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Niūjorkiškis Daily News per
eitą ketvirtadienį parašė edito- 
rialą apie Tarybų Sąjungą ir 
Pabaltijo tautas.

Minėtasis dienraštis šitaip 
sanprotauja:

Jei Rusija nori Suomijos, 
Latvijos, Lietuvos, Estijos ir 
dalies Lenkijos — atiduokime 
jas jai, užuot laikytis Atlanto 
Čarterio.

Paviršiai žiūrint, atrodo, 
Daily News čia bus pasakęs 
gudrų dalyką ir net pro-tary- 
binį dalyką.

Bet taip nėra. Bet kokis pa
dorus žmogus ir apdairus poli
tikas šitaip klausimo neriša.

Šitaip klausimą stato tik lie
tuviškieji Pakštai ir jiems pa
našūs egzemplioriai. Jie, saky
sime, Lietuvą, tarytum avelę, 
nūnai gali siūlyti vienam, ry
toj — kitam, poryt — trečiam 
kokiam nors valdovui arba 
kraštui.

Mes manome, jog praėjo to
ji gadynė, kuomet kas nors 
galėdavo tą ar kitą tautą kam 
nors duoti arba atimti.

šis karas vedamas už tautų 
išlaisvinimą, todėl pačios tau
tos turi teisę pasisakyti dėl sa
vo ateities.

Lietuva ir kiti Pabaltijo 
kraštai tuo reikalu pasisakė 
1940 metais. *

Jie pasisakė, kad jų viduji-' 
nė visuomeninė santvarka turi 
būti socijalistinė ir jie naująjį 
gyvenimą kurs išvien su kito
mis SSSR tautomis.

Vadinasi, Pabaltijo kraštai 
dar 1940 metais savo ateitį iš
sisprendė pagal Atlanto čar- 
terį.

Ir tų kraštų žmonės šiandien 
didvyriškai kovoja, kad juo 
greičiau vokiškąjį okupantą 
sumušti ir išvyti, ir kad jie vėl 
galėtų laisvai pradėti savo kū
rybiškąjį darbą, kurį naciška
sis žvėris nutraukė 1941 me
tais, užpuldamas Tarybų Są
jungą.

Savo troškimus, atrodo, Pa
baltijo kraštų žmonės neužil
go įvykdys gyveniman be 
duosnaus Daily News redakto
riaus malonės.

Keleivis dar vis mus tebeva
dina “Maskvos agentais.” Po
nas Michelsonas, matyt, tiek 
atsilikęs, kad mano, būk jis 
tuo mus labai apšmeižia.

O mes jam pasakysime: 
I^ug garbingiau būti Mask
vos agentais, negu Berlyno!

Skaitytojai, kurie mėgstate 
nueiti į kino pamatyti judžių, 
turėtumėte kreipti dėmesio į 
šį patarimą:

Kai jūsų mieste arba mies
telyje bus rodoma filmą “The 
City that Stopped Hitler — 
Heroic Stalingrad,” būtinai 
nueikite ją pamatyti.

Tai pati geriausioji, pati 
įdomiausia filmą iš Rytų Fron
to. Tai filmą, kuri, anot vie
no kritiko, per ilgus metus bus 
studijuojama pasaulio milita- 
rinėse mokyklose.

Šią filmą išleido Paramount 
kompanija. Jau dabar ji rodo
mi tūluose miestuose.

Salerno fronte mes, paga
liau, laimime, nepaisant tų ke
blumų, kurie buvo susidarę iš
keliant mūsų jėgas.

Generolas Clark, mūsų jėgų 
komandierius, sako, jog vokie
čiai žinoję, kad mes ten kelsi-
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TALKININKAI NUTRENKĖ MAC US AT iAL SALERNO SRITY
Garsioji Anglų 8-j i Armija 
Susijungė su Amerikiečiais 
Prieš Nacius Ties Salerno

Sovietai Užėmė Novgorodą 
Sever., Novorossiiską, Lozo- 

vają ir Kt. Karo Centrus
Šiaur. Afrika, rūgs. 17.— 

Aštuntosios anglų armijos 
priekiniai būriai, maršuo- 
dami iš Calabrijos vakari
niais Italijos pajūriais į 
šiaurius, jau susijungė su 
Amerikos kovūnais Salerno 
fronte, į pietus nuo didžio 
uostamiesčio Neapolio, Ita
lijoj.

Kiti šios garsios anglų 
armijos pulkai, generolo 
Montgomerio komandoje, 
grumiasi pirmyn nuo ryti
nio pajūrio, skersai pieti
nės Italijos, taipgi linkui 
Salerno.

Penktoji Amerikos armi
ja, komanduojama genero
lo Clarko, po dviejų dienų 
nesisekimų, dabar iš naujo 
galingai smogė hitlerinin

Jugoslavų Partizanai 
Atėmė iš Vokiečių 
Svarbiausią Uostą

London.— Jugoslavų par
tizanai per dviejų dienų ap
gulą atėmė iš vokiečių Spa- 
lato (Split), svarbiausią Ju
goslavijos uosto miestą 
prie Adriatiko Jūros.

Partizanai taip pat už
valdė visą geležinkelį tarp 
Zagrebo ir Susako miestų 
ir prakirto vokiečių linijas 
arti Klin miesto, užmušda
mi 300 priešų ir sužeisda- 
mi 500.

Italų Bergamo divizija 
pasidavė jugoslavam ir pa
reiškė, kad jie nori nauju 
vardu, kaipo Garibaldi Di
vizija, kovot išvien su Ju
goslavijos patrijotais prieš 
vokiečius.

Naciai užprotestavo Suo
mijai (Finliandijai), kad 
jos politikai pradėjo šnekė
ti apie taikymąsi su Sovie
tais. • 1

Anglai Italijoj nušovė 26 
nacių lėktuvus per dieną, 

me savo jėgas, ir dėl to buvo 
gerai pasiruošę amerikiečių, 
kariuomenę sutikti.

Sutiko jie mūsų kovūnus ug
nies lietumi. Bet mes vis vien 
laimėjome.

Taigi Salerno suteikė mums 
daug pamokų. Svarbiausia jų 
bene bus ta: jeigu mes galėjo
me iškelti savo jėgas ties Sa
lerno, Italijoje, tai galime tą 
patį padaryti ir Francijoj, 
Hollandijoj arba Belgijoj, — 
galima tą patį padaryti Vaka
rų Europoje, kur iš tikrųjų bū
tų galima atidaryti tikrasis an
tras frontas!

kams, sutriuškino priešų li
nijas tarp Sele ir Calore 
upių; nutrenkė nacius 10 
mylių atgal ir užėmė vienų 
strateginį miestelį. Pats Sa
lerno miestas su uostu yra 
amerikiečių rankose.

Paskutiniu žygiu ameri
kiečiai ir su jais veikią an
glai suėmė ir gana daug vo
kiečių karių.

Berlyno radijas ir kiti 
neoficialiai pranešimai 
penktadienį skelbė, kad vie
na anglų generolo Montgo
merio divizija taipgi at
plaukė laivais ir išlipo 
krantan į pietus nuo Saler
no.

Nėra jokios abejonės, 
kad vokiečiai netrukus bus 
ištaškyti visoj Salerno-Nea- 
polio srityj.

Eisenhowerj Sovietai 
Įgaliojo Pasirašyto 
Paliaubas su Italij?
Tarptautiniai žinomas 

laikraštininkas Pertinax 
rašo, jog Amerika ir Ang
lija kvietė Sovietus atsiust 
savo atstovą ir drauge 
spręst ir pasirašyt paliau
bų sutartį su Italija. Sovie
tų vyriausybė nesiuntė to
kio atstovo, bet įgaliojo 
amerikietį komandierių ge
nerolą Eisenhowerj padėt 
savo parašą po sutarčia 
vardu Sovietų Sąjungos, 
kaip sako Pertinax.

Eden ir Hull Vyksią į 
Sovietus

Pertinax taipgi praneša, 
kad visi politiniai žinovai 
įsitikinę, jog Anglijos už
sienių reikalų ministeris 
Eden ir Amerikos valsty
bės sekretorius Cordell 
Hull arba jo įgaliotinis ke
liaus į Maskvą ateinantį 
mėnesį ir tarsis su Sovietų 
užsienių reikalų komisaru 
Molotovu. O nuo tų pasita
rimų priklausys ir maršalo 
Stalino sueiga su prez. Roo- 
seveltu ir Anglijos ministe- 
riu pirmininku Churchillu, 
kaip teigia Pertinax, šiau
rinės Amerikos Laikrašti
ninkų Sąjungos narys.

ROOSE VELTO SVEIKI
NIMAS MEKSIKAI

Washington.— Meksikos 
nepriklausomybės dienoj 
prez. Rooseveltas pasiuntė 
sveikinimą to krašto prezi
dentui Avilai Camacho ir 
Meksikos žmonėms; gyrė 
jų prisidėjimą prie kovos 
prieš fašistų Ašį.

Raudonosios Armijos lietuviškų pulkų dideli laimėji
mai Briansko fronte priklauso labai daug nuo puikaus 
pasidarbavimo signalistų. Vienas iš geriausių signalis- 
tų yra Jonas Gudas, kuris palaiko nepertraukiamą te
lefonu susisiekimą su pirmutinėmis eilėmis.

PAIMSIM NEAPOLĮ IR 
ROMA, SAKO AMERIKIE
ČIU GENEROLAS CLARK

šiaur. Afrika.— Ameri
kietis generolas Mark W. 
Clark pasiuntė sveikinimą 
jo komandoje esamiem ang
lam ir amerikiečiam kari
ninkam bendrose Penkto
sios armijos jėgose Salerno 
ruožte. Gen Clark sveikina 
juos už žygius prieš griež
tą vokiečių priešinimąsi. 
Jis, tarp kitko, sako:

“Vokiečiai kovėsi prieš 
kiekvieną mūsų žingsnį pir
myn.

“Mes jau pasiekėme pra
dinio tikslo — užtikrinome 
sau pajūrį. Nei viena pėda 
žemės nebus užleista prie
šams.

“Petys petin su Aštuntą
ja anglų armija, Penktoji 
(amerikiečių) armija žy
giuos pirmyn ir paims Ne
apolį, Romą ir kitus mies
tus į šiaurius ir išlaisvins 
Italiją nuo vokiečių viešpa
tavimo.”

Gen. Clark gyrė puikų 

bendradarbiavimą anglų ir 
amerikiečių kariuomenės.

Anglijos Lakūnai Pleš
kino Nacių Gelžkelius, 

Einančius Italijon
London, rugs. 17.— Ang

lijos bombanešiai naktį su
ardė svarbųjį nacių Bren
ner tarpkalnės geležinkelį 
arti Bolzano ir pleškino 
Modane, Francijoj, galeaš- 
tuonių mylių tunelio, pra
vesto tarp Franci jos ir 
šiaurinės Italijos. Sakoma, 
kad tuom lieką suardyti vi
si vokiečių susisiekimai ge
ležinkeliais su Italija.

Lengvieji anglų bombane
šiai vėl atakavo Berlyną. 
O kiti Anglijos lėktuvai 
bombardavo ir apšaudė 
įvairius karinius įrengimus 
Francijoj, Belgijoj ir Ho-

London.— Raudonarmie
čiai ir Juodosios Jūros lai
vyno jūreiviai šturmu atė
mė iš vokiečių Novorossiis- 
ko miestą su didžiu uostu. 
Mūšiai šėlo penkias dienas, 
iki sovietiniai kovūnai su
pliekė tris nacių divizijas 
ir vieną rumunų diviziją ir 
atvadavo Novorossiiską, 
šiaurvakariniame Kaukazo 
kampe. Suprantama, kad 
hitlerininkai greitu laiku 
bus galutinai iššluoti iš 
siauro tenaitinio sklypo pa
jūryje, Kubanėje. Taigi vė
jais nueina nacių viltis pa
naudot Novorossiisko kam
pą kaip jų papėdę panau
jintam kada nors žygiavi
mui į Kaukazo žibalo vers
mes.

Į pietų vakarus nuo

Vokiečiai Neištraukė 
Nei Vienos Divizijos iš

Fronto prieš Sovietus
Maskva.— Sovietų Komu

nistų Partijos laikraštis 
Pravda rašo, kad Hitleris 
dar nei vienos savo divizi
jos nepasiuntė iš sovietinio 
fronto į Italiją.

Pravda stipriai užreiškia, 
kai vokiečiai ne tik neiš
traukia nei vieno savo ka
riuomenės dalinio iš rusų 
fronto, bet atsiunčia dar 
naujų divizijų prieš Sovie
tus. Taip antai, dabar jie 
iš vakarų permeta dvi tan-, 
kų divizijas į rytų frontą.

Prieš Sovietus tebėra iš
statyta 212 vokiečių divizi
jų, tai daugiau, negu du 
trečdaliai visos nącių ar
mijos.

Sovietinė spauda dar kar
tą nurodo, kad anglų-ame
rikiečių įsiveržimas Itali
jon ar dar numatomas įsi
veržimas į Balkanų kraštus 
nesudaro tikro antrojo 
fronto. Tik Talkininkų žy
gis prieš nacius per Fran
ci ją būtų antrasis frontas, 
kuris dalinai atliuosuotų 
hitlerininkų spaudimą prieš 
Sovietus.

Italija.— Vėliausiomis ži
niomis, tai Talkininkai nu
grūdo vokiečius jau 11 my
lių atgal Salerno srityje.

Italų kariuomenė staigiu 
smūgiu užėmė ilgą tarpą 
vokiečių Brenner tarpkal
nės geležinkelio, Dolomitų 
kalnų srityje.

landi jo j. Negrįžo tik 4 an
glų bombanešiai.

Charkovo Raudonoji Armi
ja damaršavo iki 35 mylių 
nuo Zaporožės miesto prie 
Dniepro. Zaporožė yra 
svarbiausias geležinkelių 
mazgas tarp Krimo ir Uk
rainos. O viename punkte 
raudonarmiečiam telieka 
tik 28 mylios iki Dniepro.

Tą pačią dieną sovietinė 
kariuomenė užėmė Lozova- 
ja miestą, geležinkelių ir 
vieškelių centrą į pietus 
Charkovo; Nosovką, gele
žinkelio stotį, 57 mylios į 
šiaurių rytus nuo Kijevo, 
Ukrainos sostinės; svarbų 
geležinkelinį miestą Rom* 
ny, į i’ytus nuo netolimo ge
ležinkelių mazgo Priluki, ir 
atgriebė Vlasovka ir Vaiki 
miestus, iš kurių grūmoja 
naciams Poltavoj, keturių 
geležinkelių centre.

