
r f dp* fv’*■*'*

KRISLAI
įžengiame i Spalių Mėnesį.
Mūsų Vajus.
Kurt Rosenfeldas.
Pažino Lietuvą.

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

. Metams

No. 230

kam-

eilę.

Rugsėjo mėnuo baigiasi. 
Įžengiame į spalių mėnesį, 
įžengiame į tikrai rudeninį se
zoną.

Spalių mėnuo mums, lais- 
viečiams, tuomi yra ypatingas 
ir svarbus, kad jame mes ve
dame naujiems Laisvei skaity
tojams gauti vajų arba 
paniją.

Taip buvo per metų 
Taip bus ir šiemet.

Šiemet Laisvės vajus turi 
geresnių perspektyvų, dides
nių progų negu kada nors pir
miau.

Šiemet žmonės dirba, turi 
daugiau pinigų; šiemet jie ga
li lengviau užsimokėti už pre
numeratą negu pirmiau kada.

Šiemet žmonės labiau pasi
genda dienraščio, atnešančio 
jiems kasdien išsamių, teisin
gų žinių iš karo frontų — iš 
karo, kuris su kiekviena die
na aštrėja.

Šiemet žmonių ūpas kur kas 
geresnis negu seniau, nes šie
met Jungtinės 
priešą visuose 
yra ofensyve,

Tautos muša 
frontuose, jos 

o priešas—de-

šiemet, pavvzdžiui, Raudo
noji Armija priešo jėgas ka
poja į šmotus, kirsdama jam 
smūgį po smūgio, brukdama jį 
vis atgal ir atgal į vakarus.

Tiesa, šiemet daugelis mū
sų gerų prietelių ir draugų 
sunkiau dirba karo pramonė
se, labiau išvargsta. Tas tū
liems neleis paaukoti daug lai
ko naujiems dienraščiui pre
numeratoriams j ieškoti.

Bet prie gerų norų kiek
vienas laisvietis, kiekvienas 
vajininkas visvien galės pasi
darbuoti.

Mes kreipiajriėa Uvįsus iąū^u 
vajininkus, į visuk gerus lais- 
viečius, ragindami stoti dar
ban tuojau, nieko nelaukiant.

Mes ypatingai kreipiamės į 
drauges moteris, kurios praei
tyje parodė tiek daug suma
numo ir darbštumo mūsų va
juose. Mes prašome jas šiemet 
stoti darban.

Mes prašome naujas drau
ges dalyvauti mūsų vajuje!

Kurt Rosenfeld mire. . .
Toji žinia nustelbė kiekvie

ną, pažinusį šį didelės ener
gijos anti-fašistą, tiek daug 
dirbusį, kad Vokietija ir visas 
pasaulis būtų laisvas, kad žvė
riškasis fašizmas būtų nušluo
tas- nuo žemės skritulio.

Kurt Rosenfeldas buvo an- 
ti-fašistas ne tik žodžiais, bet 
ir darbais. 14-ką metų išbuvęs 
Vokietijos reichstage, ilgokai 
ėjęs Prūsijos justicijos ministe- 
rio pareigas, šis vyras su savo 
šeima turėjo bėgti iš Vokieti
jos, kai Hitleris pasigrobė ga
lią į savo žvėriškąsias rankas.

Atvykęs Amerikon, jis čia, 
kukliai 
dirbo, 
kiečius

gyvendamas, sunkiai 
organizavo, švietė vo- 
kovai prieš nacizmą.

THE LITHUANIAN DAILY
LAISVĖS ANTR^kthLe\27sTagJI”3?78STREET Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Rugsėjo-Sept. 30, 1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIIL Dienraščio XXV

JAU GOMELIO GATVĖSE SOVIETAI ATAKUOJĄ NACIUS
AMERIKIEČIAI SULAUŽĖ VOKIEČIŲ UNIJA KALNUOSE
Jungt. Valstijų Armija Pra
siveržė j Neapolio Lygumą
šiaur. Afrika, rūgs. 29.— greičiau blokšti priešus at- 

Generolo Clarko koman- gal linkui Neapolio, 
duojama, Penktoji Ameri
kos armija iššlavė nacius iš kad Neapolis bus iš jų at- 
viso Sorrento pussalio, į 
pietus nuo Neapolio did
miesčio ir uosto; prasiver
žė per vokiečių linijas kal
nų keteroje, nužygiavo ke
turias iki šešių mylių pir
myn; paėmė strateginį 
miestelį Nocera, 7 mylios į 
šiaurių rytus nuo Salerno, 
ir išėjo į Neapolio lygumą, 
19 mylių į pietų rytus nuo 
šio miesto. O lygumoje 
amerikiečiai, turėdami įva- 
lias tankų ir kitų motori
zuotų pabūklų, galės jau

Hitlerininkai, matydami,

imtas, dar smarkiau sprog
dina jo pastatus ir rūmus, 
kad Talkininkai negalėtų 
jais pasinaudoti.

Talkininkai šiuo tarpu, be 
kitko, atėmė iš nacių ir Sol- 
za miestelį, 35 mylios į ry
tus nuo Neapolio, tokiu bū
du grąsindami smogt šo
nan naciams.

Anglijos karo laivai pleš
kina vokiečių pozicijas ug- 
niakalnio Vezuvijaus skar
džiuose ir kitus priešų 
punktus toje srityje.

FOGGIOS PAĖMIMAS--D1DEUS KARINIS LAI
MĖJIMAS, SAKO PREZID. ROOSEVELTAS

Washington.— Kad ang
lai atėmė iš vokiečių Fog- 
gįa . orlaivių stovyklą su 
trylika aikščių lėktuvams, 
rytiniai — pietinėje Italijo
je, tai yra vienas iš didžiau
sių strateginių Talkinin-

Vejami Naciai Nepa
spėjo Sunaikinti 
Foggios Įrengimų

TALKININKAI SUNAI
KINO 7 JAP. LAIVUS, 

60 LĖKTUVU
Australija, rugs. 29.— A- 

merikiečių ir australų la
kūnai nuskandino bei sude
gino septynis japonų lai
vus, vidutiniai po 5,000 to
nų įtalpos, ir sudaužė 29 
priešų valtis praeitą pirma
dienį ties Wewaku, Naujo
joj Guinejoj.

Tuo pačiu žygiu talkinin
kai supleškino 50 Japonijos 
lėktuvų ant žemės ir nušo
vė 10 priešo lėktuvų ore. 
Japonai gi sunaikino tik 
tris Talkininkų bombane- 
šius ir sužalojo kelis kitus.

Karas Gal Tęsis Iki 
1945 M., Kaip Įspėja

Premjeras Churchill

Pranešama, kad Raudonoji Armija Jau 
Įsiveržė į Gomelį, Baltarusijoj

šiuos žodžius berašant, 
gauta pranešimas iš Londo
no, kad Sovietų kariuome
nė įsiveržė į svarbųjį Bal
tarusijos miestą Gomelį ir 
siaučia mūšiai jo gatvėse.

London, rugs. 29.— So
vietų kanuolės ir bombane
šiai minkštino Raudonajai 
Armijai perėjimus per 
Dniepro upę ties Kijevu, 
Dniepropetrovsku ir Kre- 
menčugu. Tuo tarpu rau
donarmiečiai Baltarusijoj 
jau vakar dažygiavo iki 10 
mylių nuo Gomelio, guber
nijos miesto ir geležinkelių 
mazgo, o greitieji sovieti
nių kovūnų būriai užėmė

pozicijas tik už 26 mylių 
nuo vokiečių tvirtumos Or
šos, geležinkelių centro į 
pietų vakarus nuo Smolens
ko.
Dniepro Upė Užsigrūdus 

Nacių Lavonais
Ties Dniepropetrovsku, 

prie Dniepro upes žemuti
nės tėkmės, žuvo dar tūks
tančiai vokiečių, mėginusių 
perplaukt iš rytinio upės 
kranto į vakarinį. Juos, 
kaip kokia tūkstančių žai
bų perkūnija, taškė Sovie
tų artilerija ir bombane
šiai. Sraunusis Dniepras 
užsikimšo nacių • lavonais,— 
sako pranešimai iš fronto.

HITLERIS BURIA NAUJAS JĖGAS NACIŲ Į 
DNIEPRO FRONTU PRIES SOVIETUS

Daugelyje mitingų teko su
tikti šį pražilusį, bet energin
gą vyrą, šį narsųjį anti-fašis- 
tą.

1938 metais • velionis sakė 
kalbą lietuvių masiniame mi
tinge Brooklyne. Tuomet su 
juo plačiau pasikalbėjome. ,

Pirmojo pasaulinio karo me
tu Rosenfeldas buvo paimtas 
vokiečių kariuomenėn. Ilgoką 
laiką jis tarnavo Lietuvoje ap
link Vilkaviškį, kuomet vo
kiečiai buvo okupavę Lietuvą. 
Didelio pasišlykštėjimo jis 
reiškė kaizerininkams, tuomet 
žiauriai Lietuvą plėšusiems. 
Bet kaizerininkų okupacija 
buvo tik šešėlis, palygint ją su 
hitlerininkų okupacija!

Ilsėkis ramiai, narsusis anti
fašiste! Ne toli toji valanda, 
kuomet žmonijos pabaisa, hit- 
lerizmas, prieš kurį tu atsida
vusiai kovojai, bus tik Šlykš
tus prisiminimas!

Italija, rugs. 29.—Aštun
toji anglų armija taip greit 
išvijo vokiečius iš Foggios 
miesto su didžia jo orlaivių 
stovykla ir geležinkelių 
centru, jog naciai nepaspė
jo išsprogdint orlaivių aik
ščių nei sunaikint garvežių, 
vagonų bei kitų geležinke
lių įrengimų.

Anglai visais garais taiso 
tas aikštes, pritaikydami 
savo reikalams; ir mano^ 
ma, kad visai trumpu laiku 
jau galės naudot lėktuvų 
bazę Foggią dideliems oro 
veiksmams prieš vokiečius 
visoje Italijoje, Jugoslavijo
je, pietinėje Vokietijoje, 
Austrijoje, Vengrijoje, Ru
munijoje ir Graikijoje.

Foggios užėmimą Talki
ninkai laiko didžiausiu sa
vo laimėjimu iki šiol Itali
joje.

kam laimėjimų, kaip parei
škė prezid. Rooseyeltas, be
sikalbėdamas su ^laikraščių 
atstovais.

Anglo-amerikiečių bom- 
banešiai gali iš Foggios, 
bent per 500 mylių aplin
kui, pasiekt šiaurinę Itali
ją,* Munichą ir kitus mies
tus pietinėje Vokietijoje, 
Vieną Austrijoje, Marseille 
pietinėje Franci j oje, taipgi 
Vengriją, Rumunijos žiba
lo versmes Ploesti ir Grai
kiją, nekalbant apie arti
mas Italijai Jugoslaviją ir 
Albaniją. Foggios užkaria
vimas priartina Talkinin
kus daug arčiau Vokietijos 
širdies, pastebėjo preziden
tas Rooseveltas.

