4 rūšių mostys, kurios gėlbsti 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. feVILėA’S 
MIRACLE OINTMENT.

Mestis nuo dantų gėlimo. Prašali
na skaudėjimą, užsivietrijimą ir su
stiprina smagenis. Švelni vartot ir 
nekenksminga.' Kalina 50c ir $1.
NO. 2 — M. J. SVILPA’S SALVE 

FOR REUMATIC PAINS.
Nuo Rheumatiškų skausmų. Mus

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

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

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

NO. 4 — M. J. ŠVILPA’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, 
prisiųskite ir pinigus, money-ordefį 
ar čekį. Nemažiaus $1. Kurie nogi
te prisiųskite štampų 30c, likusias 
apmokėsite C.O.D. Kanadoj 25c eks
tra už orderį.

Adresuokite:
M. J. Švilpa, P. O. Ėox 73, Sta. A. 

Hartford 6, Cotfif.

dabar Dirbanti karinius darbus nepriimtini.

PATYRŲ IR BE PATYRIMO
GERO’S AtdOS

VYRAI
ELEKTRINĖS PAJĖGOS PRESO 

OPERATORIAI 
KROVfNiŲ tVaRRymui 
j MAŠINŲ VALYTOJAI 
( apvalymo darbui

DAUG VlitŠLAIKIŲ
Asmenys iš karinių ar būtinų Veiksmų ne

bus priimami be darbdavio paliudijimo 
jų atliekam'urūo

AMERICAN 
SAFETY RAZOR CORF.
62-76 LAWRENCE ST., B’KLYN.

(216?)

MERGINOS--MOTERYS
AMŽIAUS 16—50

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

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

KOJINIŲ PRESŲ OPERUOK 
ELEKTRINĖ PAJĖGOS 

opeRuotojos 
Patyrusios prie umulkaūš ipfetalfnio 

VALDŽIOS DAWAŠ 
ĖLI1E M-fc^At 

406 West 31 st Street

MALE and 
vyrai ir Moterys

TARP 45 IR 60
Metų amžiaus

FABRIKO DARBUI
$25 Vž 40 VALANDŲ

DAUG VIRŠLAIKIŲ
UŽ LAIKĄ IR PUSĘ

NUOLATINIS DARBAS
KRElPKITES

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

JERSEY CITY, N. J. '
(21$)

17 IR VIRŠAUS
Prie kfovimo dArbo dideliame sandėlyje. 

Patraukianti Sjga.
5 dlėnų savaitė.

Apmokamos (rakicljoii, pastovūs dąrb&.

MįĖp ciGAR--fari^LA^ sToRę^ cd^. 
dyyiiiĖ, i$t FtOoi.

Corner 8flt^, St,^ A; ^st Avė. 
. . Brooklyn, N. X.
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ATDARA NUO PIRMADIENIO 
įlMANT PENKTADIENĮ 

9 A. M. IKI 7 P. M.

Žmonės, dabar dirbanti karinius darbus, nė- 
turėtij kreiptis be darbdavio paliudijimo apie 

savo atliekamumą.

STOGDENGIAI 
ŠENGELIUOTOJAI 

Aukščiausios galimai algos mokama. Visi dar
bai randasi Queens County.

Kreipkitės visą savaitę 
AMERICAN PROJECTS CORP. 
' 10&-01 Jamaica Avė.,

Richmond Hill, Long Island
(220)

darbų 
. Alga 

VALhžlOS UŽGIRTAS 
SVETufašALiŲ PrIėMKIas
KAfePENDERtAMs, $360 
MAžiAUSlĄ MĖNėslNĖ GARANTIJA

Karpendėriai tūH turgti SaVoi įrankius ir turi 
būt 2 Metų iaty^imd kdristrukčijbst darrfe. 
$1.50 į valanda, pridedant )alkų' lt pušų už 

vi'ši) daro< virSŠUB 40 valaridų.