NOVGORODO SEVERS- 
KIO PERGALĖ

Kartu raudonarmiečiai 
audringais smūgiais iš tri
jų šonų paėmė Novgorod 
Severski miestą su geležin
kelio stočia, vakariniame 
Desnos upės šone, 90 mylių 
į pietų vakarus nuo Brian
sko ir 80 mylių nuo Gome
lio miesto ir penkių gele
žinkelių centro.

Novgorod Severski stovi 
ant aukšto skardaus kran
to Desnos upės, turinčios 
ten 600 jardų pločio. Ne
žiūrint šėlusios hitlerininkų 
ugnies iš tokios patogios 
pozicijos, sovietiniai kovū
nai persigrūmė per upę, iš
taškė priešus ir užėmė tą 
svarbų miestą, iš kurio jau 
per lygumas grąsina na
ciams Gomelyje ir Černigo
ve.

600 mylių ilgio fronte 
Raudonoji Armija viduti
niai prasiveržė dar 6 iki 9 
mylių pirmyn ir atvadavo 
daugiau kaip 150 miestų, 
miestelių, geležinkelio sto
čių ir kitų gyvenamųjų vie
tovių.

Rugs. 15 d. sovietinės jė
gos sunaikino bei sunkiai 
sužalojo 64 vokiečių tan
kus ir nušovė 94 jų lėktu
vus.

ITALAI TARIASI SKELBTI 
KARA VOKIETIJAI

Stockholm, šved.— Pra
nešama, kad Italijos val
džios atstovai tariasi su 
anglų ir amerikiečių ko- 
mandieriais apie italų karo 
paskelbimą prieš Vokietiją. 
Pasitarimai einą Palermoj, 
Sicilijoj.
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zoliūcija, kurioje sakoma, kad ši šalis 
pilnai dalyvaus po karo visuose tarp
tautiniuose reikaluose del palaikymo tai
kos, dėl suvaldymo agresorių. Atstovų 
Buto Užsienio Reikalų Komisija dabar 
davė sumanymą, kad visi kiti reikalai 
būtų atidėti į šalį, o tuojau paimta svar
stymui ir balsavimui Fulbrighto rezo
liucija. Toksai sumanymas atmeta visus 
pataisymus prie rezoliucijos. Komisija 
sako daranti taip todėl, kad negaišavus 
laiko su ilgomis diskusijomis ir ginčais 
dėl įvairių pataisymų, kuriuos galėtų pa
tiekti kai kurie kongrėsmanai. O tokių 
kongresmanų, kurie nenori uždėti ant 
Amerikos atsakomybės už taikos palai
kymą, yra tiek ir tiek. Jie bandytų pa
taisymais prie rezoliucijos diskusijas 
tęsti be galo ir be krašto. Kaip dabar 
yra, tai Atstovų Butas rezoliuciją pa
ims svarstymui šį pirmadienį.

Juodasis Aplinkraštis
Anglijos Darbo Unijų Kongreso lyde

riai buvo išleidę aplinkraštį, kuriuomi 
įsakoma arba draudžiama komunistų 
įsileisti į unijų viršininkus. Tasai aplink
raštis buvo vadinamas “juoduoju aplink
raščiu.” Unijų nariai buvo padalinti į 
pirmos klasės ir antros klasės piliečius. 
Vieniems buvo valia būti unijų viršinin
kais, o kitiems ne, nors visi lygiai yra 
darbininkai ir moka lygias narines duo
kles.

Amerikoje irgi turime panašių unijų. 
Tai daugiausia tos unijos, kurias kont
roliuoja reakcinis-menševikiškas elemen
tas.

Bet neseniai įvykęs Anglijos Darbo 
Unijų Kongreso suvažiavimas šitą “juo
dąjį aplinkraštį” atmetė arba panaikino. 
Tai gražus laimėjimas ne tik komunis
tams, bet visai pažangai. Bet kokia dar
bo unijose diskriminacija dėl politinių 
bei religinių pažiūrų yra smerktinas ir 
bjaurus dalykas. Tokia diskriminacija 
demoralizuoja ir griauna darbininkų vie
nybę.

Amerikos darbo unijos, kurios prakti
kuoja kokią nors diskriminaciją savo 
eilėse, turėtų pasimokinti iš Anglijos 
Darbo Unijų Kongreso. Pas 
mus diskriminacijos rasime tūlose uni
jose ne tik prieš komunistus, bet taipgi 
prieš juodveidžius. Nors prezidentas 
’Rooseveltas yra išleidęs patvarkymą, 
kad jokia įmonė neturi teisės diskrimi
nuoti darbininkų juos samdant, bet mes 
esame turėję tokių atsitikimų, kad jei
gu įmonė samdo juodveidžius, tai unija 
hepriima tų darbininkų į savo eiles ir 
tuo būdu jie turi būti atleisti iš darbo. 
Mes buvome liudytojai net visos eilės 
begėdiškų streikų prieš negrų priėmimą 
darban arba pakėlimą jų į aukštesnes 
vietas įmonėse pagal jų gabumus ir dar
bo mokėjimą.

Nušluodamas fašizmą šis karas turė
tų iššluoti iš Amerikos gyvenimo ir šitą 
diskriminacijos gėdą!

Bet Atstovų Butas dar nėra visas 
Kongresas. Dar mes turime Senatą. 
Užsienio politikos reikalais Senato bal
sas daug svarbesnis, negu Atstovų Bu
to. Senatas yra ta įstaiga, kuri tvirti
na bei atmeta visas valdžios padarytas 
sutartis su kitomis valstybėmis. Po pe
reito karo kaip tik Senatas atme
tė prezidento Wilsono planus dėl įtrau
kimo Amerikos į Tautų Lygą. Jis gali 
pasielgti panašiai ir po šio karo. Todėl 
labai svarbu dabar Senato pasisakymas 
tuo klausimu. Lai visas pasaulis žino, 
kaip stovi Amerikos aukščiausios įstai
gos pokarinės taikos palaikymo reika
lais.

Bet Senatas, matyt, nesiskubina. ,Sa
koma, kad administracijos šalininkai 
Senate jaučiasi pusėtinai silpnais. To
kios rezoliucijos užgyrimui reikėtų gau
ti dviejų trečdalių daugumą. Bet tqkie 
izoliacijonistai, kaip Wheeler ir Nye, 
turi daug įtakos. Jie kalbėtų dieną ir 
naktį prieš tokią rezoliuciją, o jiems 
burnos neuždarysi. Girdi, trukdytus! ki
ti karo reikalai. Tai taip Senate ir ne
sigirdi rimto sąjūdžio dėl pasisakymo 
už Jungtinių Valstijų pilniausį dalyvavi
mą po karo taikos išlaikyme.

Kongresas ir Užsienio Politika
Jungtinių Valstijų Kongresas vėl pra

dėjo savo posėdžius. Vienas iš greitųjų 
reikalų, pasirodo, turės būti Kongreso 
pasisakymas dėl užsieninės politikos po 
karo.

Atstovų Butan jau aname posėdyje 
buvo įnešta kongresmano Fulbright re-

Demokratija Laimėjo
Kiekvienas, kuriam rūpi demokratijos 

principų išlaikymas, džiaugsis' teišėjo 
Wenzel pasielgimu dėl Darbo Partijos 
Brooklyno organizacijos. Teisėjas pa
tvarkė, kad turi būti sušauktas naujas 
Kings pavieto komiteto susirinkimas. 
Tas susirinkimas bus po priežiūra teis
mo atstovo. Vadovybės rinkimai bus 
pravesta teisingai. Didžiuma dalyvių 
nuspręs, kas turi būti pavieto viršinin
kais.

Į teismą kreipėsi kairiojo sparno žmo
nės, kai dešinieji menševikai pavieto 
komiteto susirinkimą smurtu užvaldė ir 
nors didžiuma balsų buvo paduota už 
kairiųjų kandidatus, jie pasiskelbė pa
vieto viršininkais. Tai buvo toks bjau
rus politinis chuliganizmas, kokio gal 
dar nebuvo mačiusi jokia politinė par
tija visoje Amerikos istorijoje.

Teisėjo Wenzel nuosprendis yra did
žiausias demokratijos laimėjimas. Jis 
gal padarys galą menševikų politiniam 
chuliganizmui Darbo Partijoj.

Prieš įsiveržimą Italijon sausžemin, amerikietis gen. Patton kąlba į kareivius Si
cilijoje. Jis ragina kovotojus būti drąsiais ir pasiryžusiais. “Jūsų didvyrybe ir gar
be/’ jiš sakė, “niekados nemirs.”

Dienraščio skaitytojams' 
jau žinoma, kad Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas 
pradėjo vajų už nupirkimą 
Jungtinių Valstijų armijai 
bomberio. Tai bus puiki do
vana mūsų armijai ir vy
riausybei nuo visų Ameri
kos lietūvių. Mes manome, 
kad šis pasimojimas yra la
bai gražus ir remtinas visų 
gerų patrijotų.

Dabar L. D. S. organas 
Tiesa (rugs. 15 d.) duoda 
platesnių davinių apie tą 
vajų. Laikraštis pataria, 
ką reiki daryti, kad prisi
dėjus prie bomberio nupir
kimo. Manome, jog bus 
svarbu dienraščio skaityto
jams su tomis informacijo
mis susipažinti. Tiesa rašo:

“LDS Centras, gavęs ga
lutiną Karo Finansinio Ko
miteto užgyrimą pirkti 
bomberį, tuoj aus pradėjo 
platų tuo reikalu darbą.

“Su rugsėjo 1 d. infor
maciniai laiškai pasiųsta vi
soms LDS kuopoms. Dabar 
rengiami laiškai ir atvirlai
škiai visiems tiems LDS na
riams, kurių tik adresus 
Centras turi. Tie laiškai 
bus išsiuntinėti nariams 
taip greit, kaip tik L.D.S. 
Centro raštinė suspės. Lai
škuose nurodoma, jog visi 
LDS nariai gali prie to gar
bingo darbo sekamai prisi
dėti: 1) patys tūri nusi
pirkti karo boną, 2) savo 
pažįstamus paagituoti, kad 
jie pirktų karo bonus.

“Su rugsėjo 9 d. prasidė
jo didysis vajus pardavinė
jimui trečiosios karo bonų 
paskolos. Mierijama sukel
ti 15 bilijonų dolerių. Visi 
LDS nariai, pagal savo iš
galę, turėtų nusipirkti rug
sėjo mėnesį karo bonų. 
Tuomi mes žymiai prisidė
sime prie karo laimėjimo.

“Kadangi šis karo bonų 
pardavinėjimas supuola su 
LDS bomberio pirkimu, tai 
visi nariai, pirkę trečiosios 
paskolos bonų, prisidės prie 
LDS bomberio pirkimo. Jie 
tik turi LDS Centrui pra
nešti, kada ir už kiek pirko 
bonų, taįpgi priduoti bonų 
numerius.

Kad būtų parankiau ta
tai padaryti, LDS Centras 
pasiųs nariams atvirlaiš
kių, kurie bus gatavai ad
resuoti ir nereikės pašta- 
ženklio lipinti; tik reikia 
išpildyti ir pasirašyti.

“Reikia taipgi geidi žino
ti, jog jūsi| pirkti bonąi 
nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 
1 d. galima priskaityti 
prie bomberio pirkimo. Ne
daro jokio skirtumo, kur 
jūs pirksite boną: dirbtuvė
je, teatre, banke ar kitoj 
kokioj įstaigbj, jūsų bonas 
bus priskaitytas prie LDS 
bomberio, jeigu jūs tik iš- 
pildę Centro1 prisiųstą at
virlaiškį Cėrltran pasiųsite. 
“Nereikia Siųsti už Bonus

Uinigų Cęnirdn
“Kai kurie klausia, ar L. 

D.S. Centras parduoda bo
nus ir ar siųsti Centran bo
nų pinigus, 'fiek turime pa
sakyti: bomį. pihigų Ceht- 
ran nesiųskitė; bdnūs gali
te nusipirkti bile kur savo 
mieste.. Tik reikia Centrui 
pranešti, kada ir už kiek 
pirkote. i

“Kiti klausia, ar reikia 
nupirktus bonus bomberio 
naudai paaukoti. Nieko 
panašaus. Jūs nusiperięatė 
boną, tai jums jis ir prigu
li, jūsų nuosavybė, jūsų su

taupą, kuri neša gerą nuo
šimtį.

“Dar kiti klausia, ar ga
lima bus priskaityti 1942 
metais pirkti bonai. Nega
lima. Prisiskaito tik tie bo
bai, kurie pirkti tarp Rug
sėjo 1 ir gruodžio Stl, 1943 
metais.

“Su spalių 1 diena kuo
poms bus pasiųsti laiškai ir 
atvirlaiškiai sū platesnėmis 
informacijomis. Dabar kuo
pų komisijos gali tik agi
tuoti narius ir pašalinius, 
kad jie pirktų bonus ir vė
liau išpildę atvirlaiškius L. 
D.S. Centran prisiųstų.”

Reikia žinoti, kad prie 
bomberio pirkimo gali pri
sidėti ne vien tik L.D.S. na
riai. Tai pareiga kiekvieno 
lietuvio. Mes raginame 
dienraščio skaitytojus pirk
ti bonus ir pranešti L.D.S. 
centrui apie tai. Jūsų var
das įeis į bomberio pirkė
jus. L.D.S. adresas yra to- 
kis: 419 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Paskutinės Priešfa- 
šistiniam Komitetui 

Aukos
Šiuo metu dar prisiuntė 

priešfašistiniams kovotojams 
aukų sekami:

V. Smalstienė, Detroit, Mi
chigan, $6.20.

J. Grušėlionis, Wilkes Bar
re, Pa., $7.00.

F. Koval, Tacoma, Wash., 
$1.00.

Rugsėjo 8 d. perduota Prieš- 
fašistiniam Komitetui visos 
šios aukos..............

Viso tam komitetui per 10 
mėnesių priduota $2,133.12.

Tai gausi lietuvių parama 
priešfašistiniams kovotojams. 
Jinai buvo sunaudota paremti 
Ispanijos kovotojus, kurie bu
vo koncentracijos kempėse 
šiaurinėje Afrikoje. Dabar tie 
kovotojai išlaisvinti.