London.—Anglijos minis
ters pirmininkas Churchil- 
las, čia kalbėdamas 6,000 
moterų konferencijoj Al
bert Salėje, įspėjo, kad An
glija turi būti pasiruošus 
visuotiniam karui vesti 
prieš nacius ir japonus iki 
1944 m. rudens, arba jeigu 
reikės, tai ir iki 1945 m. ru
dens, idant visiškai sutriuš
kint priešus ir priverst 
juos besąlyginiai pasiduot 
Talkininkams.

Churchiljas sakė, jog tu
rime ištaškyt paskutinę vil
tį hitlerininkų ir japonų, 
kurie tikisi, kad jeigu jie 
dar gana ilgai ginsis, tai 
gal Jungtinės Tautos darys 
su jais derybinę taiką.

Maskva, rugs. 29.— Na
ciai grūda daugius savo 
tankiu ir naujas kariuome
nes į tuos siaurus sklypus, 
kuriuos vokiečiai 
beturi rytiniame 
upės šone.

Hitleris įsakęs
žūt-būt, atlaikyt tas jų pa
pėdes kairiojoj Dniepro pu
sėj.

Hitlerininkai permeta ir 
daugiau savo lėktuvų į 
Dniepro frontą prieš Sovie
tus.

dar te- 
Dniepro

naciams
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Amerikiečiai atėmė iš ja
ponų Nanumea salą.

1,700 Tonų Bombų Ha
noveriui, Vokietijoj
London. — Pranešama, 

jog anglų bombanešiai nak
tį iš rugs. 27 į 28 d. numetė 
1,700 tonų padegančių ir 
sprogdinančių bombų į Ha
noverį, dirbtinės gumos 
(roboj fabrikų centrą Vo
kietijoj. Hanoveris savo gy
ventojų skaičium yra try
liktas iš eilės miestas Vo
kietijoj.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
London, rugs. 29.— Skai

čiuojama, kad Talkininkų 
lėktuvai sunaikino jau bent 
15 procentų visų Vokietijos 
fabrikų.

Maskva, rugs. 29.— So
vietų lakūnai bombardavo 
Konstantą, Rumunijos uos
to miestą prie Juodosios 
Jūros.

Sovietų laikraščiai vėl 
stipriai užginčija gandus, 
skleidžiamus per Anglijos 
ir Amerikos spaudą, būk 
naciai ištrąųkę tam tikrą 
skaičių savo armijos divizi
jų iš Sovietų fronto ir pa
siuntę jas Italijon prieš an
glus ir amerikiečius.
Nei Viena Nacių Divizija 

Neištraukta iš Sovietų
Fronto

Sovietiniai laikraščiai pa
brėžia, kad dar nei viena 
Hitlerio divizija neatšauk
ta iš rytų fronto. Priešin
gai, paskutiniu laiku naciai

PREZIDENTAS NUPEIKĖ 
SPĖLIOTOJUS

Nelaisvėn paimti vokie
čiai sako, jog amerikiečiai 
Salerno-Neapolio srityje 
užmušė bei sunkiai sužeidė 
visą pusę šešioliktos nacių 
divizijos karių.

Hitlerininkai Bombardavo 
Romos Vidurį

pasiuntė dar kelias savo 
karių divizijas iš vakarinės 
Europos į frontą prieš So
vietus. Tarp šių divizijų 
yra ir * dvi vokiečių tankų 
ir šarvuotų automobilių di
vizijos.

Maršalas Badoglio 
Norįs Tapti Pilnu 

Talkininku
Italija, rugs. 29.— Prane

šama, kad Italijos ministe- 
ris pirmininkas Badoglio 
veda derybas su amerikie
čių ir anglų komandieriais 
dėl to, kaip Italija galėtų 
tapti pilnateisiu talkininku. 
Sakoma, jog tuo tikslu Ba
doglio sutiktų paskelbt ka
rą prieš Vokietiją.

Bet dar abejojama, ar 
Jungtinės Tautos duotų 
Italijai pilno talkininko tei
ses, nes jinai pervėlai atsi
metė nuo fašistų Ašies.

Washington.— Prez. Roo
seveltas aštriai nupeikė 
tuos laikraštininkus, kurie 
spėliojo, kad generolas 
Geo. Marshall, Amerikos 
karo štabo galva, būsiąs 
pasiųstas Europon, kaip vy
riausias amerikiečių ir an
glų komandierius būsimam 
įsiveržimui prieš vokiečius.

Nužudytas Nacių Valdi
ninkas Paryžiuje

Siaučia mūšiai tarp jugo
slavų ir nacių Splite ir Fiu- 
me priemiesčiuose.

Italija.— Blogas oras tre
čiadienį trukdė Talkininkų 

[lakūnų veiksmus Italijoj.

Berne, Šveic.— Vokiečių 
radijas pranešė, jog Pary
žiuje tapo nužudytas Julius 
Ritter, nacių direktorius 
rekrutuoti francūzų darbi
ninkus ir siųsti juos Vokie
tijon.

Hitlerininkai žada skau
džiai atkeršyti už tai, reiš
kia, nužudyt daugelį nekal
tų francūzų, laikomų kaipo 
įkaitų. _ j

Ne tik Alžyras, bet ir 
Londonas pranešė, kad So
vietai įsiveržė į Gomelį.

Amerikiečiai, po šešių 
dienų nuožmiausios kovos, 
durtuvais išgrūdo vokiečius 
iš kalnų briaunos į pietus 
nuo Neapolio. Dabar prasi
deda tiesioginis žygiavimas 
per lygumą į tą Italijos 
didmiestį.

Brindisi, Italija.— Atbė- 
gėliai iš (Romos pranešė, 
kad vokiečių artilerija šio 
mėnesio pradžioje bombar
davo patį Romos miesto vi
durį, kuomet Italijos val
džia pasidavė Talkininkam. 
Naciai sulaužė sutartį, kur 
žadėjo pasilikti tiktai Ro
mos priemiesčiuose.

Įsiverždami Romon, hit
lerininkai tuoj aus pradėjo 
plėšti krautuves ir viską iš 
privačių namų, sako, tie at- 
bėgėliai.

London. — Neoficialiai 
pranešama, kad aukštieji 
Turkijos valdininkai nuvy
ko į Sovietų Sąjungą ir ve
da derybas dėl kokios tai 
sutarties.

AMERIKOS JŪREIVIŲ 
NUOSTOLIAI

Washington.— Nuo karo 
pradžios iki šiol Jungtinių 
Valstijų jūreiviai, marinin- 
kai ir krantų sargai nuken
tėjo sekamų nuostolių:

8,340 užmušta, 9,207 din
go be žinios, 2,684 sunkiai 
sužeista ir 2,226 nelaisvėn 
paimta.

Amerikiečiai ir anglai pa
ėmė karų laivyno uostą Ca- 
stellamare di Stabia, 15 
mylių į pietus nuo Neapo
lio, Italijoj.
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Londono pranešimai tei
gia, jog talkininkai įžengė 
į Pompėją, Vezuvijaus ug- 
niakalnio šone, 3 mylios į 
šiaurius nuo Catellamare.

ARTYN VARTŲ Į LIETU
VĄ IR LATVIJĄ

Per dieną raudonarmie
čiai atvadavo daugiau kaip 
1,150 gyvenamųjų vietovių, 
kurių skaičiuje yra tuzinai 
miestų, miestelių ir gele
žinkelių stočių. Vięp Balta
rusijoj tapo iš vokiečių at
imta 1,000 tokių vietų per 
24 valandas.

Sovietų jėgos taipgi ne
sulaikomai veržiasi vis ar
tyn Vitebsko, vartų į Lie
tuvą ir Latviją, ir tiesiogi
niai gręsia kitam Baltaru
sijos miestui Mogilevui, ge
ležinkelių centrui ir nacių 
tvirtumai.

Pavojus Naciam Oršoje*
Nuo atvaduoto Smolensk 

ko sovietiniai kariai, ko- • 
manduojami generolo Vasi- 
liaus Sokolovskio, per tris 
dienas numaršavo 38 my- ? 
lias pirmyn ir, tarp kitko, 
paėmę Kresnoje miestą, tik. 
už 26mylių į šiaurių rytup 
nuo Oršos, mazgo geležin
kelių einančių tarp Lenin
grado ir Odesos, ir Smolen
sko ir Minsko. Orša taip . 
pat yra centras plentų, ei
nančių šaligrečiai su tais 
geležinkeliais.

Oršos atėmimas iš vokie
čių atidarytų kelią sovieti
niam ofensyvui skersai is
torinės Berezinos upės, kur 
1812 m. francūzų Napoleo
no didžioji armija pradėjo 
ir nelaimingai baigė savo 
žygį prieš Maskvą. Oršos 
atvadavimas duot^ų 'Raudo
najai Armijai galimybę 
maršuot į Minską, Baltaru
sijos sostinę, 160 mylių į 
vakarus nuo Kresnoje, ar
ba į Baltijo kraštus.

Veržimasis per Dnieprą
Sovietų kovūnai šiuo tar

pu stiprina savo pozicijas 
punktuose, kur persikėlė iš 
rytinių Dniepro upės kran
tų į vakarinius, ir telkia jė
gas prasiveržimui įvairiose 
kitose vietose per tą upę, 
kuri visa raudonuoja vo
kiečių krauju, kaip pastebi 
sovietiniai korespondentai.

Vokiečiai iš Berlyno kar
totinai skelbė, kad raudon
armiečiai keliose vietose 
prasiveržė per Dniepro upę, 
o dabar nacių radijas sakė, 
kad bent viename punkte 
rusai yra antrojoj, vakari
nėj Dniepro pakrantėj, ale 
girdi, vokiečiai ten juos vi
somis pusėmis apsupę ir 
“užpečėtiję.”

Sovietai dar nei kartą 
nėra oficialiai pranešę, kad 
Raudonoji Armija būtų bet 
kur (apart Smolensko apy
linkės) perėjus iš rytinės 
Dniepro pusės į vakarinę.

Berlyno radijas vakar 
pasakojo, kad raudonarmie
čiai stengėsi užimti Dniep
ro upės salas į šiaurius nuo

(Tąsa 5-me pusi.)
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Ar Tai Katalikiška, Ar Tai 
Padoru?

Dėl to, kad seniausias ir žymiausias 
lietuvių tautos poetas, Liudas Gira, anų 
dieną parašė New York Timesui laišką 
Liętuvos klausimais, tūli lietuviškų laik
raščių redaktoriai rodosi ims ir pliš iš 
.pykčio! Negalėdami poetui nieko kito 
padaryti, jie paleido savo nešvarius lie
žuvius darban: jie ėmė poetą kolioti!

Brooklyniškė Amerika parašė, jog tai 
“kvislingo” darbas. Čikagos Draugas 
išvadino Liudą Girą “lietuvių tautos ju
desiam.* Bet tai ne viskas. Draugo re
daktorius, parašęs vieną tuo klausimu 
editorialą, išsimiegojo ir išsimiegojęs— 
parašė kitą, ilgęsnį ir piktesnį.