Karpiėndėfią Pdgelbtainilcams, 
$300 

MA^lĄuSIA.ĮiilNESI^Ė GAiĮaMUJA ,
Valandų kaina $1,25, pridedant faik^ Ir pusę 

už visų darbų vlrŽatiB 40 Valandų.

Bėgių DdFbintakaftų $279.60
MAŽIAUSIĄ Mfij^ĘSItlĖ GARANTIJA

Turi būti išimtinai stiprūs šiam darbui. Kai
na $1.161A į valandų, pridedant viršlaikius 
laiką ir pusę už visą darbų virš 40 Valandų.

Paprastiem Oarbininkam,
* $231.60

MAŽIAUSIA MĖNESINĖ GARANTIJA
Turi būti geroje sveikatoje. Mokama OG’/įc į 
valandą už Visų darbų viršslūS’ 40 valandų.

Kreipkitės į Kompanijos Atstovą
METCALFE CONSTRUCTION CO.
HAMILTON CONSTRUCTION CO.

KANSAS crtY briOGe CO, 
Os EMPLOYMENT SERVICE

OF WMC
44 East 2!3rd St., N. Y. C.

Nuo pirmadiėnio, jimant šeštadienį 9 iki 
11 A.M. ; 1 iki 5 P.M.

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų dalbų 
riebiui priiriiariii be darbdavio paliūdijlfno jų 

ątliekamUmo

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

Naudingi sukrovimų ir išsiuntimų kambaryj 
40 valandų savaitė. Laikas ir pusė už 

viršlaikius
Kreipkitės Mr; McGuirl 

IHYLER'S
30-30 Northern Blvd., L. i. C.

MERGINOS, 16 IKI 35 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Maisto dirbtuvė. Lengvas darbas, išlėto, nuo
latinis, $16.50 pradžiai.

LEE, 425 WEST 13TH ST.
(220)

ELEKTRINĖS PAJĖGOS PRESŲ 
OPERATORlAt

PATYRĘ PRIE NEDIDELIŲ M ETA TANIŲ 
IŠDIRBINIŲ

VALDŽIOS DARBAI
$24 PRADŽIAI
ELITE MĖTAL

406 West Slst Street
(216)

vyrai prie krovinių
Mes turime štabe vietų 

nuo dfatto atidėtiem vyram

5 OiĖi^V
40 VALANDŲ SAVAITfi

PILNAM LAIKUI AR DALIAI 
LAIKO

Patyrimas
/ Nereikalingas
I SEKAMUS DEPARTMENTUS: 

CHECKING
DRY CLEANING 
FUR STORAGE 

RANKOM PROSYTI 
PROSIJIMUI 

ATRINKIMUI
DALIAI LAIKO DARBAS GALI 

BŪT PRITAIKOMAS SULYG 
DARBININKIŲ PASIRINKIMO 

7:45 IKI 12 A. M. 
12:45 IKI 5:30 P. M.

STANDARD LAUNDRY 
951 GARFIELD AVE., 

Jersey City, N. J.
(215)

PartoVurf Darbas

40 VALANDŲ SAVAI1E
KREIPKITĖS Į MR. HARRIS, 4-tos LUBOS

LANE BRYANT
1 faEST 39ttl STREET

(216)

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO DARBUI 

PILNAM LAIKUI, 
AR DALIAI

PATENKINANČ
SĄLYGAS

GERA PROGA
KRElPKITES

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

JERSEY CITY, N. J.
‘ (215)

VYRAI - MOTERYS
BŪTINI KARO DARBAI ■> 

PAGELBININKAI 
ELEKTROS DARBININKAI 
FABRIKO DARBININKAI

PLIENINIŲ STATINIŲ 
PRAMONĖ

AUKŠTOS ALGOS
48 valandos, 5 dienų savaitė. Asmenys iš 
karinių darbų rieptiimami be darbdavio pa- 
Hūdijimo jų atliekamumo.

Kreipkitės į Employment Ofisų.
9 A. M. Iki 4 P. M.