Priešfašistinis Komitetas da
bar rūpinasi išlaisvinimu kovo
tojų iš Ispanijos kalėjimų. Pa
rama jam reikalinga.

Susidėjus kitiems dideliems 
darbams, tai lietuvių atstovy
bė buvusi prie Anti-Fašistinio 
Komiteto dabar likviduojasi. 
Tani tikini aukų aš todėl ne- 
bepriimdinėsiu.

Visas tam tikslui aukas nuo 
šio laiko galite siųsti tiesiai se
ksimu adresu: Joint Anti-Fas
cist Refugee Committee, 425 
Folifth Ave., New York, N. Y.

Ačiū visiems draugams ir 
draugėms, kurie gražiai koo
peravo; patys aukavo ir taip
gi tarp kitų aukas rinko.

Ačiū taifrgi visiems tdm tiks
lui aūkavusieriis.

J. Ga^iūrtas.

Gal Nacių Nužudytas 
Italijos Marsalas?

Berlyno rūdijas sakė, kad 
nūsižūd^š Italijos maršalas 
Ugo Čavdllėro, buvįs Mus- 
sdlipįo gėneralio štabo gal
vą. Naciai areštavo jį Ita
lijoj kaipo perėjusį Talki
ninkų pusėn prieš vokie
čius.

Hitlerininkai skelbia, kad 
jie, girdi, paliuosavę mar
šalą Čavallero pirm jo nu
sižudymo.

(Yra nuožiūros, kad pa
tys naciai nužudė Cavalle- 
ro;)

Gaudami pėdf neužmirškite ir 
fpvo šalie* reikalu* w pir- 

kite bonus ir štampai.
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Naciu kapai Sovietų Sąjungoje. Milijonai jų ten 
palaidojo savo kaulus.

Laisves Reikalai
Atsinaujinimai prenume

ratų ir naujų skaitytojų ga
vimas eina gerai. Tas duo
da pagrindo skaisčioms vil
tims šių metų vajui. Dien
raščio Laisvės vajus gavi
mui naujų skaitytojų prasi
dės su pirma diena spalių 
(October).

Šiom dienom, naujų skai
tytojų gavo A. Buividas, 
Dorchester, Mass., M. Do- 
binis, Brooklyn, N. Y., A. 
Schwilpa, Newark, N. J., S. 
Kuzmickas, Shenandoah, 
Pa., A. Kupchiunąs,- Phila
delphia, Pa., Virbickas, 
Lbs Angeles, Calif. Leonas 
Grikštas pats naujai užsi
sakė dienraštį. Gauta 6 
naujos metinės prenumera
tos ir 1 pusei metų, į savai
tę laiko, tai po vieną į die
ną. Neblogai. Tačiau, jei 
visi Laisvės patrijotai atsi
žvelgtų į svarbą gavimui 
naujų skaitytojų, tai jų bū
tų daug daugiau.

Turime gražų pasirody
mą ir finansiniu atžvilgiu. 
Iš Worcester,Mass., drg. 
M. Sukackienė prisiuntė 
$75.00 nuo Liet. Literatū
ros Draugijos Moterų kuo
pos. Tai pelnas nuo pikniko 
surengto Laisvės naudai.

Laisvės bylos vedimui, K. 
J. Abakan, iš Easton, Pa., 
ant blankos surinko ir pri

Darbininkų Sveikata
PRAŽYDĖJIMAS

Drauge gydytojau, pra
šyčiau jūsų patarimo apie 
mano nesveikatą, per mūsų 
dienraštį Laisvę.

Mane kankina toks nege
ras niežėjimas, jau keletas 
metų. Bet kuo tolyn, tuo 
aršyn, o labiausiai kai tu
riu šaltį. O to šalčio tai ne
galiu pamest.

Man niežti vienoj vietoj 
apie lytį, tik iš viršaus, o 
dabar tai jau pradėjo nie- 
žėt akies viršų, tą odą, ir 
patinsta, išpursta, akys to
kios negražios pasidaro.

Galva svaigsta, o dau
giausia tai irgi kaip turiu 
šaltį ar kitką. Pirmiau nie
kad to neturėjau.

Man kartais patinsta ko
jos ir rankos. Kas tas galė
tų būt? Mano daktaras sa
kė, kad aš esu sveika. Ma
no kraujas yra geras, 130. 
Daktaras sakė, geresnio ne
gali būt. Aš valgyt galiu, 
tik miegot negaliu.

Jau šeši metai, kaip ma
no vyras mirė, tai nuo to 
pradėjau nemiegot. Dakta
ras $akė, nervai. Jis man 
duoda adatos sykį ant mė
nesio, ale aš nesijaučiu nie
ko geriau. Tik, jis sako, kad 
aš esu labai pavargusi, per
daug vaikščioju.

O antra, aš sirgau influ- į 
ėnza kovo mėnesy. Gal nuo 
to kas mail pasiliko. Kada 
patinsta kojos, tdi kai pra
dedu vaikščiot,—atsileidžia.1

Aš esti 49 mėtų amžiaus. 
Iš kalno dėkui.

siuntė $6. Per jį aukojo A. 
ir F. Urbai, F. Malkaitis, S. 
Šarkis, C. Yudickas, K. J. 
Abakan ir Draugas. Visi 
aukojo po $1..

Taipgi gavome aukų nuo 
šių brooklyniečių: Julius 
Kalvaitis $5, Joe Petrick $2, 
Frank Bepirštis $1, ir Albi
nas Bepirštis $1.

Aleksa ir Domicėlė Ve
ličkai pirko stambių 3-čios 
karo paskolos boniį ir Lais
vės reikalams paaukojo $2.

Joe Witkousky, jūreivis, 
L.D.S. narys užmokėjo už 
savo motinos prenumeratą 
metams ir Laisvės reika
lams aukojo $1. Joe Wit- 
kouskis dabar tarnauja lai
vyne New Yorke.

Daugiau aukų dienraščio 
paramai gavome nuo šių 
prietelių:

Julia ir draugas Yoves, 
Pittsfield, Mass., $2; J. P. 
Chepųlis, Southbury, Conn., 
$2; F Navardauskas, Phi- 
la., Pa., $1, V. Daniel, Eas
ton, Pa., $3, F. Kudro, 
Lockport, N. Y., $1, Ė. J. 
Lingevičius, Saginaw, Mi
chigan, $1, K. ir E. Sungai- 
lŪi,’WobklyA, N. Y., $1.

Širdingai • dėkojame vi
siem gavusiems naujų skai
tytojų ir aukojusiems dien
raščio paramai.

Laisvės Administracija.

Atsakymas.
Jei imti galvon jūsų vie

tos gydytojo pareiškimą, tai 
veikiausia jums nėra nieko 
tokio rimto ir pavojingo.

Gera dalis jūsų nesmagu
mų veikiausia paeina nuo 
gyvenimo pakaitos, nors a- 
pie mėnesines jūs ir nepa
minėjo t. Bet nedaro skirtu
mo. Ir už kelių metų prieš 
mėnesinių išnykimą jau į- 
vyksta organizme tūli pa
sikeitimai, susiję su gyve
nimo pakaita.

Tie niežėjimai ar ten ar 
ten irgi dažniausia yra vie
na gyvenimo pakaitos požy
mių. Taip pat ir tie nervai. 
Be abejo, influenza da la
biau nusvėrė blogon pusėn.

Gaukite multi-vitamin 
tablets or pills. Imkite po 
1, po 2 su pusryčiais, pie- 
tais ir vakariene, per ilgą 
laiką. Tincture iodin — po 1 
lašą su pienu kas antra die
na. Triple bromides, 15 
grains, 100 tablete — po 2 
tableti stikle vandens, už 
pusvalandžio priėš gulimą.

Estrogenic hormone —tė- 
gul jums gydytojas leidžia 
su adata porą kartų savai
tėj. O paskiau jis jums pri
skirs tų moteriškų lytinių 
išjudintojų (hormonų) ir 
tablečių pavidale.

Dėl vaikščiojimo, bėdos 
nėra, bet pagulėkite pogu
lio kada dieną; dusterėkite. 
Maisto žiūrėkite, kad būtų 
negadintas.

Dr. J. J. KaškiaUčiū^
i
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GRAŽI APYSAKA, GRAŽI KALBA
Mūsų laikraščiuose vis dažniau pasi

maišo gerų meniškų raštų, taip origina
lų, taip vertimų. Malonu ir naudinga to
kius kūrinius skaityti, iš jų mokytis, gal
von dėtis. Geros idėjos, gražios mintys, 
graži kalba, patraukli kūrinio forma.

Per Laisvės puslapius ilgokai ėjo bran
di, meistriškai M. Gorkio parašyta ir 
meistriškai lietuvių kalbon išversta apy
saka “Žmonėse.”

Apie patį turinį ką jau ir besakyti! 
Tai literatinio milžino kūrinys, artistiš
kai vaizduojąs gyvenimo epizodus. Skai
tai ir atsigėrėt negali. Taip gyvai, taip 
apčiuopiamai, kaip per kaleidoskopą, ei
na eilės tokių tipingų asmenų, tokių in
tymių vaizdų.

O kalba! Kokia gyva, kokia sultinga 
kalba, kokie gražūs žodžiai! Regis, skai
tai ne vertimą, bet patį originalą. Ver
tėjas (ir kodėlgi Laisvė nedėjo vertėjo 
vardo, pavardės?), pats giliai persiėmęs 
apysakos dvasia, surankiojo jai tokius 
gyvus posakius, pritaikė tokius smailius 
žodžius, sugaudytus iš gausaus liaudies 
žodyno.

Taip lengvai, originaliai, be dirbtinu
mo prisagstyta tokių sultingų žodžių, 
tokių brandžių posakių, kokių netaip jau 
dažnai užtinki Amerikos lietuvių lite
ratūroj. Užsirašiau tokias įdomybes tam 
tyčia nuo seniai vedaman sąsiuvinėlin, 
kad praturtinus mūs kalbos lobyną, kad, 
reikalui prisiėjus, būtų iš kur ir ko pa
sisemti.

Nuo daugelio tokių žodžių ir posakių 
taip ir dvelkia mūsų krašto dvasia, ži
nomomis tėvynės vietomis.

Štai jums: dar kartą pasigrožėkit ir 
įsitėmykit — “Krūmuose zirzėjo širšuo- 
liai” ne širšės, bet mūsiškai—širšuoliai. 
“Jis suraukė ančiakius.” Aš vis bijoda
vau taip stačiai rašyti kaimietiškai — 
ančiakiai. Man regėjos, kad antakiai gal 
teisingesnis žodis. “Kuokštuiti ančia
kiai” — kuokštom išdraikyti ančiakiai. 
“Paukštė”. “paukštytė,” “paukštelė” vie
toj paukštis, paukštukas, paukštelis.

“Kabėjo raktų kirbinė.” Ne kabojo, 
be gražiai sau kabėjo. Daugely vietų apy
sakoj stovi “popierių,” vietomis ir “po
pierius.” Tegul tatai bent įsideda sau 
galvon mūsų laikraštininkai: popieris, 
o ne popiera; popierio arba popieriaus 
fondas, o ne popieros fondas. Per ilgą vis 
jau juk galima kai ko išmokti, ir geriau 
vėlai, negu nieką ... Susimildami!

“Taboka” man atrodo lietuviškiau, ne
gu tabakas. Gražus žodis “nuodėguliai.” 
Čia tuoj prisimena pryžieda, priežda. 
“Angliai,” degančius anglius.” Gal ir 
neblogai sakyt — akmeninė anglis, ku- 
rianamoji anglis, ką iškasama iš žemių. 
Bet Lietuvos kaime tokių nėra. Ten iš 
malkų išdega angliai, angliais virtuvas 
verda.

“Senelė kepė paplotėlius”. Čia tuoj 
prisimena pločinis, šustinis, virtieniai, 
šaltanosiai. Vėl gražus apysakoj žodis 
“pliauškė”, “pliauskos pakuroms.”

Atamenat, kaip skalbėja išvadino pa
sipūtėlę Gorkio šeimininkę? “Luina tu 
juodnugare.” Atsimenu, mano tėvelis 
juokom sakydavo — Katarina luina.

“Kieme buvo atšlainis.” Pas mus pa
našiai sakydavo — atšlaimas, ant atšlai
mo, uždaryk atšlaimo vartus.

“Vidurasly stovėjo pamazgų rėčka.” 
Viduraslį pas mus suliedavo į viduoslį. 
Vistiek tai gražus žodis.

“Dovidas miega ant plauty.” Plautai, 
o ne narai, kaip daug kas mėgia rašyt.

“Žąsys prizagė vandenį”, visai taip, 
kaip pas mus; tik pas mus da labiau 
primykdavo, ir iš žąsų išeidavo žųsys. 
Panašiai bemygant, išeidavo untys (vie
toj antys), ąžuolas (ąžuolas), kų tu sa
kai? (ką tu sakai?), unduo (vanduo) ir 
t P- ...

Gražiai pasakyta vertėjo “šiukšlinas 
kiemas,” “dulkinos kelnės.”

Tiek pat puikūs posakiai: “ar tu, ar 
aš, vis tąsią” (vis tas pats); “maža ko 
tu įsigeidei” (nedaro skirtumo, ko tu 
įsigeidei); “maža kas buvo vakar, bet 

dabar taip nėra” (nedaro skirtumo, ar
ba tai niekis, kas buvo vakar) ; “o kas 
tau darbo?” (o tu nekišk nosies, kur 
nepridera).

Arba vėl posakis: “tai jūs jį vely pri
dabokite su laimikiu (pasaugokite, pri
žiūrėkite).

O jūs gal jau ir užmiršot tokį žodį, 
kaip “vanta”, ką pirty vanodavotės? 
Kai kur ją ištaria imtai tąsią pat, kaip 
Untanas, Undrius.

“Pakrašty pririšta žvejo laivė.” Ne 
eldija, ne laivas, bet laivė. Jau kitas at
spalvis.

“Vos buvo matyt žemasai upės kran
tas”. Ne žemasis, bet žemasai, taipo pat, 
kaip tariama didisai (didysis), gerasai 
(gerasis), aukštasai (aukštasis).

“Jis da gali pasidaboti našlei” (gali 
patikti našlei); “aš ją pasidaboju” (aš 
ją lyg ir myliu).

“Aš jam skaičiau gimbelėmis parašy
tą laišką.” Gimbės, gimbelės — atminti
nas žodis.