Rašė ir kiti tos veislės laikraščiai, vis 
niekindami, vis bjaurindami žmogų, ku
ris drįso pareikšti savo nuomonę per to
kį stambų dienraštį, kaip New Yorko 
Timesas.

Iš jų rašymo tono atrodo, kad, jei toki 
žmonės, sakysime, valdytų Lietuvą, tai 
jau galima tikėtis, ko tokis poetas, kaip 
Liudas Gira, iš jų susilauktų!.... Bet dė
kui likimui, atrodo, jiems neteks savo 
siekimų pasiekti.

Draugas (iš rugs. 25 d.) pareiškė, jog 
Liudas Gira “yra nenormalus žmogus.” 
'Štai, kad norit! Jis “nenormalus žmo
gus” dėl to, kad drįsta savo nuomonę 

-;pareikšti dėl Lietuvos padėties ir atei
ties.

Vietoje tenka pasakyti, kad toki po
nai, kaip Šimutis, jo išbučiuotasis Gri
gaitis bei Laučka, palyginti su Liudu 
Gira, tik liliputai!

‘ Jeigu tiems redaktoriams iš tikrųjų 
‘rūpėtų1 Liudą Girą sukritikuoti, tai jie 
paimtų bet vieną paragrafą bęi vieną 

’sakinį ir parodytų, ką poetas neteisingo 
pasakė. Bet ne! Redaktoriai sielojasi, 
•koliojasi, puola literatą ir tuo pačiu sy- 
'kiu bijosi jo laišką pacituoti. Ar tai pa
doru? Ar tai katalikiška?!

Liūdo Giros laiško lietuvių kalbon ver
timas buvo išspausdintas Laisvėje (iš 
š.vm. rugsėjo 24 d.).

Poetas smarkiai uždavė per nosį ne 
tik Lietuvoje veikiantiems lietuviškiems 
naciams parsidavėliams, bet ir Ameriko
je veikiantiems jųjų bičiuliams, Liudas 
Gira kritikavo tą pačią Amerikos Lietu
vių Tarybą, teisingai pareikšdamas:

“...Amerikos Lietuviu Tarybą ir pa
našios ęrganizącijos deda visas pastan
gas pądalgiti lietuvius kaip tik tuo nu>- 
ipentu, kuomet būtinai reikalinga vieny
be galutinai ir sprendžiamai kovai prieš 
hitlerizmą. Jie (Tąry'bos vadai, šimu
čiai, Grigaįčiąi, ir UŲ—L. RED.) sklei
džia garndąs, būk tarybine Lietuva, ku
rią sukūrė josios žmones, neturi tikros 
nęprikląusomybęs. Su pagalbą mažytės 
klikos politiniu avanturistų, statančių

asmeniškus virš v isko, 1^- 
bando pKięsintis Uętuvęa žmogių 
liąį.... MĮęs vedame kovą už Jungtinas 
Tautas —už hitlęrizjno nušlaviipąnę 
žodžiais, bet darbais. Apart partizanų 
kovos, lietuviai, lątviąi ir estai veikią 
Rąudonosias Armijos eilėse kaip tauti
niai pulkai... šitų tautų žmonės tvirtai 
tiki, kad tiktai tarybinė santvarka gali 
užtikrinti jiems laisvę kaip nųq hįtlęrįz;- 
mo, taip, nuo fašizmo. Tiktai tarybinė 
galia, atstovaujamą tų, kuriuos žmonės 
išrinko į Aukščiausias Tarybas ir tauti
nes vyriausybes, gali duoti tikrą nepri
klausomybę, greitą ir platų tautinės 
kiiltųros ir mūsų žmonių gerbūvio paki
limą,”

Šitaip kalba poetas Liudas Gira. Šitaip 
kalba lietuvių tautos patrijotajs, kovoto
jas dėl Lietuvos išlaisvinimo!

Ir tik dėl to, kad jis šitaip rašo, tai 
Amerika, Draugas ir kiti laikraščiai, no
rį sugrąžinti Lietuvon fašizmą, poetą 
prakeikia, išbjaurioja, išniekina!

Kur jūs, ponai, nuvažiuosit, šitaip vai
ruodami savo politinius automobilius?

Jūs įsmuksite į tokias pelkes, iš kurių 
niekad, negalėsite išsikepurnėti,

Suomijos Fašistinis Socijal- 
Deinokratas Kalba

Š. m. rugsėjo 24 d., Helsinkiu mieste 
(Suomijoj) kalbėjo soęijal-demokratas 
Vaino Tanneris, kuris eina fašistinėje 
Suomijos valdžioje finansų ministerio 
pareigas. Be kitko, kaip praneša Asso
ciated Press, p. Tanneris pasakė, kad 
“mūsų oponentas, Tarybų Sąjunga, yra 
stipresnis negu pasaulis manė...”

“Jinai, Sovietų Sąjuųga”, toliau tęsė 
Tanneris, “negali būti nugalėtą militari- 
niai. Kaipo realistai, mes privalome im
ti tatai dėmesin savo užsieninei politikai 
pravesti. Mes privalome skaitytis su 
tuo faktu, kad ąteįtyję turėsime su stip
ria Rusija kaimynais būti. Mes priva
lome įsteigti tokius gerus santykius, ko
kius tik galime, su Tarybų Sąjunga.”

Kadangi Suomijos žmonės nori taikos, 
ręikaląują taikos, tai Tanneris įsakė 
jiems tylėti, ųesikalbčti apie taiką, nes 
girdi, Tarybų Sąjunga apie tai nieko ne
kalba. Ir šis Tannerio įspėjimas Suo
mijos žmonėms, dar labiau įrodo, kaip 
žmonės nori taikos, kąip jie nekenčia 
karo, į kurį Suomijos fašistai sų socijal- 
dęmękratų pagalba juos įstūmė.

Aišku, 1941 metais birželio 22 d., kai 
Hitleris, su Suomijos, Vengrijos, Rumu
nijos. ir Italijos pagalba, nematė to, ką 
jis šiandien mato: Tuomet Tanneris ma
nė, kad Tarybų Sąjunga bus sunaikinta 
per kelias savaites arba kelis mėnesius 
(pas lietuvius taipgi buvo tokių ablavu- 
kų, — jų tarpe p. Grigaitis, Tannerio 
vienmintis) ir fašistinė Suomiją galė
sianti pasigrobti Leningradą ir Estiją. 
Dabąrgi Tanneris jau pamatė, kad jo 
“pasaulis” apsiriko. Per vėlai Tanne
rio “pasaulis” tatai pamatė1—pamatė po 
to, kai jau Suomiją tapo beveik “nuo ko
to nuvarytą”, bękišant žmonęs ir turtus 
į karo nasrus.

Jau dabar Tanneris kalba apie “prįe- 
teliškumą” ir “kaimyni.skum^” bet kur 
jis. buvo 1941 mętąis? Kur jis buvo 1939 
metais, kai Tarybų Sąjungą, siūlo Suomi
jos valdovams ųiijžį.niškuą plėtos žemės 
už nedidelį šmotelį teritorijos, esančios 
prie pat Leningrądo?

O vis tik tenka manyti, kąd Suęmijoą 
liaudis nesiliaus kalbėjusi apie taiką. Ji 
ne tik kalbės, bet jos reikalaus. Ir anks
čiau ar vėliau Tąnnęrįs ir visą jojo veis
lė turės atsakyti už tą nęlaimę, į kurią 
jis ir jo fašistiniai sėbrai liaudį įstūmė!

Laisve, Lithuanian Daily News 
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Lenkai patrijotai kartu SU Armiją pi*ieą voRięČiųs.
Garsioji lenkij tautos rašytoja b; ųyiiųinŲjj^ Lęnką PątrU9tU Lygaą SpyietiĮ Sąjuų- 
goję, Yąu<jLa Vasiįevska snękįaąi kariftip.
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ĘAI POLITINIAI 
GAIDŽIAI PEŠASI

Tarpe Cįęvęl.ando Dirvos 
redaktoriaus Karpiaus ir 
Chicago’s Naujienų, redak
toriaus Grigaičio: pamatinio 
skirtumo idėjose ir veiklo
se nėra. Abudu jie ęyyeųa 
vienu tikslu ir .troškimu:' 
ardyti Amerikos lietuvių 
vienybę ir plūsti pažan
giuosius lietuvius. Komu
nistų neapkentimas yra jų 
abiejų antroji prigimtis.

Tačiau Karpius ir Gri
gaitis tiesiog nebegali su
tilpti Amerikoje. Vienas ki
tą erzina ir kolįoją kiek jų 
sielos beišneša. O svarbiau
sią to viso nesutikimo prie
žastis yra Smetona. Kar
pius nori, kad viešai, ir at
virai Grigaitis, kaip ir Kar
pius, Smetoną pripažintų 
Lietuvos prezidentu ir jam 
bąrzdpn laikas nuo laiko 
pabučiuotų. Bet Grigaitis 
spardosi, dar vis atsilaiko 
prieš tą piktą pagundą, 
nors, tuo tarpu jis Smetor 
nos agentus Daudžvardį ir 
Žadeikį skaito labai aukš
tomis asabomis ir su jais 
vienoj politinėje baloje kas
dien maudosi.

Rugsėjo, 24 dienos Dirvo
je Karpius vėl žiauriai iš- 
vanoja kailį savo kaųiaro- 
tui Grigaičiui. Pasirodo, 
kad Grigaitis Karpiui užsi
stojo ant kornp, būtent, bū
damas SLĄ Apšvįetos Ko
misijos pirmininku, atsisa
kė leisti SLA Tarybai pa
skirti $500 išleidimui sme
toninės Noremo knygos pir
ma, negu Grigaitis tą vei
kalą pamatys ir pats per
skaitys. Toje knygoje, ma
tyt, yrą garbinamas Smeto
na, o Grigaitis kol kas ne- 
nori “susitepti” rankas, Su
sivienijimo pinigais pąrą- 
męs tokį veikalą.

Karpius mano, kąd visas 
SLA yra patekęs Grigaičio 
diktatūron ir todėl jis gvol- 
tu šaukia:

“Monopolių daužymo ‘dina
stijos’ karaliukas, demokra
tijos raketierius Grigaitis su
manė pagauti į savo ‘cenzū
rą’ ir Lietuvai Vaduoti Są
jungos • leidžiamą Dr. Noręr 
m o Lietuvos Istoriją, ‘Time
less Lithuania’.