INLAND STEEL 
CONTAINER CO. 
Danforth Av., Jersey City 

(219)
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I NewWto^<M^y2lnl(«
“Misteriška” Unijai 

“Pagelbinė”
RED STAMPS 

‘WAR RATION BOOK 2

Filmos-Teatrai FO VICTORY

Mrs. Terry Riggs Penman, 
nacionale direktorė Moterų Pa
galbinės Nacionalei Jūrininkų 
Unijai, pereitą antradienį per
spėjo jūrininkų moteris saugo
tis naujai įsteigtos-įčarteriuo- 
tos “Women’s Auxiliary of the 
American Merchant Marine.”

Tos organizacijos priešakyje 
atsistojus tūla ponia Ida Mae 
Roll ir pareiškusi, kad visos 
įstojančios ton organ izacijon, 
turėsiančios pereiti per FBI 
(Federalio Tyrinėjimų Biuro) 
agentų koštuvą.

Mrs. Penman sako, kad de
dančių savo gyvastis krašto gy
nime jūrininkų moterims ne
reikia federalių agentų tyrinė- 

’ jimų ir kad toji nauja organi
zacija yra “perdėm nedemo
kratiška, neatstovinga ir mis
teriška,” nors ji sakosi padė
sianti jūrininkams.

Senoji moterų pagalbinė — 
Women’s Auxiliary of the Na
tional Maritime Union — yra 
įsisteigusi sunkiais tos unijos 
kūrimosi ir kovos už teisę gy
vuoti laikais ir yra daug nudir
busi jūrininkų gerovei. Jūrinin
kai dabar yra stipriai organi
zuoti, tad iškilimas iš pašalių 
jiems “gelbėti” organizacijos 
unijistuose ir tikroje jų pagal
binėje iššaukia įtarimą, kad 
naujokė bene būsianti įsteigta 
jūrininkų unijai kenkti. Apie 
naująją “pagalbinę” daug rašė 
vietos spauda.

tl
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Not Good After Oct ŽĮ

Seimai Žuvus Ir Jis 
Nusižudė

Tikėjęsis pereitą sekmadie
nį sugrįžtant iš Washington©, 
bet nesulaukęs savo žihonos' 
su dukra ir sūneliu, Morris 
Borden iš Brooklyno antradie
nį nuvyko į Philadelphiją jieš- 
koti savo šeimos tarp trauki
nio nelaimėj sužeisų ir miru
sių.

BROWN STAMPS 
WAR RATION BOOK 3
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MOT GOOD 
KFTĘR Qg«, 2

Not Good After Oct. 30

Ration Book No. 3 bus galima naudoti nuo rugsė
jo 12 dienos. Ration Book No. 2 jau nebus gera po 
spalių 2 dienos.

Majoras Pagerbė Svetimkal
biy Spaudos Pastangas

Redaktoriai ir leidėjai sve- 
timkalbiškos spaudos New Yor
ke gavo nuo majoro Fiorello H. 
LaGuardijos šiltą pagyrimo žo
dį, pareikštą laiške, rašytame 
Emil’iui Schram, Nacionalio 
Karo Fondo New Yorko Komi
teto pirmininkui.

Sąryšyje su besiartinančia 
nacionale kampanija sukėlimui 
$125,000,000 paramai ŪSO ir 
16-kos kitų žymiausių karo pa-

šalpos-pagalbos organizacijų, 
remiančių Jungtinių Tautų
žmones, majoras pareiškė, jog 
svetimkalbių spauda atlieka
“puikų, didžiulį darbą.” v

Dienraštis Laisvė yra vienu 
iš tų, kuris visuomet glaudžiau
sia kooperavo su visokiomis ka- 
ro pastangų rėmimo ir kare 
nukentėjusių šelpimo įstaigo
mis.