Štaį da žiupsnelis gražių išsireiškimų. 
“Jis pasdabojo jos žvalias akutes, jos 
čiuiną visą išvaizdą, tas jos čiuinumas.” 
Žvalus, čiuinas, čiuinumas (lyg ir mit
rus, miklus).

“Pati jį dažnai aprekina.” “Čia susi
daro paaugliai ir suaugėliai žmonės.” 
Paaugliai, paauguoliai — geras žodis.

“Jis laikė paveikslą paužulniai pasi
dėjęs ant kelių.” Paužulniai — pas mus 
taip nuolat sakydavo. Tai lyg ir įstrižai, 
įžambiai, pasklimbai, skiausčiai.

“Peilio kriaunos buvo visai išklibin
tos.” Kam tu taip išklibinai kriaunas? 
sakydavo mūsų apylinkėj.

“Jis laikė iškėtęs pirštus”.... ^iškėto- 
ti.” “Gegnės kės sienas”. Kęsti, kėtoti— 
labai tikęs žodis. Stovi visas išsikėtęs, 
kaip žardas — sakydavo mūsų krašte. 
Arba vėl iškėsk lietsargį (skėtį).

“Teta jam užvažiavo plaštaka per nu
garą.” “Aš tave taip pripairysiu” (pri
lupsiu, primušiu). “Aš kartais jas tele- 
žydavau šlapiais rūbais.” Vis tai įdo
mūs, atmintini žodžiai.

“Niurkyti”, “kamuoti”, “gniuždyti”, 
“sukniužinti,” “niaunioti”, “sugniaužy
ti,” “sučiuroti”, “apčiuręs” — vis tai 
reikšmingi apysakos žodžiai.

“Jis tik ant rytojaus “atsigaivaliojo” 
(atsipeikėjo).

“Senelis apsivyniojo kojas autska
riais.” Tatai primena nagines, vyžas iš 
karnų, su apivarais.

Puikūs išsireiškimai: “ryši skarele”, 
“vilki švarku, “avi batais,” “su angier- 
ka”, “su striuke,” “su palaidinėliu,” su 
liemenėliu,” “mūvi pliso kelnėm.”

“Čia visi pravers” (visiems pakaks 
darbo). “Praversdavau visą dieną”, 
(praleisdavau darbe visą dieną).

“Jis ėmė rikdyti mums kalbėtis.” Pas 
mus sakydavo — nerikdyk mano žodžių 
(nekrikdyk, netrukdyk).

“J\ numaldė jam sopulį” (nuramino). 
Eik numaldyk vaiką — būdavo posakis 
mūsų krašte. “Nuomalda” — artimas 
čia žodis. v

“Žadina niuksais” (ragina, niuksėda
mas pašonėn). Tolygus posakis — eik 
pažadink vaiką.

“Iš tolo balavo asiūkliai, bruknieno
jai.” Mūsų galulaukėj buvo asiūklė pie
va.

“Jis visas sverdėjo.” “Ėjo sverdėjan- 
čiu lieptu.” “Suglebęs, kepestavau ir šir- 
dyjaus.” Kepestojas po molynę — saky
davo pas mus.

“Vos kilojo kojas.” Kilojo, o ne kil
nojo. “Krebštelėjo mane už alkūnės.” 
“Tarstelėjo”, “aš klusterėjau jį”, “sėste- 
rėjo”: vis tai būdingi ištarimai.

“Senelis ką tai tašė klūpom.”. “Pradė
jo man mojuoti,” “siūruoja,” ‘šmežiuo- 
ja,” “švytauja uodega”, “suskėtravo” : 
atsimintini ir vartotini išsireiškimai.

“Aš jį aptikau pakrūmėj”. “Ir tyko 
juos, kad pagriebti.”

“Irgi rajumas to Jokūbo,” “rajus be 
sotės.” “Gromuloja valgį” Pas mus sa

kydavo — labai rajus, labai ėdrus par
šas; gromuloja, kaip avelė.

“Pasakė sudieu ir išdūmė”. “Atsidėjęs 
žiūrėjo,” “žiūrėjo niūromis,” “žiūrėjo 
pašaipiom akim,” “atsijai žiūri į tolį”, 
“nepasikliaujamai žiūri į mane.” Nepa
sikliaujamai — nepasitikimai. Atsijai— 
nedaiktingai, abstrakčiai.

O ar jūs bent neužmiršot savo gimi
nių? “Dukterėčia,” “seserėčia”, “bro
lėnas.” Žinot jų prasmę? O čia pat ne
toli ir — anyta, šešiūras, moša, dieverys 
— truputį jau navatni vardai? Nagi ir 
išspręskit, kas ir ką reiškia.

Gal jau užmiršot gražų žodį “šniauk- 
roja”, tai ir paduodu jį iš apysakos ver
timo.

O va vėl keletas atmintinų žodžių. 
“Smagurys tu, mergius... Skabinėja 
jis, kibina mergas.” Apsikabink, pabu
čiuok, o ne apkabink.

“Jis mane išlojo jo.” “Skaitymas pra
šalina rietenas”. “Jie nuolat riejasi.”
“Kušinamas jų, aš nubėgau.” Tykoda
mi, taisydamiesi kuro, valstiečiai apge
nėjo.” Tai vis mūsiški ištarimai.

“Skaityk tu iš reto” (iš lengvo). “San
tuoka” (vedybos, vestuvės) “padarė 
man vaikišką gailesį.” “Įdomiai kalba,” 
“įdėmiai žiūri”, “domina mane.” Atsi
minkit šiuos lengvus žodžius ir vartokit, 
kada tinka.

“Drūta moteris,” “drūtas papierosas,” 
“drūtas pilvas, “dručkis.” Vis drūtas ir 
drūtas, o ne storas. Ot lenta tai stora, 
popierius storas, riekė stora, storai tep- 
kis sviesto.

Dar apie gimines: “Tai buvo bobutės 
sūnėnas (anūkas) ir jos dukterėčia.” 
Čia jau lengva susekti.

“Praleido savo graudžias minutes”.... 
“graudena” (bėdoja, skundžiasi, guo
džiasi). i-

“Nuo. jos atsiduoda skrudyta A gelum
be”... “paskrudę bulvės.” “Nebegyva 
kirmėlė”. Teisingas žodis — nebegyvas. 
Taipo pat — “negyvėlės dūšios”, (o ne 
numirusios dūšios ar sielos).

“Ant antro gyvenimo.” Gyvenimo, o 
ne aukšto, nors aukštas irgi neblogas 
žodis.

“Pakrašty aukštos laibos vytelės.” 
“Skalauna vanduo”.
Įsitėmykit sau, sakymą: “Andrius buvo 

tykus žmogelis.” Tykus jau turi kitą at
spalvį, negu tylus arba ramus ar rimtas.

“Buvo girdėt tykus šūksnis.” Čia irgi 
tykus negalima pavaduot kokiuo kitokiu 
žodžiu. Išeitų jau nebetaip.

“Tu, vaike, nebėdok ir nesivaikyk tu 
to skaitymo.” Būtų gerai, kad šitokie 
žodžiai bei sakiniai prigytų tvirčiau.

“Argi jau būt nepriklu?” Priklu yra 
skirtingas žodis, negu koktu ar šlykštu 
bei šleikštu. “Aš priklindavaus juo.”

“Nes jis buvo vis vienodas, nekintąs,” 
“o kas kintama.” Veiksmažodis — kisti, 
kinta, kito — reikia prisijaukinti.

“Aš greit atgulsiu.” “Bet jie ten vis 
(Tąsa 4-me pus.)

Knygos Dėdės Šamo armijai, Rose Kavner, vedėja New York Labor War Chest 
ir kapralas Seymour Kulik džiaugiasi astuoniais šimtais knygų, kurias ta įstaiga 
surinko ir siunčia mūsų didvyriškiems kariams Afrikoje.

LMS Pranešimai
Nauji Mūšy Kūriniai

Kuomet šis pranešimas bus skaitomas, 
LMS vienetai gal jau bus gavę ar neuž
ilgo gaus naujus Lietuvių Meno Sąjun
gos leidinius, paruoštus šiam sezonui. 
Siunčiam net 6 kūrinėlius. Štai jų var
dai :

“Dėdės Silvestro Kieme,” “Buvo Klai
da,” “Prakeikimas” ir “Vos Neapsivedė” 
—visi jie scenos vaidinimo kūriniai. 
“Prakeikimas” yra dviejų veiksmų dra
ma. Tačiaus veikalas neilgas, jis galima 
vaidinti prie kito veikalo, arba pridėjus 
koncertinę programos dalį. Šį kūrinėlį 
dramatizavo J. Linertas.

“Buvo Klaida” taip pat dviejų veiks
mų scenos vaizdelis, parašytas J. Liner- 
to. Neilgas, bet smagus vaidinti. Gi “Vos 
Neapsivedė” iš visų trumpiausias, bet 
gal bus juokingiausias ir gyviausias vai
dinimėlis. Jį parašė O. Krakaitienė.

Žymusis Meksikos dar
bo unijų judėjimo vadas 
Vincente Lombardo Tole
dano.

“Dėdės Silvestro Kieme”
Pastarasis veikalas yra trijų atidengi

mų vaidinimas. Taip pat trumpas. Ta
čiaus šis veikalas yra pas mus naujas 
svetys savo turiniu ir autorium. Jį para
šė gerai pasižymėjęs Lietuvos rašytojas 
Juozas Baltušis. Veikalo turinys vaiz
duoja hitlerininkų vokiečių okupuotos 
Lietuvos padėtį, jos bėdas ir kovas.

Trumpoj, suglaustoj veikalo formoj, 
autorius sugeba parodyti Lietuvos kai
mą po vokiečiais. Čia mes matome vokie
čių plėšikų charakterį, lietuvį išdaviką, 
grobikams parsidavusį in tikrus, su gro
bikais kovojančius lietuvius.

“Dėdės Silvestro Kieme” yra pirmas 
scenos kūrinėlis iš dabartinės, vokiečių 
okupuotos Lietuvos. Jis ne tik tinka šiam 
sezonui vaidinti, bet tinkamas ir pasi
skaitymui. Jo kaina 25c. Su veikalais 
eina dvi dainos—J. žurono kompozicijos. >* * *

Kiek laiko atgal mes šioje vietoje ra
ginome LMS vienetų sekretorius, kad 
jie praneštų LMS Centrui, koks daugis 
jaunimo iš mūsų chorų buvo arba yra 
šaukiami į mūsų šalies karinę tarnybą. 
Tačiaus atsiliepimai labai lėtai ateina. 
Reikėtų šiuo reikalu daugiau susidomėti.

Iš Chicagos Roselando Aido Choro I. 
Urmonas praneša, jog iš šio choro jau 
6 jaunuoliai išėjo į karių eiles. Choras 
taip pat turi bėdos dėl stokos mokytojų. 
Kiek yra karių iš kitų chorų? Praneš
kite.

Chicaga taip pat bus, rodos, pirmuti
nė, kur vaidins naują veikalą “Dėdės Sil
vestro Kieme.” Drg. K. Abekienė rašo: 
“Siųskite mums 5 kopijas veikalo “Dė
dės Silvestro Kieme.” Mes vaidinsime šį 
veikalą spalio 7 d.”

Chicagos LKM' Choras dar vasarą vai
dino operetę “Šienapjūtė” ir ruošiasi ki
tai operetei. Atsišaukia veikalų, dainų ir 
mažesnės, kolonijos. Tad mūsų meno vei
kla jau vėl pradeda judėti.

V. Bovinas, LMS Sekret.

Toronto, Canada
Toronto Moterų Ratelio 

Veikimas
Toronto moterys yra labai 

darbščios ir jos niekados nepa
sivėluoja su savo darbu nė vie
nai kampanijai. Dėl Raudonojo 
Kryžiaus jos atliko didelius 
darbus: siūdamos paklodes, 
megzdamos pančiakas ir kito
kius darbus, kokius galėjo at
likti.

Dabar, prasidėjus Kanados 
lietuvių kampanijai siuntimui 
dovanų lietuviams raudonar
miečiams ir našlaičiams Sovie
tų Sąjungoj, jos vėl atėjo su 
savo pagelba, paaukodamos 
apie 40 porų pančiakų, kurios 
bubo Jų pačių rankomis ir su 
mašina numegstos. Tai didelė 
ir svarbi dovana, kurią gavę 
raudonarmiečiai giliai supras, 
kad mes su jais, kad Kanados 
lietuviai remia jų kovas mate
rialiai ir moraliai ir tas juos 
dar labiau sutvirtins dvasioje 
kovoti prieš Hitlerio gaujas.

Darbo Vakarai
Nuėjus j Lietuvių svetainę 

tuojau pamatysi didelį draugų 
pasiaukojimą, kurie atlikę nuo 
savo darbo, liuosą valandėlę 
dirba svetainėj.

Vieni kala baksus, kiti skirs
to prekes, kiti pakuoja į bak
sus ir taip vienas palei kitę 
siuntinys sudaromas gatavai 
siuntimui j Sovietų Sąjungą, 
lietuviams raudonarmiečiams ir 
našlaičiams.

Kiekvienam matant tą vaiz
dą ateina mintis j galvą, kad 
iš tų*f siunčiamų dovanų gal pa
puls mūsų broliams, sesėms, gi
minėms bei pažystamiems ir 
mes jiems suteiksime džiaugs
mo, paduodami savo brolišką
ranką ir tvirčiau susirišime ko
voj prieš amžiną mūsų tautos 
priešą.
Atnaujintas Draugijos Vajus

Rugs. 3 d. Lietuvių Literatū
ros Draugijos 162 kuopos įvy
ko susirinkimas, kuriame be 
kitų dalykų buvo pakeltas va- • 
jaus klausimas už gavimą nau
jų narių į draugiją. Nors šitas 
vajus buvo faktinai užbaigtas 
ir kuopa išėjo pirmoje vietoje, 
gaudama 36 naujus narius.

Po to teko matyti Laisvėje 
lentelę, kiek kuri kuopa kyla 
naujais nariais. Jau kai kurios 
kuopos visai lipa ant kulnų ir 
gali Torontą išmušti iš pirmos 
vietos. Torontiečiams tas viskas 
buvo neaišku ir vedė juos prie 
susirūpinimo. Ir jie nieko ne
laukdami sušaukė kuopos susi
rinkimą ir vienbalsiai užbaig
tas vajus tapo atnaujintas. 
Nors senieji vajininkai buvp 
labai darbštūs, bet prie jų dar 
pririnko du naujus vajininkus, f 
kurie pasisakė gauti po kęlis 
naujus narius, kad apsaugoti 
Toronto garbę. J, B, J
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GRAŽI APYSAKA, GRAŽI KALBA
(Tąsa nuo 3-čio pus.)

da ūtaroja.” Pasiūtarot — pasikalbėt 
sau liuosai.