“Kaip SLA. nariai ir sei
mų delegatai žino, per pa
reitus du SLA seimus tų Tau
tiškų, Centų fonde sųsidąrė 
apie $6,000... Bet ar žino kas 
tuos pinigus kontroliuoja?. 
Nagi, vienas. Grigaitis, prieš 
septynis Pild, Tarybos. ną- 
rius, ir tie lyg lępšiąi

; be jo sutikimo nei ęentp tų 
pinigų kam nors skirtį, Tąi 
sugyvenome laikus Susivieni- 

. jip.e, ’ .
“Grigąįtįš tuos pįnigųs mę- 

. to - švaistė - daliną Grimą- 
, Bąbmą.vičią-Pąkštą tąrybąį 

ir, žinoma, savo tarybą!, ku
rią jie su šimučiu ir Vaidy- 
lą sudąro. Bet gęrąip tiks- 

j Įui... Grigaitis uždraudė pild.
Tapybai beąt ęentą iš. tų, pi-

dąkforįuą Gabaįiau^kąs tie
siog mano, kad su ją yra 
Yąromaą šnųigęlis. Jįs sa
fe' ''

Viępybe išlaido 
3QP. pualapių knygą su pa- 
veikslais, kuri kainavo apie 
tūkstantį dolerių. Smetoni- 
ninkai garsinasi, kad jų lei- 
dinis tokio pat didumo, 
‘Timęlę^s Lithuania’, kąijouos 
$4,000. Reiškia, kas ųųm ge
rai pąsipelnys yiauomęnes 
sąskaita!” (Liet, žinios, No. 
29).

Žinoma, kad pasipelnys. 
Kur tik prikiša rankas 
smetonininkai, ten apgavy
stė ir šmugelis. Smetona 
ir jo klika paskutiniais po
ra metų yra surinkę tūks
tančius dolerių “Lietuvos 
reikalams”. O kur tię pini
gai buvo padėti? Kur. vie
šos atskaitęs.? Nėra jokių. 
Nebijokite, Karpius nėra 
toks, kvailyš, kad už Smętor 

galvą guldytu vęltuį, 
Ųž Smetonos, mędąlį jis jąų 
seniai ątprąkąitąvę/

'Į’eyyųęS; Redaktorius Gra
žiai Riunirš.o Patį Didžiąusį 

Ląinijęjiiną
Rugsėjo, 24 dienos Tėvy

nėje Bajoras teisingai ragi
na amerikiečius nevirsti per 
dideliais optimistais ir vai
zduotis, jog karas jau be
keik laimėtas. O karas toli 
gražu dar nelaimėtas.

Laimėjimų, jis sako, mes 
turime didelių ir daug. Sa
ko:

“Italijoje einą dideli-kru- 
vini mūšiai. Tai benę di
džiausi sąjungiečių su vo- 
kiečiąis susirėmimai laike 
šio karo. Pirm šio susirėmi
mo. sąjuųgįęęiai yra atsiekę 
nemažą ir didelių laimėji
mų: Libijoje,. Tunisijoję ir 
Sicilijoje. Pamažu laimi ir 
pačioje Italijoje?”

Ręt čia Bajorui lūpos ir 
užsičiaupė. Jis visąi pamir
šo. dįdžiąųsius ląimėjimus 

, rytįniąm fręųte. O juk vi- 
sąs svietąs mato, kad ten 
pąsįękta pačių didžiausią 
ląimjėjimų.
, Ąr tuos, laimėjimus Tėvy
nės redaktorius, nepripažįs
ta Jungtimų Tautų laimėji- 
mais? Taip atrodo,

Bajoraą, beje, priklauso 
tai bjąųriai politinei, paka
leni jai, kuri neseniai kuni
go Pakąl.nio. lūpomis visam 
ąvieįui pąreįškę? kad jie 
dreba iŠ: baimes Rąudor 
nosios Armijos, pasisekimų 
rytiniam fronte. Jie, drebą 
iš baimės todėl, kad 'Raudo
nąjį Armija, ąrtįną^i prie 
Lietuvos ir žada ją išlais
vinti iš nacių-vergijos. To 
baisiai bijo Bajoras ir jo 
politiniai sugulovai 

i Taigi, Bajoras pamiršo 
rytinį frontą tiksliai ir są
moningai.

nigų. duoti.”
Waslw^toB, h,

Toliau Karpius prisiekia:
“Bet čia tas ‘demokratijos 

^inkoriu^’ ątk^hdo dantį, Lie
tuvai, Vądųųti Sąjunga jum 
tos knygos' ųenęuri^oti ne
duos! 1

“Jgali u^ npsiųę vedž>°ti 
SLA- Pild- Tarybą ir san'dą- 
rięęius, ijr Aųąęrikųs Ljetuvių 
Tarybą, bet ši viena organi- 
zaęija prie savo darbų Gri
gaičiui .nagų kišti neleis!’* 

■t-■ '

Tai tiek, apie Kąrpiąuą 
będąs. ja

Rąs Jięčią tę$ Noreųip 
toy gos išJetom^ tąi mątyt>. 
kas nors įrgi yra pakastą. 
Pittsburgh© Liet, rę-.

Mitingas Karo Lain|ęjjipui,
Komunistų Partija ruošia la- 

bąi, svąrbų mitingą, kurio, ties
iąs. išgarsinti karo bonųp ir 
taip įvaikiais budais padėti ka
ro laimėjimui. Mitipgąs įvyks, 
pirmadienį, spalių 4 d., 7 vai. 
vąką^ę, Court House didžiulėj 
svetainėje.

Nųp Komunistu Parti j.ęs 
kąlbės Močiutė E. Bloor, Ko
munistų Partijos pirmininkė 
Pennsylvania valstijoj, nuo 
Demokratų Partijos James 
Lydic. Republikonų Partijos 
atstovo, vardas dar ne paskelb
tas, Nuo. negrų k»lW tomą 
Woodson- Visus ir visąs kvię- 

ątąiląnkyti,
, Harold Speų^n
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LAISVES VAJUS
Jąu prasidėjo dienrąščio 

Ląiąvės. vajus gavimui nau
jų skąRytojų, Jau išmušė 
vąjanda visiems dienraščiui 
Laisvei gero, velijantiems 
žmonėm^ stoti į darbą. Vi
si turime stoti į darbą gau
ti savo dienraščiui naujų 
skaitytojų. Kiekvienas lie
tuviškai kalbantys žmogus 
turi būt pakalbintas užsisa
kyti dienraštį Laisvę.

Sėkmingiausias būdas ga
vimui naujų skaitytojų tai 
lankantis pas žmones į na
mus. Aplankykime kuo dau
giausia namų, užkalbinkime 
kiekvieną lietuviškai kal
bantį žmogų užsisakyti 
dienraštį Laisvę.

Kalbinant naujai užsisa
kyti Laisvę, reikia primin
ti ir tai, jog Laisvėje telpa 
daug raštų geriausių šių 
dienų Liętuvos rašytojų. 
Daug žinių iš partizanų ko
vų nacių okupuotoje Lietu
voje.

Laisvė yra amerikoniš
kas dienraštis lietuvių kal
boje. Plačiai rašo apie 
Ameriką. Laisvę skaityda
mas, žmogus susipažįsta su 
savo nauja tėvyne istori
niai, geografiniai, politiniai 
ir ekonominiai. Tą reikia 
pasakyti žmonėms, kalbi
nant užsisakyti Laisvę.

Visi dienraščio Laisvės

skaitytojai yra prašomi 
gauti savo dienraščiui nors 
po vieną naują skaitytoją. 
Visi galime gaut po vieną, 
tai nėra sunku. Tad pasi
rūpinkime, kad gauti. Pa
dėkime savo dienraščiui fa
šistinių govėdų užpuolimo 
laiku. Parodykime, kad 
mes mokame branginti ir 
pasiryžę apgint savo spau
dą.

Kurie dėl per ilgų darbo 
valandų negalės pasidar
buoti vajuje, tie turėtų fi
nansiniai paremti savo 
dienraštį. Galėtų prisidėti 
prie apmokėjimo vajinin- 
kams premijų. Pernai A. 
ir L. ŽEMAIČIAI iš Hart
ford, Conn., aukojo pirmą 
dovaną $50. PETRAS TA
RAS iš Elizabeth, N. J., au
kojo $25 Karinį Taupymo 
Boną.

Tas daug padėjo dienraš
čiui. Būtų didelė pagelba, 
kad šiemet atsirastų tokių 
Laisvės prietelių, kaip per
nai buvo draugai Žemaičiai 
ir Taras. P. Buknys*

P. S. Prašydami užsisa
kyti Laisvę, paklauskite 
žmonių, ar jau turi 3-čio- 
sios Karinės Paskolos Bo
nų. Jei neturi, tai pirma 
tenusiperka boną, o tik ta
da lai užsisako dienraštį 
Laisvę. — P. B.

Darbininky Sveikata i
karpa po padų

Gerb. daktare, malonėki
te ir man patarti per mū
sų dienraštį Laisvę.

IVĮąno duktė turi įkirią 
karpą po kojos padu. Ir ji 
jos niekaip negali atsikra
tyti.

Čionai įdedu jos pačios 
■rąątelį, kokiuos trytmentus 
jį turėję. Pirmiau, kol ne
buvo pjaustyta, nebuvo to
kią skąū.dį- Dąbąr didesnė 
ir skaudinę. Vaikščioda
ma, ji turi šlubuoti, nes ne
gali kentėt to -ską.uąmo, ir 
iŠ to darosi labai nervuotą.

Ąš pati turėjau karpą ir 
toj pačioj vietoj, netoli pirš-> 
tų. Aš išmirkydavau ir su 
dantjų šipuįiųku daviau 
karpai pauostyti baltojo vi- 
triolo porą kartų į savaitę., 
Tąį taip, ir išnyko. Bęt ji-i 
nąi, mergaitė, geriau tiki į 
ąąųjas mętodas. Jęi galimą,, 
patarkite, už ką iš kalno ta
riu dėkui.
Atsakyiųąs.

Jūąų, Drauge, naminis 
kąrpos gydymas geresnis, ir 
(tikresnis už tą moderniąją 
rąętodą.

Jūsų dukraitės, raštelis 
sako: “Pląntar wart. Two 
operations for removal. 
Thręe X^ray treatments.

One X-ray picture for me
tatarsal bone, 7 years.”

Su tokiomis karpomis bė
da. Išimti jas operacijos ke
liu galimą, bet dažniausia ir 
vėl atauga, nes jų šaknų vi
sų išimti bevęik negalima. 
Panašiai ir su tais X-spin- 
duliaįs (Rentgeno). Karpos 
visai neboja tokių spindu
lių. Jos perdaug jau kietos 
ir atkaklios. Su X-spindu- 
liais gali nudeginti , kokį 
naviką ant minkštų plėvių 
arba ir ant minkštos odos, 
bet ne ant sugargažėjusios 
padų odos.

Tegul Jūsų duktė daro 
taipo pat, kaip ir Jūs kad 
darėt su savąja karpa. Tik 
vietoj' baltojo vitriolio vely 
gaukite karbolinės rūkšties 
(carbolic acid).