Amalgameitai Gaus Va 
kacijas su Alga

Naujoje Amalgameitų Unijos 
sutartyje su darbdavių organi
zacijomis sutikta duoti visiems 
tos unijos nariams- savaitę ato
stogų su alga. Sutartis paliečia 
150,000 darbininkų. Sutartis 
buvo pasirašyta pereitą ketvir
tadienį, tačiau dar turi gauti 
Karui Darbo Tarybos užgyri
mą.

Menama, kad užgynimas bus 
duotas, kadangi tatai yra įves
ta jau daugelyje industrijų. 
Siuvėjai buvo tame atsilikę gal 
daugiausia dėlto, kad didžiu
moje vietų darbams esant dau
giau sezoniniams, daugelis na
rių atostogų reikalą ne tiek 
jautė, kaip kiti, kurių darbuo
se nėra pertraukų.

Žinių Forume
Be karo ir namų* frontų ži

nių, Embassy Newsreel Teat
ruose yra įvestas taip vadina
mas žinių Forumas, kuriame 
plačiau diskusuojama vienas iš 
svarbesniųjų dienos klausimų, 
šią savaitę Fulton Lewis, Jr., 
diskusuoja tėvų drafto klausi
ma. *

Irvinge Rodoma “The 
Russian Story”

Irvinge rodomoji amerikiečių 
sudaryta filmą “Thę Russian 
Story” palikta antrai savaitei. 
Greta tos, taipgi rodo kitą įspū
dingą filmą “69th Parallel” iš 
konvojų grumtynių su jūrų 
vilkais-submarinais šiaurinia
me Atlante, kelyje į Sovietų 
Sąjungos portu s.

A

vei-

“Stars on Ice” Nebus 
Uždarytas

Dėl nesusipratimo tarp 
kalo perstatytojų ir choristų
buvo skelbta, būk vaidinimas 
“Stars On Ice” būsiąs nutrauk
tas su rugsėjo 12-ta. Tačiau 
įvyykusiuose tarp vedėjų ir 
darbininkų pasitarimuose ne
susipratimai išlyginti ir vaidi
nimas eis toliau, kaip ėjęs.

Pripažįsta Darbo Par
tijos Senagvardiečių 

Klastą

Z"Buy An 
v į Extra $10° 
Jįjį® B°nd 
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r i loan

Amalgameitai Pirko 
Daug Karo Bony

OPA Biskelį Apkapojo 
Kainas

Amalgameitų Unijos Centras, 
Rew Yorke, pereitą penktadie
nį nupirko už virš pustrečio 
miliono dolerių karo bonų, su
moje $2,520,000. Tai jų Šeras 
šiame Trečiosios Paskolos va
juje ir kartu paskelbė savo 
obalsį: “Mes aprengiame ka
riuomenę ir laivyną.”

Toji suma, kaip skelbia uni
jos finansų sekretorius Jacob 
S. Potofsky, neįima tų sumų, 
už kurias Amalgameitų Unijos 

Eidamas su policistu per 1 a- atskiri nariai išpirks bonus per
toninę jis pažino savo žmoną 
Grace, paskiau sūnelį Stephen, 
7 metų, dar paskiau dukrą Ir
mą, 14 m. Tylomis, pusiau ap
svaigęs, jis apleido ligoninę ir 
parvažiavo n^mo.

Antradienį kaimynai rado 
Bordeną užsidusinusį gasu» sa
vo tuščiame apartmente, 527 
Kingston Ave. Raštelyje 
sako: “Aš noriu būti kartu 
mylimais saviškiais. Jeigu 
yra pamišimu, tuomet aš
kiu esu.” Už paliktą $3,000 ap- 
draudą jis prašo jo žmonai 
duoti gražias laidotuves ir 
statyti paminklą.

Orlaivis sulaikė trafiką 
Queensboro Tilto valandai 
ko pereitą ketvirtadienį — 
vežė į Rockefeller Center “agi
tuoti” už karo bonus.

rugsėjo ir spalių mėnesius. Ji 
yra tiktai centralinės iždinės 
Šeras. Kiek nariai išperka, nie
kas nėra aprokavęs, bet numa
noma, kad sumos yra milžiniš
kos.