“Gyvūnas.” Jis buvo pagirekas ir gir
tuoklis.” Vis tai būdingi žodžiai, akurat, 
kaip pas mus.

“Apsmaukti, apmauh’, apskusti” “be 
apgaulės negalima.”

“Gali tu sau dūksoti ir išsidūksoti.”
“Nelinksma priklausyti saviškių. Pri

klausyti, kaip ir klausyti ko, o ne nuo 
ko. Aš priklausau choro, o ne prie cho
ro ar nuo choro. Tai priklausys oro, o 
ne nuo oro.

“Išdidus tu, pasipūtęs, viską tu derg- 
lioji.” “Visokie jeibininkai.” “Rankos 
grumba nuo šalčio.” “Upė senka”. Sen
ka, seko, sekti, nusekti, sekluma, sek
lus.

“Užėjo rudenio liūtis.” Kadgi jau ir 
tavo tas atžarumas” (’įžūlumas). “Aki
žara tu.” “Visa kam abejingas.” “Vis 
tu atapakoLias” (atpakalias, atbulas). 
“Aš jį sudaviau atagalia ranka.” Visai, 
kaip mūsiškiai sakydavo Lietuvoj.

“Mergas man atstodavo knygos” (pa
vaduodavo).

“Jinai buvo susilažinusi su broliu, ar 
ras ar ne.” “Su manim lažybų geriau 
neiti.” Įsitėmykit sąvoką.

“Darbo pirmūnai”, “pirmauja.” “Ir 
ėmiau telkėti jam” (talkininkauti, tal
kon eiti). “Senutė ėmė plušėti.”

“Apštanki ir kvailėj! nuo tų varpo 
smūgių.” “Aš apdilau.” “Apdujęs aš 
ėjau paskui jį” (lyg ir apkvaišęs).

“Kabėjo plaukų karčiai. “Jam plaukai 
supudaloti”. “Kudlotas šuo.” “Lazdos 
bambalas”. “Akinių apsodas” rėmai). 
“Vėduoklė”. “Lovos galugalvis”, galu
laukėj buvo miškas.

“Kieme styplinėjo vištos.” Ir da jos 
turi kemaliuotis su kūdikais.” “Kemė- 
ras.” “ K ėbar adomasis, vos vos pakilau.”

“Valsavimai ir mosavimai”. “Skardė
jo ‘valio’ ”. “Siautėti, siautėjimas.” 
“Sverdėjo ir stoviniavo.” “Jis vienu 
grybšniu pačiupo.” “Dovanojau šilkinę 
talmą su stiklo vėriniu.” “Nėrinys” 
(nuo žodžio nerti, tinklas).

“Stūksojo* sukembę berželiai.” “Ir mes 
tapsime kretančiomis senėmis,” “su kre
tančiu smakru.”

“Žėručiai blausiai blizgėjo.” “Drums
tai žvelgia ir lydi jį atodūsiais.” “Gu
lykla buvo tuščia.” “Talpykla.”

‘‘Aš pabėgėjau, beg nerasiu dar gry
bų.” “Beg neina kas”. Beg—begu, ar. 
“Aš panorau” (užėjo man noras).

“Telkšojo siaura tvanka,” “kūdra.” 
‘Ei, tu, įžulybių nereikia.” “Anyta ir 
marti ir sužadėtinė. Kampainė ir lini- 
juotė.” “Iškilminis priebutis.”

“Mūro atbraila.” “Luošiu su skėčiais, 
kreivakojų.” “Braižyba,” “brėžinys.” 
“Ledo karuliai.”

“O tu ko čia garksai?” “Šliundra jū
siškė.” “Su žibintu ir smilkytuvu.” 
“Švyti langai.” “Ežeras atšviečia dan
gų.” “Švyti žydras dangus ir dantyta 
miško viršūnė.”
“Jie buvo čiurškūs, kaip žiogai.” “Vin

guriuodami, kaip kirminai.” ‘‘Suolo at
rama” , “atlošo”, “atkaltis.”

“Nuvagia durų užraktus, rankenas.” 
“Su ja- meilikavo. “Pilna skrynia drabu
žių. “Užsimaukšlinęs skrybėlę ir su
dieu.” “Vaidingai žiūrėjo.

“Garsiuojasi jo protu.” “Ta jo gro- 
buoniška nosis.” “To įtimpusio grobuo
niško veido.” “Įtimpo jautimai,” “rau
menys staiga įtimpsta,” “jėgų įtampa”.

“Santūriam žmogui tarpe jų ne vie
ta.” “Mūsų laivė topradž susiduoda į 
medžių stuobrius.”

“Žvėrių ramdyto jas.” “Jis valdingai 
verčia apsisukt.” “Traukinio taukšų 
skambėjimas.” “Šitie prasčiokai ramy
bės man neduoda.”

Be abejo, vienam, kitam šitas rinkinė
lis bus truputį nuobodus. Tai ne apysa
ka, ne koks straipsnis. Tačiau, jei šį ra
šinėlį daug kartų atsidėję perskaitysit 
ir pasistengsit atsimint, naudos bus. 
Platelesnį padarysit savo žodyną, ir raš
tai jūsų bus gyvesni ir įdomesni.

Žinau, panašius užrašus, beskaityda
mi, daro daug kas, kas turi kokių lite- 
ratinių ambicijų. Ir tai labai geras pa- 
protis.

O aš ir vėl prašyčiau Laisvės redak
cijos paduoti apysakos “Žmonėse” ver
tėjo vardą. Padarykite tam tikslui mažą 
prierašėlį čia pat. Ne vienam bus malo
nu žinot, kas yra tas žodžio artistas.
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THIRD WAR WAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5021, has been, issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
we Alcoholic Beverage Control Law at 
981 — Fulton St., Borough of .Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TILLIE NATHANSON
981 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

« -, _______________
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1702 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Aiqoholic Beverage Control Law at 
242 Franklin St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH SWIERSKI •
242 Franklin St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 666 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7001 — 13th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VICTOR SCHON WETTER
7001 — 1.3th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9568 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
430,3 — 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

COOPERATIVE TRADING ASS’N, INC. 
4303 — 8th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1330 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1472 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KENNETH KAUFMAN
1472 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 601 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
966 — Halsey St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY E. WITTMER 
(Ideal Lunch Bar)

966 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

Bostono ir Apylinkes Žinios Detroit, Mich.
Massachusetts Lietuviai Dar

buosis Karo Laimėjimui

Rugsėjo 12 d. draugų Ta
mašauskų sode įvyko Mass, 
pažangiųjų lietuvių organiza
cijų veikėjų pasitarimas dėl 
veiklos. Pasitarime daly va vb 
30 veikėjų — moterų ir vyrų. 
Pasitarimą atidarė prof. B. F. 
Kubilius, išaiškindamas svarbą 
lietuvių veikimo ir nurodė, kas 
turėtų būti daroma ir veikia
ma, kad greičiau karo laimė
jimą pagreitinus. Po prof. B. 
F. Kubiliaus paaiškinimo kal
bėjo visa eilė veikėjų: J. M. 
Lukas, Sauka, Shimaitis, Ba
ronas, Masteika, Kazlauskas, 
Zaivis, Lukienė, Yvonne Niau- 
ra, Julia Rainardienė, Grybas, 
Kupstis, YurkeviČius ir iZaru- 
bienė. Po visų išsikalbėjusių, 
prof. Kubilius padarė sutrau
ką kalbų.

Ir nusitarėm:
1. Darbuotis Trečios Karo 

Paskolos pardavinėjimo vaju
je, patiems pirkti ir kitus lie
tuvius raginti pirkti, kiek tik 
kur galima.

2. Remti Suvienytų Tautų 
karinį vajaus fondą, renkant 
aukas ir lankantis į Suvienytų 
Tautų parengimus. Bostone te
kis parengimas atsibus lapkri
čio 7-tą, Bostono Arenoj, kur 
kalbėtoju bus W. Wiljkie.

. 3. Darbuotis rėmime Sovietų 
Sąjungoj lietuvių, 6 karui pa
sibaigus, darbuotis Lietuvos 
atbudavojimui.

4. Suruošti prakalbų marš
rutą po lietuvių kolonijas, kad 
supažindinus lietuvių visuome
nę su svarbiausiais šių dienų 
judėjimo reikalais. •

5. Sušaukti platų Mass, ir 
apylinkės suvažiavimą dėl pri
sirengimo prie An\erikos Pa
žangiųjų Lietuvių Suvažiavimo 
ir bendrai išdirbimui veiklos 
plano dėl Mass, lietuvių.

Tų visų svarbių klausimų 
pravedimui gyveniman išrink

tas didelis komitetas: Prof. B. 
F. Kubilius, Dr. John Repšis, 
A. J. Kupstis, S. Zavis, M. 
Kazlauskas, S. Baronas, J. M. 
Lukas, G. Jusius ir J.'Grybas. 
Massachusetts ir apylinkės Ko
miteto viršininkų pareigas eis: 
pirmininko, prof. B. F. Kubi
lius, vice-prezidento A. J. 
Kupstis; sekretoriaus John 
Grybas; iždininko J. M. Lu
kas.

Pirmas viso komiteto narių 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 19 d., 1943, 2 Atlantic 
Street, So. Boston, Mass., 1:30 
vai. po pietų. Visi nariai pri
būkite laiku.

Sekr. John Grybas.

Iš Laisvės Pikniko Bostono 
Apylinkėj

Apyskaitos sudarymo susi
rinkimas įvyko rugsėjo 12 d. 
pas draugus Tamašauskus, W. 
Roxbury. Laisvėj jau tilpo ko
lonijų pasidarbavimo tikietukų 
pardavinėjimo skaitlinė, bet 
kai kurių vardai buvo praleis
ti — nepaskelbta. Draugas D. 
Marčiulaitis iš Dedham, Mass., 
pardavė už $3. H. Tamašaus
kienė dar pridavė $3. bitinin
kas Končius už medų $3. G. 
Likas So. Boston $6.95; M. 
Dambrauskas 75c ir norwoo- 
diečių vietoj skelbto $56.25, 
turėjo būti — $59.25.

Norwoodo veikėjai ir veikė
jos tikietų pardavime stovi 
pirmoj vietoj, po Norwoodo 
Worcester.

Viso piknikas įeigų. davė 
$938.15. Išmokėta bilų $441.- 
42. Pelno liko $496.73.

Labai daug pasidarbavo dėl 
Laisvės prof. B. F. Kubilius, 
A. Kupstis, Olga Zaruba, Olga 
Grybas ir Olga Stripinis.

Iš gaspadorių daugiausia 
darbavosi draugas G. Likas, 
sobostonietis.

Visiems darbuotojams dide
lis ačiū! Iš pelno paskyrėme. 
Partijos Apšvietos . Fondan

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 282 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
32 Nevins St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOTHUOS HADJIS
32 Nevins St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 294 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
900 Saratoga Ave., Borough .of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. .

MORRIS FEINMAN
900 Saratoga Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 322 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
142 Prospect Park West, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS LEWNES
142 Prospect Park West, Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 249 has been issued to the undersigned 
to .sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
598 Clarkson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises'.

JAMES PLACATZIS 
and

TOOMAS PARASKEVAS
598 Clarkson Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9164 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1031 East 92nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX PRELLER
1031 East 92nd St. Brooklyn, N. Y.

Draugas Petras žemaitis bū
damas Detroite daug dirbo dėl 
suorganizavimo CIO unijos ir 
kitų tarptautinių organizacijų. 
Buvo pasišventęs veikėjas dėl 
mūsų spaudos ir literatūros. 
Bet dirbdamas pas poną Fordą 
neteko darbo, o vėliaus liko 
sunkiai sužeistas, tai jam kito
kios išeities neliko kaip kurti 
gyvenimą kur nors, kad nerei
kėtų eiti į dirbtuvę. Jis nusipir
ko vidutinio didumo ūkį. Nors 
pradžia buvo sunki ąnt ūkio, 
bet dabar draugai žemaičiai tu
ri visko, kas tik reikalinga dėl 
gyvenimo ir sakė, kad jeigu 
būtų galima, tai gausiai aukau
tų maisto dėl Detroito org. pa
rengimų. Alvinas.

LICENSES
Bęer, Wine, Liquoi* 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9648 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7920-22 — 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY PANCER 
(Foodland Self Service)

7920-22 — 7th Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1164 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER LEWENTHAL 
(King J. Dairy)

118 Bay Ridge Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
806 — 43rd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

COOPERATIVE TRADING ASS’N, INC. 
806 — 43rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 523 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

MARY CORNO
Admx. of Estate of Georgo Corno 

407 Marcy Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10017 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6502 — 11th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP STEINBRUCK
65Q2 —• 11th Ave. Brooklyn, N. Y.

Vieša Padėka Draugams 
Smalsčiams

Rugpjūčio 22 dieną įvyko 
draugiškas išvažiavimas arba 
piknikas pas draugus Smals
čius ant ūkės. Išvažiavimą ren
gė Lietuvių Komunistų kuopa 
dėl paramos dienraščio “Daily 
Workerio.” Nors išvažiavimas 
nebuvo labai skaitlingas, bet 
parengimas davė gana gero pel
no dėl angliško dienraščio.

Prie išvažiavimo pasekmių 
labai daug prisidėjo mūsų ge
ri draugai Smalsčiai; jie ne 
tik veltui davė vietą dėl išva
žiavimo, bet ir gausiai aukavo 
visokio maisto. Draugė V., 
Smalstienė su drauge A. Dar
giene prisidėjo daug su darbu.

Todėl išvažiavimo rengėjai 
labai nuoširdžiai ačiuoja drau-' 
gams Smalsčiams už nuoširdų 
prisidėjimą. Sykiu rengėjai 
ačiuoja visiems draugams ir 
draugėms, kurie nuoširdžiai 
dirbo išvažiavime. Su visų 
draugų ir draugių pastangomis, 
mes detroitiečiai jau sukėlėmė 
dėl angliško dienraščio Daily 
Workerio $117.95. Todėl, vi
siems bendradarbiams ir rėmė
jams tariame širdingai ačiū!

Rengimo komisijos narys 
J. Alvinas.