Tegul ji su šipuliuku 
arba Jūs jaį tą karpą len
gvai tepliokite porą kartų 
savaitėje. O ant nakties kas 
vakaras pridėkite gabaliuką 
medvilnes, pamirkytu rici
nos alyvoj (castor oil). Po 
truputį įšges karpos krąu- 
jagyslės. Karpa eis minkš- 
tyn ir pradės luptis. Kai vi
sai išsilups, tegul vis ūą,r 
dedą medvilnės su ricina 
ant nakties.

ĮDr. J.: &
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B UŽ LIETUVOS LAISVE
Lauciaus LaiškasNetikėkite Bjauriai Hitle

rininkų Provokacijai
M. Pranaitis.

Lietuvos Jaunimai, Mobilizuotam Į Vokiečių Armiją

“Naujoji Lietuva”, “Tė
viškė” ir kiti lietuvių kalba 
leidžiami hitleriniai laikraš
čiai bei Kauno radijas skel
bia provokacinius šmeiž
tus, kad tarybų valdžia, iš
vijus iš Lietuvos vokiečius, 
keršysianti lietuviams. Ši
tiems šmeižtams “pa
remti” hitlerinės spaudos 
žulikai operuoja kažin ko
kiu tariamai komunistų 
partijos išleistu, o iš tikrų
jų gestapininkų sufabrikuo
tu atsišaukimu.

Šitie provokaciniai šmeiž
tai turi visiškai aiškų tiks
lą. Pasakomis apie “bolše
vikų kerštą” okupantai nori 
įnešti svyravimų į kovojan
čios lietuvių tautos eiles ir 
tuo būdu palaužti tą atkak
lų pasipriešinimą, su kuriuo 
jie susiduria vykdydami 

“totalinę mobilizaciją” Lie
tuvoje. Okupantai taip pat 
tikisi, kad tos pasakos pa
dės jiems suvilioti daugiau 
lietuvių į hitlerinę kariuo
menę.

Panašių provokacijų hit
lerininkai jau anksčiau grie
bėsi kitose jų okupuotose 
srityse. Raudonosios Armi
jos žiemos puolimo metu 
hitleriniai okupantai, varo
mi iš jų užimtų vietovių, 
skleidė provokacinius gan
dus, kad Raudonoji Armija 
keršysianti vietos gyvento
jams. Tačiau tų okupuotų 
vietovių gyventojai jiems 
netikėjo. Priešingai, suži
noję apie Raudonosios Ar
mijos artinimąsi, jie dar 
ryžtingiau stojo kovon 
prieš okupantus. Yra nema
ža faktų, kada vietos gy
ventojų parama žymiai pa
lengvino Raudonajai Armi
jai užimti vokiečių įtvirtin
tas vietoves.

Lietuviai, netikėkite ir 
jūs šlykščiomis hitlerininkų 
provokacijomis. Raudonoji 
Armija neša išgelbėjimą 
mūsų tautai nuo pražūties, 
kurią jai ruošia hitleriniai 
okupantai.

Vokiškieji okupantai, pa
tys gerai žinodami, kad jų 
pražūtis neišvengiama, nori 
padaryti savo nusikaltimų 
bendrininkais ir kitas tau
tas. Patvindę kraujuose vi
są Europą, jie nori, kad ir 
lietuviai suterštų savo ran
kas nekaltų žmonių krauju- 
je. Jie verbuoja lietuvius į 

Kongreso Atstovui Buto pirmininkas Sam Rayburn 
atidaro sesiją po pdros menesių atostogų.

hitlerinius baudžiamuosius 
būrius, plėšikiškus esesinin
kų legionus, policiją ir ki
tas tarnybas. Jie nori pačių 
lietuvių rankomis smaugti 
lietuvių tautą.

Lietuvos Komunistų Par
tijos (bolševikų) Centro 
Komitetas, Tarybų Lietuvos 
valdžios organai ir atsakin
gi lietuvių visuomenės as
menys ne vieną kartą yra 
nurodę, kaip sunkiai nusi
kalto mūsų tautai tie, ku
rie, vokiečių įbauginti ar 
apgauti, stojo tarnauti kru
viniems okupantams. Nors 
tokie žmonės ir nusipelnė 
rūsčios bausmės, tačiau 
Tarybų Lietuvos valdžios 
organai niekuomet nesiva
dovavo ir nesivadovauja ak
lo keršto jausmais. Tarybų 
Lietuvos vyriausybė duoda 
šiems žmonėms galimybę 
atitaisyti tą baisią klaidą, 
kurią jie padarė stodami 
tarnauti okupantams; ji 
nurodo jiems kelią, kaip ga
lima išpirkti savo nusikalti
mus prieš lietuvių tautą. Jei 
jie stos aktyvion kovon 
prieš vokiškuosius okupan
tus, Tarybų Lietuvos val
džia dovanos jiems ir leis 
jiems ramiai gyventi ir 
dirbti nuo okupantų jungo 
išlaisvintoje Tarybų Lietu
voje.

Tai aiškiai yra pareiškęs 
Lietuvos Komunistų ‘Parti
jos (bolševikų) Centro Ko
mitetas savo 1943 m. kovo 
mėn. atsišaukime “Lietu
viai”; tai aiškiai yra pa
reiškę Lietuvos Tarybų So
cialistinės R e s p u blikos 
Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumo Pirmininkas Justas 
Paleckis, Lietuvos TSR 
Liaudies Komisarų Tarybos* 
Pirmininkas Mečys Gedvi
las ir Lietuvos Komunistų 
Partijos (bolševikų) Centro 
Komiteto Sekretorius Anta
nas Sniečkus 1943 m. balan
džio mėn. kreipimesi “Į vir
šaičius, seniūnus, policinin
kus, karius, į visus tuos, 
kas vokiškųjų grobikų ap
gauti, kas iš baimės tar
nauja priešui.”

Šių oficialių pareiškimų 
šviesoje dar ryškiau mato
si, kokie šlykštūs yra hitle
rininkų p r o v o k ac i niai 
šmeižtai apie tariamą “bol
ševikų kerštą.”

Vieno Raudonosios Armi
jos lietuviško junginio ko
votojas Ignas Laucius per 
tarptautinį Raudonąjį Kry
žių netikėtai gavo laišką iš 
savo brolio Petro. Šį baisų 
dokumentą perspausdiname 
iš “Už Tarybų Lietuvą”.

—Red.
“Mielas Ignai!
Nežinau, ar tu gyvas, bet 

visgi rašau, vildamasis, kad 
Dievas pasigailėjo tavęs ir 
išgelbėjo tave nuo mirties. 
Žinok, mielas broli, jei gy
vas esi, kad palikom mes su 
tavim našlaičiai ir vienui 
vieni pasaulyje. Bet para
šysiu tau viską paeiliui, 
kaip tai atsitiko. Kai vokie
čiai užėjo, tai iš pradžių ne 
taip jau baisu buvo. Bet pa
skui pradėjo spausti prista
tymais. Kad bent vienai į- 
staigai reikėtų statyti, tai 
dar nieko būtų, bet atsira
do dešimtys įstaigų, ir 
Kriegsamtas, ir Civilamtas, 
ir komendantas ir dar kaž
kokie. Palikom be grūdelio, 
be mėsos, kiaules visas at
ėmė, šieną rekvizavo, o už 
pieno nepristatymą atėmė 
žalmargę. Paskui atėjo bė
ruko rekvizuoti. Tėvas ne
išlaikė. Įsikabino į bėrulį, 
rėkia: “Neatiduosiu!” Spy
rė jį žandaras į pilvą kaus
tytu batu, tėvas, nors ir 
stiprus buvo, griuvo ir, po
rą dienų pasirgęs, mirė. Pa
skui atėjo Jonukui šauki
mas. Nuvyko jisai ir— kaip 
į vandenį. Tik jau vasarą 
parbėgo Variakojų Povilas, 
sutinęs, kaip kaladė. Pasa
kojo, kad jie visi kažkokias 
tvirtoves statė, o paskui vo
kiečiai visus sušaudė, o jis 
pabėgęs.

Pasilikau aš vienas. O čia 
pradėjo vaikščioti pas mane 
Šmitukas — atsimeni, tas 
kur 40-tais metais į Vokie
tiją išvažiavo, vis vaikščio
jo ir užrašinėjo. Aš klausiu, 
ką rašai? O jis man: “Pa
matysi!”. Po dviejų dienų 
ir man šaukimas. Ateinu į 
komendantūrą ir sakau: po
nuli; kas gi ūkyje šeiminin
kaus? O jis juokiasi: “Vo
kietis šeimininkaus geriau 
už tave.” Ir išvežė mane. 
Nuvežė mus į Štetiną, su
varė į kažkokius namus. 
Atėjo vokiečiai, liepė išsi
žioti, liepė sunkumus kilno
ti ir bėgti, iščiupinėjo mus, 
kaip arklius. Mus 3 lietu
vius paėmė ponas Vandero- 
de, didelis dvarininkas. Su
kišo mus į šlapius barakus, 
miegojom mes ant plikų 
grindų, per visą dieną val
gėm porą supuvusių bulvių 
ir penkiasdešimt gramų 
kažkokios tešlos, vietoje 
duonos. Gi dirbom, Dieve, 
kaip dirbom! Nuo tamsos 
ligi tamsos, be paliovos pie
ninėj ar arklidėj, prie linų 
minimo — per kiaurą die
ną ant kojų. Išalkę, vos ant 
kojų stovėdami, vogdavom 
mes jovalą iš kiaulių, kau
lus iš šunų. Kasdien po dar
bo išrikiuodavo visus gim
nastikai. Versdavo bėgti ir 
griūti, keltis ir stoti, šliauž
ti ant pilvo ilgai, koĮ putos 
pasirodydavo prie burnos. 
Ne vieną kartą galvojau 
nusižudyti, bet čia man nu
sišypsojo laimė. Mūsų po
nas gavo įsakymą išskirti 
iš savo darbininkų penkis 
žmones ir pasiųsti juos į 
Štetiną, į fabriką pakeisti 
mobilizuotų. Tarp tų penkių

buvau ir aš. O tenai buvo 
fabrike daug belgų. Su ke
liais susikalbėjome kaip 
nors ir vieną dieną pabėgo
me keturiese. Turėjom pa
dirbtus liudijimus, kad va
žiuojam į kitus darbus. 
Daug teko kentėti ir mes 
atsidūrėme, kaip čia sako, 
neitralioj valstybėj. Dabar 
aš gavau darbo pieninėje. 
Buvau Raudoname Kryžiu
je, pasakojau, kad mano 
brolis pasitraukė nuo vokie
čių į Rusiją, ir klausiau, 
kaip jį surasti? Jie man pa
dėjo tave suieškoti. Štai ir 
viskas. Nežinau, ar pasima
tysim su tavim, broli mielas 
mano. Viską išardė, nužudė 
prakeikti šunys — vokie
čiai. Jei gausi mano laišką, 
atsakyk tokiu pat keliu per 
Raudonąjį Kryžių, o jie jau 
žino, kur pasiųsti. Lik svei
kas, laukiu tavo laiško.