įsa-

jis 
su 
tai 
to-

Pirmesniųjų dviejų karo pas
kolų vien centralinė raštinė ir 
prie jos prisidėjusios sekcijos 
kitų industrijų darbininkų, ne 
siuvėjų, išpirkusios už $15,000,- 
000.

Kainų Administracijos 
kymu rugsėjo 13-tą turėtų būti 
numažinta kai kurios groserių 
kainos, kaip skelbia Frank C. 
Russell, OPA direktorius di
džiojo New Yorko srityje.

Ne visų produktų kainos bus 
numažintos—tūlų pasiliks kaip 
buvusios, dar kitų būsiančios 
biskelį pakeltos.

Kaip, tada, susekti, kurios 
numažintos, o kurios ne? Sura
šyti čia visko negalima ir atsi
minti visada visltą niekas nega
li. Reikalaukite, kad krautuvė
se būtų išstatyti OPA išduotieji 
nauji sąrašai gerai matomoj 
vietoj, kad esant abejojimo ga
lėtumėt patikrinti. Sąrašai yra 
dvejopi: vieni brangiom, kiti 
kompaniškoms ir mažoms krau
tuvėms.

Numažinta vienu centu kai
nos miltinių gatavų valgymui 
maistų — cereals, condensed 
pienas.

Tūkstančiam Šeimą 
Gręsia Evikcija

Virš 20,000 didžiojo New 
Yorko šeimynų pirmą spalio 
susiduria su pakėlimu rendų 
arba su evikcija, kaip prane
ša angliškas darbininkų, dien
raštis Daily Worker, savo pra
nešimą pamatuodamas advo
kato Morris Engei raportu, 
paremtu iš Majoro Komiteto 
gautomis informacijomis.

Engei, Nacionalės Advoka
tų Gildijos narys, informavo, 
kad jis tarsis su Majoro Ito- 
miteto vedėju Joseph Plotzker 
tikslu sudaryti grupę patarėjų, 
galinčių veltui pagelbėti ren- 
dauninkams, susidūrusiems su 
išmetimo iš namų problema.

Svetimkalbiai Pasirinko “Air 
Force” ir “Casablanca” 

Geriausiom
Neseniai pravestame svetim

kalbių spaudos Amerikoje fil
mų kritikų balsavime, kuriame 
dalyvavo 32 tautų laikraštinin
kai, geriausiomis šio meto pir
mojo pusmečio filmomis pasi
rinkta “Air Force” ir “Casa
blanca,” abi Warner Bros, fil- 
mos.

Ingrid Bergman, žvaigždė 
“Casablanca” filmoje, nubal
suota geriausia, aktore, o Ga
ry Cooper geriausiu aktorių, 
Humphrey Bogart — antruoju. 
Joan Leslie ir Ida Lupino pasi
rinktos sekamomis geriausio
mis po Bergman.

Anthony J. Beisler, advoka
tas iš Mamaroneck, tapo už
muštas traukinio IRT stotyje 
prie 51st St. ir Lexington Ave.

F. W. Shalins• . / • 
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

IL

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499 t

paveiks-

Fptografąs
Traukiu; paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus
lūs 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 Broadway lr Stone Ave. 

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

*

LITUAMCA SQUARE RESTAURANT

pa-

ant 
lai-

• Ji

Grožės ir Reikšmės 
Paveikslai

Rendauninką Pikietas Stanley Rutkūnas
x Savininkas

Karo transportacijos raštinė 
susikraustė į Empire State Bil- 
dingą ir užima ištisus du aukš
tus.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK 

RICHMOND HILL, N. Y.
Trečiadieni, 15 d. rugsėjo, 8 v. v., 

Buzelio patalpoj, kampas Crescent 
St. lr Atlantic Ave., įvyks Litera
tūros Draugijos 185 kp. susirinki
mas.' Nariai, kurie tik galite, daly
vaukite, nes reikės išspręsti klausi
mą, ar šiemet rengsime vakarienę 
ar ne. Yra ir daugiau svarbių da
lykų. V. Paukštys.