Petro Žemaičio Linkėjimai 
Detroitiečiams

Rugpjūčio mėnesio pabaigoje 
draugas Antanas Gotautas, mū
sų geras detrotietis turėjo vą- 
kacijas ir dalį savo vakącijų 
praleido pas draugus žemaičius 
ant ūkės apie 200 mylių nuo 
Detroito. Draugas Gotautas sa
kėsi ten puikiai viešėjęs pas 
draugus žemaičius ir grįžtant 
į Detroitą draugai žemaičiai 
įdavė širdingus linkėjimus dėl 
detroitiečių. 
lll. 4«. !lW ,,ir» L1*111 ii Pi *'«>■<—■■■■■■ ■ .... ......

$50, kiti visi pasiųsta Laisvės 
administracijai.

Gaspadorius U. Likas, 
Sekretorius J. Grybas.

Italų Bado Riaušės
London, rugs. 16.— Ke

liuose miestuose šiaurinėje 
Italijoje išsiveržė baduolių 
riaušės prieš •'vokiečius. Na
ciai nušovė 30 italų.

Dar tebekovoja 8,000 ita
lų kariuomenės prieš hitle
rininkus ties Trento.

Y

Naciai Bombardavo Londoną

London, rugs. 16.— Pra
eitą naktį gana daug nacių 
lėktuvų bombardavo Lon
dono priemiesčius ir porą 
miestų rytinėj Anglijoje. 
Tam tikras skaičius civilių 
žmonių tapo užmušta bei 
sužeista ir medžiaginių 
nuostolių padaryta.

J

F. W. Skalius
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TenJ. Virginia 7-4499

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9124 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5302 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL SLONIMSKY
5302 Clarendon Road Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5011 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
898 Shepherd Ave., Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALEX ABUGEL
898 Shepherd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 843 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine -at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 44 Scholes Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GENEVIEVE WITTMANN
44 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10127 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
11 Delmonico Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THERESA DAVILA 
(Mi Borimjuen Grocery)

11 Delmonico Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2171 has been issued to the undersignod 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1213 McDonald Ave. & 105 Ave. J, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES HANS
1213 McDonald! Ave.,
105 Ave. J, Brooklyn, N. Y.

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

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

JONAS’ STOKES
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp Broadway Ir Stone Aye.

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

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

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už ęenas žemas, kainas.

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

ir nies duosimeAtsilankę parodykite mums šį skelbimą 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optęmftrists
394-398 Broadway M' ' Y<į

S

*<•

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS JSTAIGA j

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

! f

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

5

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevelterio 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. Kūro reikalu prašome kreiptis: I

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.
♦•O

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4U9
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PLIENO IŠDIRBINIŲ FABRIKE,
(225)

GEROS ALGOS

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS,

(222)
(222)

(221)

MALE

pas

VYRAI
(222)

(225)

MERGINOS

PATYRIMO NEREIKALINGA

(224)

MERGINOS 18-35

PASTOVUS DARBAS (224)
Iš karinių darbų nepriimami

nuo-
(220)

(220)

Baltimore, Md GAMYBOS BŪTINAS DARBAS

DARBININKAI

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

(223)

MOKINANTIS

BLOOMINGDALE’S(223)

IS karinių darbų nepriimami

FEMALE

darbuose(221)

AMERICAN
(220)

CYANAMID CO

(220)

15 WEST 20TH STREETFOR

nuo kitokiu vo sužaloti, bet sugrįžo
savo stovyklas

(222)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

Amerikiečiai Sunaikino 
Daug Japonų Lėktuvų 159 GREENWICH ST.

Tarpe Cortlandt ir Liberty Sts.

NEW YORK CITY

HELP WA
RfetKALi

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED

HELP WANTED 
REIKALINGI VYRAI

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI

askęl- 
riačiai

I—MALE 
VYRAI

M. J. ŠVILPOS 
STEBUKLINGA MOSTIS 
svarbus išradimas

VisŲ susipratusių Darbininkų

Jau Keturi Uostai Ju 
goslavų Rankose

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

GELEŽINKELIO 
VAGONŲ KROVĖJAI 

VYRAI .AMŽIAUS 17 IKI 55

PUIKIAUSIOS sąlygoš 
AUTOMATIŠKI PAKĖLIMAI

CANAL ST. STATION, VISOS SUBVĖS
(222)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DABAR DIRBANTI KARINIUS DARBUS NEPRIIMTINI,

■40 valandų savaitė 
pusę už viršlaikius)

HELP WANTED—M A LEX 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Žinios iš bepusiškų šalti
nių sako, kad vokiečiai už
darė visas bepusiškas Švei
carijos sienas, ir nieko ne
išleidžia.

Šveicarų politikai dejuo
ja, kad Hitleris gal užpuls 
ir jų mažą kraštą. Pats jau 
Šveicarijos sienų uždary
mas yra ekonominis jos 
smaugimas. Nes visai grei
tai gali pritrūkt jai duonos 
ir kitų reikmenų, kuriuos 
šveicarai turi gauti iš už
sienių.

Berlyno radijas, 
bęs tugs. 14 d., ka< 
apleidę Brianską, dabar sa 
ko, kad* jie tebeiurį tą mie

Sugabus vyras, naudojantis įrankius, stiprus, 
su patyrimu kūrenti steam boiler. (Tik žie
mų) ir galėtų būt naudingas bendrai -prie 
dirbtuvės. Ištisų metų nuolatinis darbas tin
kamam vyrui. Alga $120 į mėnesį. Kreipkitės 
po 10 A.M. darbo dienom. Gend Realty Corp., 
750 Grand St., Brooklyn. Paimkite 14th St., 

Canarsie liniją iki Grand St. stoties.
(224)

Pasitarimui valandos
KREIPKITĖS EMPLOYMENT

LEXINGTON AVE., IR «0th 
New York City

ie, kurie dabar esate būtinuose 
nesikreipkite..

UŽPILDYMUI MAŽŲ ALUMINUM LIETI
NIŲ IR KITIEMS BENDRIEMS DARBAMS 
MAŠINŠAPĖJE, ŽEMUTINIAME MANHAT

TAN KARINIAM FABRIKE

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 
(229*

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI—BERNIUKAI 
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

NUOLATINIS 
$18.50 PRADŽIAI.

LEE, 425 WEST 13TH ST.

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

HORNI SIGNAL
MANUFACTURING CORP.
EMPLOYMENT DIVISION

73 VARICK ST., N. Y

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESERT DARYTOJOS 

PAKUOTOJOS 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

MERGINOS ir moterys 
$21.32 UŽ 48 VALANDŲ SAVAITĘ

Taipgi priimama daliai laiko darbininkės. Pa
tyrimas nereikalingas. Lengvas fabriko dar
bas. Kreipkitės po 8:30 A.M. Įėjimas ifi 9th

Avė. R. R. Heywood 263 9th Avė., 
(26th Street)

DIRBAMA MAŽIAUSIA 

48 VALANDOS J SAVAITĘ 

Greitas, Pigus 
Bušu Patarnavimas 

Tiesiai į Fabriką

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAM FABRIKO DARBUI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

UŽDARBIS—$21.35
UŽ 45 VALANDAS Į 5 DIENAS

A. KLEIN & CO.
113 WEST 17TH ST.

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

Lengvas krovimo darbas ir drabužių sužen- 
klinimas. Pradžiai alga $20 už 40 valandų 

pridedant laiką ir pusę už viršlaikius.

LERNER SHOPS
354 4TH AVE., N. Y. C., 8TH FLOOR

(220)

DIENINIAI IR NAKTINIAI 
ŠIFTAI

SAVANORIĄI DfiL PERGALES 
)ftDEI ŠAMUI 
GIMUI GYVIBINIŲ

VYRAI-BERNIUKAI
PRIĖMIMUI—IŠSIUNTIMUI 

PAKUOTOJAI—APVALYTOJAI
KROVINIŲ DARBAS
LERNER SHOPS

354 4th Ave., N.Y, City, 8th floor
(220)

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

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 W. 23RD ST., N. Y.
Arba kreipkitės 6 P.M. iki 9 P.M.

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

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

8 VAL. DIENA, 68c PER VALANDĄ
UŽ VIRŠLAIKIUS $1.02 Į VALANDĄ

ATSINEŠKITE SOCIAL SECURITY KORTĄ 
IR ĮRODYMĄ GIMIMO DIENOS

Asmenys iš karinių darbų ar iš būtinų veiks
mų nesikreipkite be darbdavio paliudijimo 

jūsų atliekamumo.

KREIPKITĖS J:
FREIGHT AGENT, L. I. R. R. 

21ST ST. IR JACKSON AVE., 
SKERSAI NUO POST OFFICE 

LONG ISLAND CITY,
8 A.M. IKI 2 P.M.

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
KEPĖJAI 

PEČKURIAI
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

Bendram Darbui
FABRIKE
Patyrė prie

METALO APDIRBIMO 
taipgi

rytais.
OFISE

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

..PATYRĘ. DIENINIS DARBAS,,. 
VALA&D. 8 RYTO IKI 4 PO PlĘT. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVĘ. IR-51ST STREET* 

N. Y. G.; NETELEFONUOKITE

VYRAI —BE PATYRIMO
Lengvas bendras fabriko darbas

KNYGŲ APDlRĖlMAS
Darbas New Yorko Sandėlyje

252 W. 64th (Arti West Brid Avė.) 
Linksmos Darbo Sąlygos 
Kreipkitės Pasitarimui:
J. F. TAPLEY CO.

45-31 Court St., Metro Bldg., L. I. City.
Court Sd- Sta., 6 minutės į Manhattan.

ŽtnonSs, dabar dirbanti karinius darbus, 
tikėtų kreiptis i>c darbdavio paliūdijimo apie 

savo atlįelcamumą.

BERNIUKAI
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

ALGA $23 Į SAVAITĘ 
SELECT FOOD MARKETS 

641 MADISON AVE.
NEW YORK CITY

VIRTUVEI DARBININKAI $225 
Mažiausia Mėnesine Garantija 

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

mojo kambario patyrimu priimtini
Kreipkitės į Kompanijos Atstovą

M. H. K. C. B. CO.’S 
Gyvybiniai Kanados—Alaskos

• Kariniai Darbai
U. S. EMPLOYMENT SERVICE , 

OF WMC
40 East 59th St., N. Y. C.

Pradedant pirmadieniu baigiant šeštadieniu 
9, iki I1 A.M., 1 iki 5 P.M.

Asmenys dabar dirbanti karinius darbus ar 
būtinose pramonėse nebus priimami be darb

davio paliūdijimo jų atleikamumo.
(225)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

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

šalina kernų L— —-
timo Jr skaudėjimo kojų 
Foojt Įr Jvairių 
(T|k ne vėtio). Kaina šios mosties 
ilk 50c, 2 6ž. dėžutė $1.

NO. 4 — M. J. ŠVILPA’S NEW 
DISCOVERY SALY! 

POISON IVY
Greit prašalina niežėjimą ir išbė

rimą. Taipgi gera ir i __
užsisenėjusių niežėjimų ir išbėrimu. 
Kaina $1. Reikalaudami mosčių, 
prišitĮskitė ir plriiguš, money-orderį 
hr čėkj. Nemažiaus $1. Kurie nori
te prisiųskite įtampų 30c, likusius 
apmokysite C.O.DL Kanadoj 25c eks- 
trd UŽ orderį.

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

Hartford 6, Conn.

NUOLATINES DARBAS

GERĄ ALGA PRADINĖMS 
PATYRIMAS KĖRtnkĄlĄNUĄS

HOLLAND LAUNDRY, INC.
225 25th Sl*„ BROOKLYN.

(224)

ARMOUR & CO.
BŪTINA KARINĖ PRAMONĖ 

reikalauja moteriškių darbininkių gyvybiniai 
maisto gamybai karinėms pajėgoms ir civilių 

reikalavimams. Patyrimas nereikalingas.
Kreipkitęs: 

ARMOUR EMPLOYMENT OFFICE
324 17th St., Jersey City.

Tie, kurie dirbate būtinus karinius darbus 
nesikreipkite.

Lietuvos Liaudies Valia ir 
Ponų Norai Amerikoj

Skaitydamas anglų vietinį 
laikraštį suradau dviejų colių 
dydžio žinią apie lietuviškų 
klerikalų-socialistų konferen
ciją Pittsburghe. Ir skaitau, 
kad ten ponas Grigaitis parei
škė :

“Jeigu Lietuva negaus savo 
laisvės po karo, tai bus įrody
mas, kad karo pastangos nu
ėjo niekais...”

Reiškia, pagal Grigaičio pa
reiškimą, tai dabartinį karą 
Hitleris pradėjo tam, kad at
plėšti Lietuvą nuo Sovietų Są
jungos ir tiktai tam. Ir jeigu 
tas nebus padaryta, tai “ka
ro pastangos nueis niekais.” 
Dabar gali būti visiems aišku, 
kodėl lietuviški pro-naciai 
taip karštai sveikino Hitlerio 
užpuolimą ant Lietuvos, kodėl 
jie Hitlerio agento Prano An- 
cevičiaus nacišką propagandą 
taip mielai talpino savo laik
raščiuose.

Bet visgi tai naujiena, dar 
to nesu girdėjęs, kad visas pa
saulis būk tik tam ir kariauja, 
kad Lietuvą atėmus nuo So
vietų Sąjungos. Matote; kaip 
jie iškraipo karo priežastis ir 
mūsų pastangas jį taifaėti. 
Jiėms ne Hitleris sū savo šdi- 
ka Užpuolė pasaulį, kad kitas 
tautas pavergus ir išnaikinus 
ji| tarpe ir lietuvius, bet būk 
karas vedamas tik dėl Lietu
vos. i

Kas del Lietuvos, tai jos 
liaudis savo likimą jdu iš
sprendė 1940 metais ir pasi
rinko laimingą kelią. Lietu
vos liaudis ir vėl tars savo žo
dį, kada Raudonoji Armija ir 
Lietuvių Pulkai iš Lietuvos iš
grūs hitlėrininkus ir jų paka
likus generolus Kubiliūnus.

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., New York City

VYRAI, 18—60 
MES IŠMOKINSIM JUS! 
BŪTINĄ KARINĖ PRAMONĖ 

Pokarinės progos. Gera alga, pakilimai. 
Dleninlai-naktiniai šiftai. 
(Popai naktiniais šiftais). 

Reikalingas paliuosavlmo pareiškimas. 
National Silver Co.. 432 12th St., Brooklyn.

(221)

MERGINOS, 16 IKI 35
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

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

LEE, 425 WEST 13TH ST.