Tavo brolis,
Laucius Petras”.

Atkeršijo už Skriaudas
Viešintai. Vieną kovo pa

vakarį šventosios upės pa
kraštyje pokštelėjo trys šū
viai. Jų garsai nuaidėjo 
miškingais skardžiais. Miš
ko darbininkai atskubėjo 
įvykio vieton. Paverkšnės 
upelio pakriaušyje jie pa
matė šiurpų vaizdą: purve 
įklimpusios vežėčios, o šalia 
jų kraujuose paskendęs, gu
lėjo nušautas arklys. Du 
ruda uniforma apsivilkę vo
kiečiai geležimi paskausty- 
tais batais spardė leisgyvį 
ūkininką B. Vėliau iš sąmo
nę atgąvusio ūkininko B. 
darbininkai sužinojo, jog jis 
buvo pavarytas pastotėn 
vežti du vokiečių miško pra
monės atstovus. Pasirodo, 
kad šie lietuviško miško 
grobikai nušovė išsekusį 
arklį tik dėlto, kad jis ne
turėjo pakankamai jėgos 
per balą pervežti storpilvių 
vokiečių, o ūkininkas B. bu
vo kruvinai sumuštas už 
tai, kad jis, vokiečiams su
grobus pašarus, neturėjo 
kuo savo gyvulių šerti.

Miško darbininkai ilgai 
nelaukė. Pagriebę už pa
karpos vokiečius, išvilko 
juos iš balos ir per kelis 
akimirksnius nuleido po 
Šventosios ledais.

Viešintiškis.
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Hitler found out that his high pow

ered mechanized and motorized 
army bogged down in the snow and 
mud of the Russian Winter. Al
though our Army is largely mecha
nized the cavalry horse is still a 
highly essential factor in this mount, 
ed division and In the Field Artil
lery. The Army also maintains re
mount farms where many cavalry 
horses are bred and raised.

W z/WWn

These select horses cost from $100 
to $165 and our crack cavalrymen 
are expert riders and carry on the 
traditions which have followed the 
cavalry from the earliest days of 
the Army. Purchase of War Savings 
Bonds will Insure good » mounts for 
the Cavalry. YOu and your neigh
bors buying War Bonds and Stamps 
regularly every pay day can help 
buy these horses for the v, £ 
Cavalry. Invest at least 14 percaA 
of your income in War Bonds. 4

(Čia yra lapelis, išleistas 
ir išplatintas Lietuvoje. —

Red.)
Jaunuoli!

Amžini mūsų tautos prie
šai vokiečiai mobilizuoja 
tave į savo armiją. Kas tau 
daryti?

Pagalvok, kam Hitleriui 
tavęs prireikė ir kaip jis 
ryžtasi duoti tau ginklą. Jis 
nori išsaugoti išsilikusius 
saviškius. Tu turi juos pa
keisti.

Aišku, Hitleriui trūksta 
kareivių. Tu turi mirti vie
toj jų.

Hitleris bijo duoti tau 
ginklą, bet Raudonoji Ar
mija sunaikino per daug 
vokiečių divizijų. Hitlerio 
rezervai baigiasi. Ir Hitle
ris tikisi, kad kulkosvaidžių 
grasomas tu eisi gelbėti vo
kiečių, eisi kariauti prieš 
savo brolius, prieš savo tė
vynę, prieš savo liaudį, eisi 
kariauti ir mirti už tai, kad 
vokietis liktų tavo ponu, 
kad tu liktum vokiečių ver
gu.

Hitleris vien užmuštais 
prarado ne mažiau kaip 4- 
is milijonus kareivių ir ka
rininkų — dabar jis nori 
paversti tave tėvynės prie

VISI Į DARBA
ŽMONES LAUKIA DIENRAŠČIO LAISVES

Jie laukia jūsų, seni Laisves skaitytojai, kad pakalbintumėte juos užsi
sakyti dienraštį Laisvę. Jie bus jums dėkingi už patarnavimą. Nes dienraš
tis Laisvė jiems patiks taip lygiai, kaip jis patinka jums.

VAJUS GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Dienraščio Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų prasidės su 1 d. spa- 

lių-October ir baigsis gruodžio mėnesį. Kiekvienas apšvietę branginantis 
žmogus, kiekvienas dienraščiui Laisvei gerą velijantis privalo darbuotis 

šiame vajuje, kad gauti savo dienraščiui naujų skaitytojų.

LAISVES KAINA METAMS $6.50
KANADOJE IR BROOKLYNE $7.00

Naujiems skaitytojams kainoje nėra nuolaidos. Vienoda kaina visiems. 
Viskas labai brangu, tai sunku ir dienraščiui finansiniai verstis. Todėl kai
noje nėra jokių. nuolaidų nė seniems skaitytojams nei naujiems.

STOKIME Į TALKĄ SAVO DIENRAŠČIUI
Parodykime Laisvės skundikams, lietuviškiems fašistams, kad mes esa

me pasirengę Laisvę apginti. Skaitlingai ir energingai darbuokimės, kad 
gauti savo dienraščiui,kuo daugiausia naujų skaitytojų šiuom vajum.

Kai kunigas Petkus skundė Laisvę ir bylai einant 1925 m., laike vajaus 
Laisvė gavo 1,600 naujų skaitytojų. Parodykime tą patį savo priešams ir 
šiemet.

DRAUGAI LAISVES VAJININKAI
Kurie esate bent kada dalyvavę Laisvės vajuose gavimui naujų skai

tytojų, prašome stoti į vajų šiemet Stokite apginti savo dienraštį nuo skun
dikų. Nes ši byla yra lietuviškos fašistinės giltinės nagai, siekianti už
smaugti demokratinį lietuvių dienraštį. Jūsų talka reikalinga apgynimui 
mūsų dienraščio nuo priešų.

Taipgi Pageidaujame Naujų Vajininkų
Kiekvienas dienraščio Laisvės patrijotas turi dalyvauti konteste gavi

mui naujų skaitytojų savo dienraščiui. Kiekvienas Laisvės skaitytojas yra 
prašomas gauti nors po vieną naują skaitytoją. Stokime į darbą visi, dar
buokimės platinimu savo dienraščio.

DALYVAUJANTIEMS KONTESTE YRA PASKIRTOS SEKAMOS DOVANOS:
1—$50 U. S. WAR BOND; 2—$30 CASH; 3—$25 CASH; 4—$25 U. S. 

WAR BOND; 5 — $20 CASH; 6 — $18 CASH; 7— $15 CASH; 8—$10 
CASH; 9 — $7 CASH IR 10—$5 CASH.

Stokite į kontestą ir gaukite vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Apart 
dovanos, jūs didžiai gerbs tūkstančiai Laisvės skaitytojų, matydami jūsų 
vardą vajininkų surašė.

Gavę naujų skaitytojų, prenumeratų kartu su pinigais siųsdami adre
suokite:

LAISVES ADMINISTRACIJA
427 LORIMER STREET BROOKLYN, 6, N. Y;

šu ir išdaviku ir pasiųsti į 
tikrąją pražūtį.

Ar tu gali išvengti to 
baisaus likimo?

Ar gali tu išgelbėti savo 
gyvybę, išlaikyti gryną są
žinę, nelikti brolžudžiu, nei
ti kariauti už vokiškus prie
vartautojus.

Aišku, gali.
Jei vokiečiams trūksta 

kareivių, vadinasi, reikalai 
blogi, ir jie visomis prie
monėmis nori atitolinti sa
vo neišvengiamą galą.

Tavo gi uždavinys—pa
greitinti šitą galą, kuo tik 
gali. Tada tu vėl būsi lais
vas, tada vėl grįš laimė — 
tada tu išdidžiai ir džiaugs
mingai sutiksi Raudonąją 
Armiją — tavo brolius.

Tau bruka ginklą į ran
kas— atsuk jį prieš vokie
čius !

Nutaikyk progą ir bėk 
nuo jų, vienas ar su drau
gais, prisidėk prie didžio
sios liaudies keršytojų ar
mijos —prie partizanų. Ne
lauk, kad tave pašauktų ki
ti, bet drąsiai ryžkis šitam 
žingsniui. Partizanai patys 
suras tave, kai tik tu pra
dėsi veikti, tavo veikmai 
kalbės už tave, ateis pas ta

ve, tu rasi draugišką pagal
bą ir paramą teisingoj ir 
šventoj kovoj prieš mūsų 
tautos pavergėjus.

Apsivilksi vokišką milinę 
ir tapsi hitleriniu kareiviu 
— tavęs neapkęs ir panie
kins visi lietuviai, tavęs kas 
žingsnį lauks mirtis. Pasuk
si ginklą prie vokiečius — 
išsaugosi gyvybę ir garbę. 
Motina palaimins tave, kad 
išgelbėjai ją iš vergovės. 
Mylimoji visą amžių dėkos 
tau, kad išlaisvinai ją iš vo
kiškos nelaisvės. Tarybų tė
vynė didžiuosis tavim, kaip 
savo brangiu sūnumi.

Niekinga vokiško vergo 
mirtis ar kova, laisvė, ir 
garbė — štai iš ko tu turi 
pasirinkti.

Mes žinom, ką tu pasirink
si. Tu — mūsų brolis, tu 
būsi su mumis, su visa ne
nugalima liaudimi. Tu pa
aukosi savo jėgas kovai 
prieš vokiškuosius grobi
kus. Tu padėsi Raudonajai 
Armijai išlaisvinti Tarybų 
Lietuvą nuo hitlerinių niek
šų.

1943 metai. .
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Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”
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Ketvirta* Puslapi*

DETROITO LIETUVIU RADIO KLIUBO
PAVYZDINGA VEIKLA

Paflfr New* Ketvirtadienis, Rugs. 30,194$

Lietuvių Radio Kliubas Minėjo 
Dviejų Metų Sukaktuves

Kliubą Sveikino Gubernatorius 
Kelly, Detroito ir Hamtramcko 

Miestų Majorai
Detroito Lietuvių Radio 

Kliubas, kuris sekmadienio ry
tais duoda programų iš stoties 
WJBK, rugsėjo 5 d. minėjo 
dviejų metų sukaktuves. Pro
gramos vedėjai pranešė:

“Per tų laika mums reikėjo 
padėti daug energijos ir iš
leisti daug pinigų, kad palai
kyti šių programa. O tai galė
jome padaryti su pagalba lie
tuvių, kurie aukavo, davė pa
minėjimus ir sveikinimus per 
radio ir su pagalba biznierių, 
kurie garsinosi per mūsų pro
grama.“

Per du metus savo gyvavi
mo Detroito Lietuvių Radio 
Kliubas atliko didelį ir gra
žų darbų ne tik lietuvių ap- 
švietos ir kultūros srityj, ne 
tik suteikime gražios muzikos 
ir dainų Detroito ir apylinkės 
lietuviams. Kliubas davė dide
lę paramų ir mūsų šaliai ir 
abelnai Jungtinėms Tautoms 
bendroj mūsų kovoj prieš bar
bariška fašizmų. Kliubas nuo
latos per radio ragina lietu
vius pirkti karo bonus ir štai 
per pirmų vajų pardavė karo 
bonų už $33,000. Per antra 
vajų pardavė už $102,000 ir 
tuo būdu nupirko Amerikos 
valdžiai kovos lėktuvų. Taip
gi per trumpų laikų surinko 
virš $200 dėl nupirkimo ciga- 
retų Amerikos kareiviams už
sienyje.