(215-217)

A.C.A. galerijose, 63 East 
57th St., New Yor.ke, yra išsta
tyta nepaprastai gražių paveik
slų. Tarpe vėliausiai išstatytų 
yra labai gražūs ir reikšmingi 
paveikslai: “Partizanai,” pieš
tas plačiai žinomojo Daily 
Worker kartūnisto William 
Gropper, “Fašizmas” — Henry 
Sternberg’o ir “Atsisveikini
mas” — Raphael Soyer’io.

Rendauninkų' organizacija, 
1775 E. 18th St., Brooklyne, ir 
susiedijos CIO taryba suruošė 
vaikų vežimėliais pikietą sek
madienį per pietus. Tikslas — 
aiškinti kainų ir rendų kilimo 
priežastis ir nurodyti, jog 
yra prieš prezidento “hold 
line” patvarkymą.

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

tai 
the

Didysis miesto knygynas prie 
42nd St. ir Fifth Ave. bus už
darytas sekmadieniais pagal 
budžeto tarybos tarimą.

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas ivyks 

trečiadienį, rugsėjo 15 d., 8 v. v., 
Lietuvių Neprigulmingo Kliubo Na
me, 269 Front St. Visi nariai būkite 
laiku. Valdyba.

(215-217)

LAISV4S VAJUS GAVIMUI
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Nepamirškite savo organizacijos 
audrinkime pasitarti Laisvės vajaus 
eikaiu. Turime iš anksto prisirengti 

ir pasiryžusiai darbuotis, kad vajus 
pavyktų, (x).

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

i legalėse šventėse

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

i. 
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Gražus Pasirinkimas
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Vaizdas iŠ filmo* '‘Seeds of Freedom/’ dabar rodo
mos Stanley Teatre, New Yorke.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Set Stogį^-2173 ATDARA VAĮKARAIS.

g
5

Paauksuotos $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

InlclaUnls Žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

Brooklyno progresyviai dar- 
biečiai yra pasiruošę eiti teis
man atitaisymui senagvardie
čių padarytos partijai žalos.

Progresyviai pereitose nomi
nacijose (jose dalyvavo tik 
registruoti balsuotojai - pilie
čiai), buvo išrinkę didžiumą 
progresyvių sleito į Kings ap
skričio (Brooklyno) Darbo 
Partijos komitetą, bet sena- 
gvardięčiai, begėdiškai pa
neigdami narių valią, prasi- 
bruko į valdybą.

Rengiantis eiti į teismą, pa
čių senagvardiečių sleitu iš
rinktas į komitetą Richard R. 
Rovere, redaktorius “Com
mon Sense,” žurnale Nation 
pripažįsta, kad senagvardie- 
čiai grobte pasigrobė partijos 
vadovybę, nors jų pusė turėjo 
kur kas mažiau balsų už pro
gresyvius. Jis aprokuoja, kad 
progresyviai “turėjo 3 ar 4 
prieš mūs vieną.”

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermeninė 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

wM.. i

Vincent E. Liddy, brookly- 
nietis oro kadetas, žuvo orlai
vio nelaimėj Texas valstijoj.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir įtampas.

Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių. Koncertų. 
Veituvių, Susirinkimų ir 
■teisius bu naujausiai* i

K EMILIJUOS UOLI ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

 .

Puik**

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

4

kad visados

Štai

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

bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Glvials

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
TeL EV. 4-8898

i J/»i ;h J,

8-JU Icavalkų setus, 
$2.50 ir aukščiau.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Puikiausi moderniniai žiedai 
Sotos $30.00 ir aukščiau.

NOTAKT 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

Matthew p. ballas 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj'kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO- 
. DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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