Australiją, rugs. 17. —A- 
merikiečiai ir jų talkinin
kai australai lakūndi per 
opo mūšį su japonais zvirš 
Wewako, Naujojoj Guine- 
joj, nukirto žemyn 59 prie
šų lėktuvus ir sunaikino 
dar 10 japonų lėktuvų pa
čioj stovykloj.!

Talkiiiinkai neteko tik 
vieno lėktuvo; keli kiti bu-

OPERATORĖS, patyrę ant bile kurių siuva
mų mašinų .varomų elektros pajėga. Taipgi 
operatorės bent kiek mokančios prie siuvamų 

mašinų.

L. BUCHMAN CO.
649 Morgan Ave., cor Nassau St., Brooklyn

(221)

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

Atydžiai tėmykite mosčių vardus 
ir nuo kurių ligų jos pagelbsti.

NO. )L - M. J. ŠVILPA’S 
MIRACLE OINTMENT.

Moctis nuo dantų gėlimo. Prašali
na skaudėjimą, užsiyietrijimą ir su
stiprina smagenis. Švelni vartot ir 
nekenksminga. Kaina 50c ir $1.
NO. 2 — M. J. ŠVILPA’S SALVE 

for reumatic pAins.
Nuo Rheumatiškų skausmų. Mus

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

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

Stebuklinga 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
sveikumų Iš burnos ar nosies ir pra- 

gėlimą. Gera nuo kai- 
_ j. Athletes 

odos nesveikumų

58 VALANDŲ SAVAITĖ
LAIKAS IR PUSĖ VIRŠ 40 VALANDŲ

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

atliekamumo.

ATDARA NUO PIRMADIENIO 
ĮIMANT PĖNkTĄblENĮ 

9 A. M. IKI 7 k M.

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

ARJ3A KREIPKITĖS 6 P.M. IKI 9 P.M.
TIMES ŠQ. STORE, 1496 BROADWAY

UŽB.
CANADA - ALASKA 
KARINIU DARBŲ 

DIDELE ALGA 
VALDŽIOS UŽGIRTAS 

SVETIMŠALIŲ PRIĖMIMAS 
KARPENDERIAMS, $360 
MAŽIAUSIA MĖNESINĖ GARANTIJA

KarpenderliįJ turi turėti 8avo Įrankius ir turi 
būt 2 metų patyrimo konstrukcijos darbe. 
$1.50 į valandą, pridedaht laiką h pusę už 

visą darbą viršaus 40 valandų.

Karpenderių Pagelbininkams, 
$300

MAŽIAUSIA MĖNESINE GARANTIJA 
Valandų kaina $1.25, pridedant laiką ir pusę 

už visą darbą viršaus 40 valandų.

Bėgių Darbininkam, $279.60 
MAŽIAUSIA MĖNESINĖ GARANTIJA

Turi būti išimtinai stiprūs šiam darbui. Kai
na $1.16% į valandą, pridedant tiršlaikius 
laiką ir pusę už visą darbą virš 40 valandų.

Paprastiem Darbininkam, 
$231.60

mažiausia Mėnesine garantija
Turi būti geroje sveikatoje. Mokama 96%c J 
valandą už visą darbą viršaus 40 valandų. 

Kreipkitės J Kompanijos Atstovą

M. H. K. C; B. CO.’S 
Gyvybiniai Kanados—Alaskos 

Kariniai Darbai
US EMPLOYMENT SERVICE 

OF WMC
44 East 28rd St., NeW York City 

Pradedant pirmadieniu, baigiant šeštadieniu
9 iki 11 A.M., Į iki 5 P.M.

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų pramo
nių nepriimami be darbdavio paliūdijimo jų 

atliekamumo.

ELEKTRINIAI, MECHANINIAI

PASISIUNTIMUI BERNIUKAI
REIKALAUJA MIDTOWN 

ELECTRONIC MANUFACTURER 
AMERIKOS PILIEČIAI

SU DRAFTO PRATĘSIMU 
KREIPKITĖS

Richardson-Allen Corp.

MERGINOS!
VIRŠ 16

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

DIRBTI ANT RANKINIŲ PRESŲ 
GERA PROGA — VIRŠLAIKIAI

A. KLEIN & CO., 
113 WEST 17TII ST.

BERNIUKAI
FABRIKO DARBUI
DAUG VIRŠLAIKIŲ

MAJESTIC ARTS
14 WEST 17Tlt ST., N. Y. CITY

London, rugs. 17.— Nau
jausiomis žiniomis, Jugo
slavijos partizanai, koman
duojami generolo Tito, at
ėmė iš nacių jau keturis 
strateginius Adriatiko Jū
ros uostus ir užėmė 60 my
lių ilgio pajūrius. Šių uostų 
vardai — Susak, Senj, Ba- 
kar ir Spolato (Split).

AUTO - VEŽIMŲ 
APTARNAUTOJAI 
VYRAI IR MERGINOS

DARBAS SU ATEIČIA

STOCK CLERKS 
MECHANIKAI

UžSAKYMŲ-IŠVEžIOTOJAI
PILIETYBES NEREIKALAUJAMA 
LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠAUS

40 VALANDŲ
Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 

nepriimami be darbdavio paliūdijimo jų 
atliekamumo.

KLAUSKITE:

W. C. WATSON 
1102 ATLANTIC AVĖ.

ARTI FRANKLIN AVE., 
BROOKLYN, N. Y. 

TELEPHONAS MAIN 2-7704

MAŠINŲ OPERATORIAI 
PAGELBININKAI 

PAKUOTOJAI 
Bendras fabriko darban 

Būtinoj Pramonėj 
ATLANTIC GUMMED PAPER CORP.

1 Main St., Brooklyn, 7th floor
(220)

VYRAI
Vlr.š 18 metų, fabriko darbui. Patyrimas ne
reikalingas. Gera alga- 

(pridedant laiką i
JONAS & NAUMBURG CORP.

516 W. 35th St., (West of 10th Ave.) 
Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 
nepriimtini be paliūdijimo jų atliekamumo.

(222)

MERGINOS-MOTERYS
Reikalingos j fabriką pakavimui žuvinių pro
duktų. 40c į valandą pradžiai ; pakilimai p< 

trumiio laiko.
DELCA FISH PRESERVATORS
268 Metropolitan Ave., Brooklyn.

40-50 Metų amžiaus
Naudingi šukrovimų ir išftiuntimų kambaryj.

40 valandų savąltė. Laimas ir pusė už 
viršlaikius 

Rreipkiiės Sfr. McGuirl

HUYLER’S
30-30 Noriam $lvd.; L. 1. C.

(220)

Sako, Naciai Apleisiu 
t Smolenską; Jie Mela

vo apie Brianską
Stockholm.— Slaptas vo

kiečių radijas Atlantic tei
gė, kad vokiečių komanda 
įsakė savo kariuomenei 
ruoštis apleisti Smolenską.

Šiam pranešimui trūksta 
patvirtinimo iš bet kurių 
kitų šaltinių.

Gal hitlerininkai, kalbė
dami neva kaip slaptas ra
dijas apie traukimąsi iŠ 
Sfaolensko, nori apgaut So
vietus.

Žymėtina, kaip nusimela- 
vo Berlyno radijas apie 
Brianską. Praeitą antradie
nį jis skelbė, kad vokiečiai, 
girdi, sėkmingai išsikraus- 
tę iš Briansko, o paskui, 
ketvirtadienį tas pats radi
jas sakė, kad Brianskas te
bėra vokiečių rankose. Ant 
rytojaus 
hitlerininkai vėl pakartojo, 
kad jie apleidę Brianską.

Kai kurie Amerikos ir 
Anglijos karininkai nužiū
ri, kad vokiečiai yra viso
mis pusėmis apsupti Brian- 
ske, ir jie ten bus nušluoti 
bei suimti. Bet naciai taip 
plačiai yra apsodinę miestą 
minomis, kad raudonarmie
čiai dar turi jas išrankiot, 
pirm šturmuojant Brians
ką. Patys Sovietai niekada 
(iki šių žodžių rašymo) ne
skelbė, kad jie atgriebę tą 
miestą.

VYRAI
Mokytis nuolatiniam

MOULD CASTING
Sunkus darbas, turi būt stiprūs

70c Į VALANDĄ PRADŽIAI
7 DIENŲ SĄVAITĖ 

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS 
DVIGUBA ALGA UŽ SEKMADIENĮ 

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 
nebus priimam be darbdavio paliūdijimo jų 

atliekamumo.

SUPERIOR
139 BANKER ST., 

Greenpoint, Brooklyn.

Kas del tų, kurie kelia 
triukšmą, kad Lietuvą Atplė
šus nuo Sovietų Sąjungos, tai 
toki triukšmai nėpirmi istori
joj. Kada prie Jungtinių Val
stijų 1845 metais buvo pri
jungta Texas valstija, tai bu
vo triukšmo, o dabar jau visi 
supranta, kad toji valstija yra 
Jungtinių Valstijų dalis. Ka
da Rusijoj įsikūrė tarybinė 
tvarka, tai Grigaičiai kėlė 
triukšmą, kad būk “Rusijos 
žmonės pavergti”, o dabar jau 
turi nusiraminti, nes niekas 
Grigaičių pagelbos ten nenori.

Tas bus ir su Lietuva. Ne
paisant, kiek Amerikoj lietu
viai pro-nacių vadovaujami 
šaukia, rėkia, tas nepakeis 
Lietuvos istorijos ratą. Lietu
vos žmonės 1940 metais išsi
gelbėjo nuo Smetonos fašistų 
jungo, pagal demokratijos 
principus patys nusibalsavo, 
kokia turi būti tvarka, nusita
rė lygiomis susijungti su kito
mis Sovietų Sąjungos respubli
komis ir taip pasiliks. Po to, 
kada hitlerininkai bus nuga
lėti, tai Lietuvoj ir tie žmo
nės, kurie dar pradžioj nesu
prato tarybinės tvarkos, bus 
jos karščiausi šalininkai.

O kad pas mus klerikalų, 
tautininkų ir socialistų vadu
kai ir jų spauda yra užsispy
rę tą teisę atimti Lietuvos 
liaudžiai, vėl grąžinti kruvi
nąjį Smetonos režimą, tai jie 
to nesulauks ir su jais niekas 
nesiskaitys. Jeigu Hitlerio 
razbaininkų gaujos negalės 
amžinai Lietuvos pavergti, tai 
Grigaičiai ir Ko. gali kiek no
ri rėkti, bet tuo jie Lietuvos 
liaudžiai negalės padiktuoti, 
kokiu keliu ji turi eiti prie 
laimingo ir malonaus gyveni
mo.

Taip, tikrai atrodo, kad 
Grigaitis galės manyti, kad 
karo laimėjimo mūsų pastan
gos “nuėjo niekais.”

Vitkus.

STOGDENGIAI 
SENGĖLIUOTOJAI

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

Kreipkitčs visą savaitę
AMERICAN PROJECTS CORP.

109-01 Jamaica Ave., 
Richmond Hill, Long Island

(220)

FABRIKO DARBAI
Nuolatinis darbas. Būtina pramone. Viršlai
kiai. Gali uždirbti nuo ?30 iki $40 į savaitę. 
Darbininkai į labiau svarbius darbus privalo 

turėti paliuosavimą.

METAL LITHO CORP.
4603 1st Ave., Brooklyn

(226)

fcUFETO PATARNAUTOJOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS. 

SEKmADIEUIAIS NĘŲIREiAMA.
. : KgfitPklW: 

FARMSTEAD, INC.
Commodore Passą^eway, 
Grand Central Terminal / 
.... (222)

APVALYTOJAI
Pastovus darbas: geros darbo sąlygos. Pa- 
tyHriias Ir pilietybė nereikalingi. Kreipkitės 

Į Building Superintendent.
SLOANE HOtJSE, Y. M. C. A.

353 W. 33rd St.

MECHANIKAI ir mechanikų pakelblninkal su 
patyrimu prie busų, troįcų, ar taxi. Tie darbai 
yra būtini, transportaėijos pra)nonėjė. Pasto
vūs darbai dabar ir po karo. Asmenys iš ka
riniu darbų ar būtinų veiksmų nesikreipkite 

be darbdavio paliūdijimo jūsų atliekamumo.
Kreipkitės asmeniškai:

TRIBORO COACH CORP.
29-23 Vėrnon Blvd., Astoria

(222)

VYRAI PRIE KROVINIŲ
Mes turime štabe vietų 

nuo drafto atidėtiem vyram

5 DIENŲ
40 VALANDŲ SAVAITĖ

CHEMIKALŲ ISDIRBYSTEI

NEW JERSEY

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
LENGVAS DARBAS APSIGYNIMO FABRIKE 

GERA ALGA MOKINANTIS 
PAKĖLIMAI PO 3 SAVAIČIŲ

EPCO
39-01 Queens Blvd., L. I. City

(221)

MERGINOS—
SODĘ APTARNAUTOJOS

PATYRUSIOS AR BE PATYRIMO

INDŲ MAZGOTOJOS
DIENINIS AR VAKARINIS DARBAS

APVALYTOJAI (VYRAI)
DIENINIAI IR VAKARINIAI DARBAI

GERA ALGA
DUODAMA UNIFORMOS IR VALGIS 

LINKSMOS APLINKYBĖS

PENNSYLVANIA DRUG CO.
140 WEST 33RD ST., N. Y.

(220)

Bendram Darbui
Chemikalų Laboratorijoje

Taipgi
METALO TIRPINTOJAI

Patyrę ar be patyrimo
UNIJINĖS ALGOS

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiks
mų nebus priimami be darbdavio paliūdi

jimo jų atliekamumo.

Kreipkitės

American Platinum Works
225 New Jersey Rail Road Ave., 

Newark, New Jersey
(225)

VYRAI—FABRIKO DARBUI
BŪTINA PRAMONĖ

Nuolatinis darbas. Seniai įsteigta kompanija. 
Šiftų darbas.

$31.20 Į SAVAITĘ PRADŽIAI 
48 VALANDŲ SAVAITĖ

Taipgi 12 proc. mėnesiniai bonai ant visų 
uždarbių. Kreipkitės:

POWELL & CO.
Foot of Conover Street, 
Erie Basin/ Brooklyn.
Sekantis po Pier 45 

vartų pasiprašykite sargo įleidimo 
Powell & Co.