Ta gražų kliubo darbų labai 
įvertina ir Amerikos valdžia. 
Šių sukaktuvių proga Jungti
nių Valstijų Iždo Departmen- 
tas įteikė kliubui atsižymėjimo 
,ženklų už gerų pasidarbavi
mų karo bonų pardavime.

Detroito Lietuvių Radio 
Kliubo Programų labai įverti
na ir kitataučiai; taipgi mies
tų viršininkai ir ” Mich. valsti
jos gubernatorius. Štai, kokius 
gražius sveikinimus kliubas 
aplaikė dviejų metų sukaktu
vių proga:

Office Of The Mayor 
City of Hamtramck

Wayne County, Michigan 
September 1, 1943 

Mr. Michael Masis 
5808 Lemay Avenue 
Detroit, Michigan
Dear Sir:

I want to take this-pleasant 
opportunity of expressing my 
sincere congratulations on the 
occasion of a second year an
niversary of splendid work 
conducted by the Lithuanian

Radio Club over the Station 
WJBK.

The efforts of your Club in 
bringing music and entertain
ment over the radio is great
ly appreciated not only by the 
people of Lithuanian extrac
tion, but also by those good 
people, who realize the cos
mopolitan character and the 
true value of contributions 
made by the jieople of dif
ferent nationalities in our 
era in music and other fields 
of human endeavor.

With sincere wishes of con
tinued and everlasting suc
cess, I wish to remain

Yours for Victory
Stephen S. Skrzycki, M. D.
Mayor.
Detroito miesto majoras pri

siuntė sekama sveikinimą: v v
City of Detroit 

Executive Office
September 1, 1943 

Mr. Michael Masis, 
Announcer
Lithuanian Radio Club of 
Detroit
5808 Lemay Avenue 
Detroit, Michigan.
Dear Mr. Masis:

The second anniversary of 
the Lithuanian Radio Program 
affords me the opportunity to 
express, on behalf of the ci
tizens of Detroit and person
ally, our appreciation of the 
exceptionally good music 
broadcast over Station WJBK 
every Sunday morning.

Although the lyrics are in 
the Lithuanian tongue, which 
is unfamiliar to many of our 
people, the language of music 
is universal and your weekly 
programs are a source of 
pleasure and inspiration.

It is my hope that these 
programs will continue, and 
that they will give as much 
satisfaction to the participants 
and to the invisible audience.

Sincerely yours,
Edward J. Jeffries, Jr.
Mayor.

O Michigan valstijos guber
natorius štai kokį sveikinimų 
prisiuntė, padarydamas gra
žių pastabų apie lietuvių kal
ba : v

State of Michigan 
Executive Office 

Lansing
September 1, 1943 

Mr. Michael Masis 
Lithuanian Radio Club 
5808 Lemay Avenue 
Detroit, Michigan
Dear Mr. Masis:

Will you please extend to 
the members of youi' Lithua-

nian Radio Club my felicita
tions on the occasion of the 
Second Anniversary Celebra
tion of your Lithuanian lan
guage program over Station 
WJBK.

In perpetuating the classic 
beauty of the Lithuanian 
tongue—the most ancient of 
all the living languages, ol
der than the Greek, Latin, 
German, Celtic and Slav ton
gues—you arė performing a 
distinct service that -trans
cends the purely 'entertain
ment.

Very truly yours,
Harry* F. Kelly, . .
Governor.

čia verta pažymėti, kad De
troit Lietuvių Radio Kliubo 
programa yra vienatinė popu- 
liariška lietuvių radio progra
ma Detroite ir apylinkėj. Už 
tai kliubas turi daug įtakos ne 
tik lietuviuose, bet ir tarp sve
timtaučių.

Radio Kliubas turi 105 na
rius. Taipgi turi didelį skaičių 
rėmėjų.
, Kliubo viršininkais ir pro
gramos vedėjais yra pažangie
ji Detroit lietuviai veikėjai.

Dr. M. D. Palevičius yra 
kliubo prezidentu. Jisai taipgi 
rūpinasi muzikališka progra
mos dalimi.

Advokatė Stephanie Masis 
rūpinasi priruošimu-surašymu 
visos programos. Jai prisieina 
daugiausiai padirbėti. Ji ne tik 
turi surašyti programų, bet 
taipgi turi ir vertimus į anglų 
kalbų padaryti.' Tai didelis 
darbas. Prie to, dar ji darbuo
jasi karo bonų pardavime.

M. J. Masys, advokatės tė
vas, yra programos perdavė
jas—“anounseris.“ Jis suga- 
biai ir aiškiai programa per
duoda.

Stella Smith yra Radio Kliu
bo pianistė. Nellie Belunas ir 
Uršulė PaleviČiene ne tik daž
nai dainuoja radio programoj, 
bet taipgi smarkiai darbuojasi 
karo bonų pardavime.

Pijus Krakaitis perduoda 
svarbiausias žinias per 'radio 
programa.

Kliubas pasiryžęs ir ant to
liau tęsti savo darbų. Geriau
sio pasisekimo.

Laisvės Korespondentas.

Bridgeport, Conn.
Kelios Žinutės

Rugsėjo 25 d. bridgepor- 
tiečių būrelis (dalyvaujant 
vienam brooklyniečiui —• Jo
nui Lazauskui) perstatė vieno 
veiksmo komedijų — “Mirties 
Lažybos“ (ne “Laižybos,“ 
kaip kad skamba veikalo ant- 
galvisl). ši pramoga įvyko 
bažnytinėj salėj. Pirmų sykį 
man teko matyti tokį skait
linga būrį lietuvių. Ir svar
bumas buvo tame, kad čia, 
jau berods antru kartu įvyks
ta toks “besriovinis“ parengi
mas.

Kažin, ar negalėtų brookly- 
niškių organizacijų vadai paim
ti iš bridgeportiečių pavyzdžio? 
Štai, kad ir šiame parengime: 
dalyvauja skaitlingai parapijo- 
nys, vietinis kunigas Kazlaus
kas ir jaunesnysis kunigas; 
taipgi dalyvauja visi pirmei
viai. Toks šiltas susitarimas, 
toks draugiškumas. Tikrai sma
gu dalyvauti tokioje pramogo
je! Visi sutartinai dirba vie
nam tikslui — greičiau užbaig
ti karą, pirkimui karo bonų ir 
tt.

Veikalas “Mirties Lažybos“ 
yra išleista L. M. S., tai yra 
vieno veiksmo komedija; turi
nys jo gana sklandus ir nenuo
bodus; tik gal būt truputį per
daug yra keiksmažodžių ir taip
gi apsčiai gramatiškų paklai- 
dėlių, įskaitant ir paties veika
lo užvadinimų.

Atsargiai su “Mokintu 
Inteligentu“

Bridgeport© yra atvažiavęs 
iš Brooklyno vienas asmuo, ku
ris save visuomet persistato 
“nepaprastai mokintu vyru,

inžinierium, detektyvu, risti- 
ku“ ir tt. Jis giriasi, jog hešio- 
jųsis visuomet su savim brau
ningų ir kitokius ginklus. Nie
kas nepavydėtų savo tautiečiui 
-tokių “kvalifikacijų,“ jeigu jis 
taip “apsišarvavęs“ neįvarytų 
kai kurioms moterėlėms sirgti- 

:nos baimės. Tai yra, minimas 
asmuo sužinojęs turtingesnį 
našlę, ateina piršliuosna ir at
sineša brauningų ir tokiu būdu, 
su brauningo pagalba, bando 
pirštis. Jūs tik įsivaizduokit, 
kokios gali būt pasekmės iš to
kių piršlybų! Pagaliaus jam 
pasisekė nuo keleto žmonių pa
siskolint po mažiau ar daugiau 
pinigų. Apie atgavimų skolos 
nuo to “inžinieriaus“ skolinin
kai, be abejo, turės pamiršt, 
nes tas asmuo niekur nedirba 
ir neatrodo, kad jis galėtų ka
da dirbt. Nebent jeigu valdžia 
kada susidomės tokiu asmeniu 
ir “priglaus“ jį į atatinkamus 
namus. Pakol kas, patartina 
geros valios žmonėms būti at
sargiems su paskolinimu pinigų 
tokiam “inžinieriui.“

Binghamton, N. Y.

juos nariais ir mes patys jau
simės, kad greta kitų atliktų 
darbų karo laimėjimui atliko
me ir šį .darbų broliškos pa
galbos.

Programa yra tokia: pada
ryti bilietukai po 10- centų ir 
bus išleista laimėjimui ketu
rios dovanos, kurių vienų gali 
laimėti bile kuris turįs tikie- 
tukų. Bus sukimas ir trauki
mas numerių, kortų lošimas ir 
kitų dalykų. Kurie myli šokti, 
tai galės šokti, nes bus gera 
muzika. Parengimo pradžia 
12 valandų dienų. Prašome vi
sus ir visas atsilankyti.

Frank Zeburis.

CHESTER, PA.
Mūsų mieste rusai ir Ukrainai ren

gia didelį koncertą Sovietų Sąjungos 
Medikalei Pagelbai. Įvyks sekmadie
nį, 3 d. spalių, 7 v. v., 8th ir Sproul 
St., Odd Fellows salėje. Kviečiame 
visus Chester ir apylinkės lietuvius 
linksmai praleisti vakarą. — Med. 
Kom. (229-231)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, spalių 3 d., 2 vai. po 
pietų. Draugai ir draugės, malonė
kite dalyvauti susirinkime, nes turė
sime labai daug svarbių reikalų ap
svarstymui. — V. Zclin. (229-231)

MARENGO, ILL.

LDS 6 kuopa rengia svar
bų parengimų spalių 3 dienų, 
Lietuvių Salėj, 315 Clinton St. 
Visi Binghamtono lietuviai 
prašomi dalyvauti parengime, 
nes LDS 6 kuopa turi jau 23 
narius Amerikos armijoj ir 
jau antras metas, kaip moka 
jų narines duokles į centrų iš 
savo iždo. Aišku, kad mes tu
rime juos palaikyti nariais, 
kurie yra pašaukti kovon prieš 
fašizmų už visų mūsų laisvę.

Kada karas pasibaigs, ka
da jie sugrįš, tai jiems bus 
smagu, kad mes palaikėme

Detroit, Mich.— Prisipa
žino kalta Emma Leon
hardt, viena iš astuonių 
areštuotų, kaip Vokietijos 
šnipų.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas Įvyks 

3 d. spalių, 2 vai. dieną. Pas sekre
torę O. Shemberienę, 15 Front St. 
Draugai, stengkites būtinai pribūti, 
nes susidėjo organizacijos reikalai, 
kad reikia juos aptarti. Gerai būtų, 
kad nariai atsivestų ir po naują na
rį įrašyti. — J. Ramanauskas, Org.