TELEPHONAS MAIN 4-6867
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Pereitą ketvirtadienį laisvie-

Alfonsas Deikus Parvy
ko Atostogų

East New York ir 
Richmond Hill

Filmos-Teatrai
Alfonsas Deikus, sūnus Alek

sandro Deikaus, plačiai žinomo 
Pil. Kliubo darbuotojo, šiomis 
dienomis baigė Priešlėktuvinės 
Artilerijos Mokyklą kempėj 
Davis, North Carolina. Ta pro
ga gavo 10 dienų atostogų ir 
svečiuojasi pas tėvą, 70-02 60 
Avė., Maspeth, L. I.

Pasilsėjęs, Alfonsas grįš tar
nybon į Camp Stewart, Geor
gia, kaipo antrasis leitenantas 
priešlėktuvinės artilerijos.

Dvi Tarprasinės 
Konferencijos

Rugsėjo 25-tą New Yorke 
įvyks dvi tarprasinės konfe
rencijos. Vieną iš jų šaukia 
Council Against Intolerance in 
America, nacionalė įstaiga, su 
centru 17 K. 42nd St., o kitą 
vietinių piliečių grupės, su 
centru 55 W. 42nd St., New 
Yorke.

Jų abiejų tikslai yra akstinti 
tarpsavinį vieningumą ir kovo
ti prieš diskriminaciją.

Amerikos garsiausi juokdariai 
pamato judį
“HOLY MATRIMONY”!
Naujausias serijos judis!

HARRY HERSHFIELD
sako:
Aš pasakoju juokų! Bet ‘‘Holy 
Matrimony” yra kuo juokin
giausias iš visų bile kada gir
dėtų. Tai puikus širdies ir 
juoko veikalas.

MONTY GRACE

WOOLEY - FIELDS

ve-e “HOLY
MATRIMONY”

(šventoji Moterystė)
DIDIS ASMENIŠKAS 

VAIDINIMAS SCENOJ.

ROXY THEATRE
7th Ave. ir 50th Street, N. Y.

DABAR RODOMAS
NAUJAS ... SUJAUDINĄS . .. 

NUSTEBINĄS!
Galingiausias iš visų judis 
* ženklas.

1500 M1L10NŲ
Laisvų Vyri# ir Moterų Visame 

Pasaulyje. Dėl šio Vieno
Įvykio

LIETUVA
VĖL BUS LAISVA!

Vokiečių Armijos supliekimas 
STALINGRADE.—

Matyk judžių žaibą

“The City That 
Stopped Hitler-Heroic 
Stalingrad”
“Miestas, Kuris Sulaikė

Hitlerį—Heroiškas 
Stalingradas”

Būtinai pamatyk “KATUSHA”— 
naujausią slaptąjį Sovietų ginklą, 
kuris Žudo nacius, kaip kirmėles. 
Dar niekada savo gyvenime Jūs 
nematėte tokio galingo Judžio.

Victoria Theatre
BROADWAY IR 46 TH STREET 

NEW YORKE

ALDLD 185 kuopos įvyko 
gana skaitlingas susirinkimas, 
nes buvo šauktas aptarti, ar 
rengsime savo metinę vakarie
nę, ar ne, nes jau laikas arti
nasi mūsų metinei vakarienei.

Po ilgų apsvarstymų, nutar- 
tarta rengti “nepaprastą va
karienę.” Nepaprastą dėl to, 
kad mūsų metinėse vakarienė
se atsilankiusieji būdavo vai
šinami “turkėmis,” vištomis ir 
užvis lietuviams patinkamu 
maistu, tai lietuviškomis deš
romis. Bet šiais metais ir prie 
geriausių norų to maisto nega
lime gauti dėl visiems aiškiai 
žinomų priežasčių. Tad mūsų 
darbščiosios gaspadinės ir su
manė surengti “nepaprastą va
karienę,” kuri bus kiek skir
tingesnė nuo praeitų, vakarie
nių. Kiekvienas, kuris tik at
silankydavo į mūsų kuopų 
(ALDLD 185 ir LDS 14 kp.) 
gaspadinių paruoštas vakarie
nes, visuomet būdavo kuoge- 
riausia užsiganėdinęs. Taigi, 
kurie atsilankys ir ant šios va
karienės, gaspadinės tikrina, 
bus pilnai pasitenkinę — so
čiai pavalgę ir atsigėrę.

Vakarienė įvyks subatoje, 4 
d. gruodžio, Buzelio svetainėj.

Buvo plačiai kalbėta, ar yra 
reikalinga šaukti visuotiną lie
tuvių suvažiavimą. Didžiuma 
atsilankiusiųjų išsireiškė prieš 
šaukimą konferencijos. Dabar 
yra karas. Kad suvažiuoti į 
konferenciją, reikės išlikti iš 
darbų, kas yra sunku padary
ti. Karo laimėjimas yra varo
mas visais garais ir dabar, tam 
konferencija nėra reikalinga. 
Kas link Lietuvos likimo, tai 
tas klausimas bus išspręstas ir 
be mūsų, konferencijos. O kas 
link Lietuvos žmonių šelpimo, 
turime centrus mūsų didžiųjų 
organizacijų ir kada karas 
baigsis, reikės būtinai pagal
bos Lietuvos žmonėms, tą ga
lės greičiausia išvystyti mūsų 
organizacijų centrai. O mūsų 
visi Amerikos lietuviai greitai 
ir gausiai atsilieps taip, kaip 
buvo atsliepta dėl Russian 
War Relief ir dėl pundelių, va
jaus. M. Klimas.

“The City That Stopped Hit
ler” Victoria Teatre

Kas dar nematė, reikėtų pa
siskubinti pamatyti istorišką, 
stebėtinų veiksmų filmą apie 
tą miestą, kuris sulaikė Hitle
rį — Stalingradą.

Filmoje suglaustai parodo
ma 5-kių baisaus karo mėne
sių istorija, kuri pasibaigė vi
sišku žiaurių užpuolikų pralai
mėjimu. Parodoma suėmimas 
nacių aukštų karininkų, tarpe 
tų, maršalo von Paulus.

Filmą rodoma Victoria Te
atre, 46th St. ir Broadway, 
New Yorke.

“Land of Fame” Pirmu Kar
tu Pasirodys Pasauliui

Daug diskusuota drama 
“Land of Fame” pirrjiu kartu 
bus vaidinama rugsėjo 21 d. 
vakarą, Belasco Teatre, New 
Yorke. Tai yra naujas Alber
to ir Mary Bėin veikalas iš 
to vardo apysakos, parašytos 
per 13ein ir Charles Powers. 
Veikalas perstato Graikijos 
partizanų kovas prieš įsibrio- 
vėlius nacius, kurių žiaurumai 
yra panašūs visuose kraštuo
se, kuriuos tik jiem pavyko 
užgrobti.

Veikale įpinta ir jautrus ro
mansas, rišąs didvyriškų žmo
nių apsigynimo kovas su stip
ria meile. Jo perstatymu rū
pinasi patsai Mr. Bein ir Fre
derick Fox, J. B, Daniels prie
žiūroje.

Drama padalinta į 3 aktus, 
10 scenų, reikalaujanti 50-ge
rų aktorių, tarpe kurių yra 
Whitford Kane, Stefan Schna
bel, Norman Rose, Beatrice 
Straight, Beatrice de Neer- 
gard, Hunter Gardner, Naya 
Grecia, Karl Weber ir daug 
kitų žinomų Broadway akto
rių.

“A Lady Takes a Chance” 
Paramount Teatre

Paramount Teatre, New 
Yorke, dabar rodomoji filmą 
“A Lady Takes A Chance,” 
perstato miestietę merginą, nu
važiavusią į vakarus ir ten su
sitikusią užsispyrusį vyriškį, 
kuris mano, kad meilė ir mo
terys pasaulin leista specialiai 
jam. Jean Arthur ir John 
Wayne vaidina tose rolėse.

“Seeds of Freedom” Jau 
Ketvirtoje Savaitėje

Amerikiečių gamintoji fil
mą, kuri pastato šių dienų So
vietų Sąjungos partizanų ko
vas greta didvyriškų Potem- 
kino jūrininkų žygių ir paro
do, kad šiandieninis heroj iz- 
mas yra logiška pasekmė anų 
paskleistos laisvės sėklos, ro
doma jau trečia savaitė Stan
ley Teatre, 7th Avė. ir 42nd 
St., New Yorke.

Moteriškų drabužių parda
vinėtojam darbininkam pake
liama algos 15 nuošimčių, jei
gu sutartį užgirs Karinė Dar
bo Taryba.

Užsimušė laivyno lakūnas nu
kritęs su orlaiviu prie Hamil
ton Beach, Queens.

čius ir Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Centrą atlankė Jo
nas Siurba, LDS Centro sekre
torius, pastaruosius metus pra
leidžiąs toli nuo tos raštinės — 
kariškoj tarnyboj, o paskiau 
karui gamyboje, Detroite.

Savo darbu Jonas sakosi pa
sitenkinęs, tik labai ilgos dar
bo valandos įkyri tuomi, kad 
nelieka laiko jokiems kitiems 
užsiėmimams. Ilgokai valandas, 
sako jis, daugeliui detroitiečių 
prisieina tankiai padirbėti, nes 
šapos ne visada gali gauti pa
kankamai darbininkų, o darbai 
reikia išleisti.

Jūrininkai Skina 
Obuolius

Laukdami pataisymo jų lai
vo, iš New Yorko miesto 32 
francūzai jūrininkai išvažiavo 
į Rockland apskričio sodus 
skinti obuolių. Jiems moka po 
50 per valandą. Bet iš tų turi 
pasimokėti $10 savaitėje už iš
laikymą.

Prisipažino Kaltais 
Šnipavime

Ernest Frederick Lehmitz, 
57 m., ir Erwin Harry de 
Spretter, 52 m., pertraukė by
los eigą Federaliniame Teisme, 
Brooklyne, pareikšdami, kad 
jie yra kaltais jiems iškeltuo
se įkaltinimuose šnipavimo na
ciams.

New Yorko CIO Pasiun
tė Kongresmanams

Reikalavimus
New Yorko valstijos visi 47 

kongresmanai gavo telegramas 
nuo New Yorko valstijos CIO, 
pasirašytas prezidento Louis 
Hollander ir sekretoriaus Ha
rold Garno, kuriose linki kon
gresui gerai tarnauti pergalei 
ant fašizmo ir tam siūlo 11-kos 
punktų programą.

Tuose punktuose pasisako
ma: Atmesti Smith-Connally 
aktą, paremti Wagner-Murray 
bilių socialiam saugumui pa
gerinti, numažinimo ir kontro
lės kainų, perleisti bilių prieš

balsavimo taksus, prieš taksus 
ant pirkinių, už apsaugą var
totojų sužymėjimu produktų 
rūšimis, prieš darbininkų kon- 
skripciją, už darbininkų atsto
vybę federalėse karui gamybos 
ir politikos nustatymo įstaigo
se, prieš diskriminaciją dėl ra
sės ar tikybos vyriausybėje ir 
industrijoj, už pokarinės sta
tybos paruošimą jau dabar, už 
federalę programą aprūpini
mui veteranų.

Ole Anderson, 43 m., jūrinin
kas, grąsino šokti nuo bildingo 
dėlto, kad mergina jį pametus. 
Jį pagavo ir nuvežė į Bellevue 
ligoninę.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampai

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

iq LIETUVIŠKAS KABARETAS
P27 I STANLEY MISIŪNAS

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
ateičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

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

Didžiausias šiemet 
1000 JUOKŲ Judis

DVI IŠ DIDŽIAUSIŲ 
AMERIKOS ŽVAIGŽDŽIŲ

JEAN JOHN

ARTHUR WAYNE
veikale

“A LADY TAKES 
A CHANCE”

(Poniutė Rizikuoja)

Tai judis, kurį minėsite 
visą savo gyvenimą 

Scenoj Asmeniškai

VAUGHN MONROE
Su Puikia Orkestrą ir Kiti

Paramount Theatre
TIMES SQUARE
; ■ -......................................... ..................

George Reeves is filmos 
“So Proudly We Hail.” 
Perstato karo slaugių at- 
sižymėjimus. Vyriausiose

T™™°s RADIO city music hall roc™erY1F/1 A VKaIN 1 LJv

“Galingiausias veikalas.” — HERALD-TRIBUNE.
CLAUDETTE PAULETTE VERONICA

COLBERT • GODDARD • LAKE
“SO PROUDLY WE HAIL”

Perstatoma Sonny Tufts £ Mark Sandrich Kūrinys Paramount Judis
SCENOJE: “MINSTREL SHOW"—Russell Markerto kūrinys, Nat Karsono sceneri- 
|ok . . . vaidina Rockettes, Baleto Grupd, Dainų Kliubas. Svečiai Artistai ir Music 

Hali Simfonijos Orkestras, diriguojamas Erno Rapee.
PIRMO MEZZANINE VIETOS Iš ANKSTO REZERVUOJAMOS Phone Circle 6-4600 
REMK ATAKĄ —PIRK KARO BONUS! Teatro Prieškambaryje.

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom ,__ Į_____
Iš kitur atvykusius svečius visuomet 

širdingai pavaišiname.
Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 

Žvirblys ekstra gerai patarnauja.
Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
473 GRANU ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-68G4

T

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse

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

rolėse Claudette Colbert, 
Paulette Goddard, Vero
nica Lake. Rodo Radio 
City Music Hall, New 
Yorke.

PA JIEŠKOJIMAI
Pajieškau teisingos gyvenimo drau

gės, tarpe 45-50 metų amžiaus, kuri 
nebūtų girtuoklė. Linksmo, gero bū
do, gražiai atrodanti. Be skirtumo 
tikybos. Su pirmu laišku prašau pri
siųsti savo paveikslą. Tik ant rimtų 
laiškų atsakysiu. G. Raubas, 6309 
Bay Parkway, Brooklyn 4, N. Y.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS PORTERIS 

(Namo Apvalytojas)
Woodhaven apartamentiniam na

mui. Gera alga ir patogios darbo są
lygos. Telefonuokite VI. 7-8493.

(218-223)

LAISVĖS VAJUS GAVIMUI 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Nepamirškite savo organizacijos 
Susirinkime pasitarti Laisvės vajaus 
reikalu. Turime iš anksto prisirengti 
ir pasiryžusiai darbuotis, kad vajus 
pavyktų. (x)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158
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KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

W £ < £w********wfrft
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Glvials 

Geriausias Alus Brooklyne 

459 GRAND ST.
Skersai nno Republic Teatro 

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-8048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kalną

>4

f

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.