(232)
eastonTpa.

ALDLD 13 kp. nariams. — Sek
madienį, spalių 3 d. įvyks susirinki
mas, 3 vai. dieną. YMHA Salėje, 
Ferry ir Walnut Sts. Prašome daly
vauti. —■ Sekr. (229-231).'

piiiimiiimiimiiw
Į DR. J. J. KAŠKIAUČIUSI
I Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

PITTSTON-WYOMING, PA.
ALDLD 12 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 3 d. spalių. Paprastoj 
vietoj ir paprastu laiku. Prašome 
visų pribūti, turime svarbių reika
lų aptarti. Vienas iš narių.

(229-231)

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

susirinkimas įvyks penktadienį, 1 d. 
spalių, pradžia 7:30 vai. vak. Drau
gės, šis susirinkimas bus gana svar
bus, tad visos būtinai turime daly
vauti, bus skaitomas pikniko rapor
tas, kuris įvyks 5 d. rugsėjo.

(229-231)

ELIZABETH, N. J.
Laisvės vajininkų vakarėlis įvyks 

šeštadienį, 2 d. spalių, 7:30 vai. vak. 
Parengimas įvyks LDP Kliube, 408 
Court St. Todėl gerbiamieji, esate 
kviečiami dalyvauti, kaip tai Hill
side, Linden, Bayonne lietuviai. O 
elizabethiečiai, tai būtinai turi da
lyvauti, kad palikus vėl garbės 
miestu. Pelnas bus skiriamas Lais
vės vajininkams gavime naujų skai
tytojų. Taipgi dalyvaus keletas iš 
Laisvės štabo, turėsime progą pasi
matyti. — Kviečia vajininkai.

(229-232)

3rd War ban

“Dangaus Sūnus” Verda 
Sriubą ir Košę

šis miestelis yra apie 26 my
lias nuo Rockfordo ir 51 mylių 
nuo Chicagos. Lietuvių čia kiek 
žinau yra berods viena šeima, 
turi farmų.

Mūsų miestelio vardas irgi 
minimas žiniose. Čia yra “tarp
tautinių incidentų.“ Pirmiaus 
paskilbom, kada atgauta japo
nų dirbti ant farmų ir tūli vie
tiniai žmonės jiems pasiprieši
no. Dabar gi miestuko vardas 
minavojamas vėlei.

čia atvežta vokiečių karo be
laisvių dirbti ant farmos. Jie 
dabar kasa bulves. Kai kurie 
jiems ir sako: “Matote, jūs pa
siruošėte pasaulį užkariauti, o 
dabar kasate^ bulves.”

Verda valgyti vokiečiams ja
ponai. Reiškia, “tyro kraujo 
arijonus“ maitina nearijonai. 
Abieji jie dirba “ištiž.usięms 
demokratams.“

Naciai, vietoj pasaulį Užka
riauti, kasa bulves.

“Dąpgaus sūnūs,“ kurie pa
skirti valdyti svietų, gi skuta 
bulves ir verda košę.

Kai kurie nącių yra tikrai 
verti pasigailėjimo. Jie dar vis 
tiki, kad jie viršesni kitų, kad 
jie kovoja už “naujų santvar
kų,“ kad Vokietija laimės. Kiti 
gi ne. Šie nusivylę. Jiems buvo 
įkalbėta išdidumas, vokiečio 
gudrybė. Į Ameriką jie prastai 
žiūrėjo, o dabar jiems reikia 
dirbti amerikonams, dar dirbti 
ne tų, ką jie norėtų.

Bulvių kasimas vis dėlto yra 
naudingus darbas ir jų gyvas
tis nėra pavojuj.

. Taigi, čia patekusių likimas 
lyica geresnis. Milionai “pasau
lio užkariautojų“ Sovietų 
fronte jau guli po žeme.

Ne kaip jiems išeina su pą- 
saulio užkariavimu. Kor.

LIAUDIES BAI SAS
Kanados Lietuvių Savaitraštis 

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

Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu 
Skaitykite jų savaitraštį

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

LIAUDIES BALSO KAINA
$3.50 Metams

Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek 
pat puslapių, kaip dienraštis Laisve. Paduoda daug 
žinių ir talpina kitokių raštų iš įvairių mokslo sričių. 

Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią 
nacių priespaudoje.

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą ir naudokitės 
tais svarbiais raštais

IIHillUlllllllllillHIIIIIlWHIIIIIIHIUNIIIIIIIIllHNilllllllU^^
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Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.
Pąrė Kiekvieną šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne 

459 GRAND ST. , 
Skersai nuo Republic Teatro.

BROOKLYN, N. Y. 
TeL ®V. 4-8898'

Štai

Nąj^|<|kites Gera Proga
Per sekančias, 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą 

savo, seniemsir naujiems pacŲantams. Nepaisant didelio paki
limo kalnų ant visų akiniam naudojamų, medžiagų, mes vis dar 
pątamnaufšmą ųž senas, žemas; kainas.

Nuolaida
. s.'>^,>4 i*

Akiniai 
už $7.50

t-u.•'* '

AtsUanke '« skelbimą . ,
jums nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos; taip Žemos. kad pilnai patarnautume tik už $7-50-

STEGER & $T^0E^ Oįf^hists

ir mes duosime

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

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINE)

S Rheingold Extra Dry Alus
: Didelis pasirinkimas visokių į

Vynų ir Degtinės
i Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
į Savininku

411 Grand St Brooklyn ■

MATEI SAS SniOAAVIčU S
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir imp or- 
tūptos degtinės ir 
vynai, g e r iausiy 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
į 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

Liūdėsi© valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų Šermeninė. Mūsų pa-

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 ML Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4119



Gydytojo (spūdžiai Sovietų Sąjungoje
MONTREAL.— “Rusų me

dicina — ir tas apima tyrinė
jimą ir įrankius — yra labai 
toli pažengus. Jos gydytojai 
ir slaugės gerai lavinti ir išsi- 
specializavę. Mes tiesiog nu
stebome. Tai buvo puikus pa
tyrimas.“

Taip tai pareiškė Dr. Wil
der G. Penfield, vienas iš ge
riausių smegenų chirurgų Ka
nadoje, Montrealo Neuralgi- 
nio Instituto direktorius, kuris 
kartu su kitais gydytojais lan
kėsi Sovietų Sąjungoj.’ Jų mi
sija susidėjo iš 4 Britanijos 
gydytųjų, 2 amerikiečių ir 1 
kanadiečio.

“žygio tikslas — ištirti ir 
išstudijuoti Sovietų chirurgiją 
— buvo pilnai atsiektas, ne
paisant sunkumų dėl kalbos“, 
pareiškė jis. “Mūsų šeiminin
kai nuo aukščiausių iki že
miausių buvo draugiški.“

Pranešama, kad Raudo
noji Armija Įsiveržė j 

Gomelį, Baltarusijoje 
0 ■

(Tąsa nuo 1 pusi.) 
Kijevo ir jtarp Dniepropet- 
rovsko ir jo priemiesčio 
Nižne-Dniepropetrovsk. Pa
starąjį, ratiniame Dniepro 

^one, ’ Sovietai jau atėmė iš 
nacių.

ŠTURMUOJA NACIUS 
KREMENČUGE

Sovietų artilerija ir lėk
tuvai pleškina hitlerininkus 
iš rytų, pietų ir šiaurių Ki
jeve, antrapus Dniepro 
upės.

Raudonoji Armija viso
mis pusėmis šturmuoja vo
kiečius Kremenčuge, kur 
jie prispirti prie rytinio 
Dniepro upės kranto.
Įvairiose fronto dalyse so

vietiniai kovūnai per dieną 
numaršavo 10 iki 16 mylių 
pirmyn.
Kyrie Vokiečiai Nepasiduo

da, Lieka Sunaikinti
Vienus vokiečius apsup

tus vakariniam Ųniepro 
šone raudonarmiečiai su
naikina, o kiti patys pasi
duoda nelaisvėn. Sovietų 
kariai taipgi suėmė kiekius 
vokiečių ir didelį skaičių jų 
kanuolių ir kitų ginklų Go
melio ir Mogilevo. srityse.

Per dieną sovietiniai la
kūnai nušovė 4Į-ną nacių 
lėktuvą ir tik viename punk
te rytinėje Dniepro pakran
tėje sudaužė visą eilę prie
šų tankų ir 200 t rokų su 
vokiečiais ir jų karo reik
menimis.

KONGRESAS 360 BAL
SŲ PRIEŠ 29 NUBAL
SAVO Už PASAULINĘ 

ORGANIZACIJĄ TAI
KAI UŽTIKRINTI

WASHINGTON. — Mil
žiniška balsų dauguma — 
360 prieš 29 balsus — At
stovų Rūmai antradienį, 
rugsėjo 21, prięmė Ful- 
brighto rezoliuciją, tuo pir
mu kart istorijoje parem
dami tarptautinį mechaniz
mą pasaulio, taikai garan
tuoti. * •

Rezoliucija tokia: 
“ATSTOVU RŪMAI (SE

NATUI PRITARIANT) 
NUBALSAVO, KAD KON
GRESAS IŠREIŠKIA NU
SISTATYMĄ RĘMTI SU
KŪRIMĄ ATITINKAMO 
TARPTAUTINIO ORGA
NO SU GANĖTINA JęGA 
ATSTEIGTI IR PALAI
KYTI TEISINGĄ IR PA
STOVIĄ TARP PASAU
LIO TAUTŲ TAIKĄ IR 
KAD PRITARIA JUNG
TINIŲ ’AMERIKOS VAL
STIJŲ DALYVAVIMUI 
TAME ORGANE, PRISI
LAIKANT KONSTITUCI
NĖS. PROCEDŪROS.”

O. W. L

Jiems buvę išrodytą viskas, 
atsakyta į visus klausimu^. Jie 
buvę, nuvykę nęt į pafrontę. 
Jie praleidę tris savaites Masr 
kvoje, tyrinėdami mędikalius 
instrumentus, kraujo ėmimo 
įstaigas. Buvę nuvykę į Viaz- 
mos frontą ir apžiūrėję laul^o 
ligonines.

Fronte jie patyrė tikrą ru
sų organizacijos genijų. “Ru
sų armija“, sako jis, “reika
lauja greitos ir sėkmingos mę- 
dikalės atydos. Jos sužeistų 
plaukimas daug pastovesnis, 
negu kitų sąjungininkų. Mums 
sakė — ir mes neturime prie
žasties abejoti — kad buvo 
sužeisti penki milijonai kovo
tojų nuo karo pradžios.“

“Iš jų,“ tęsė jis, “70 nuo
šimčių buvo pasiųsta atgal į 
frontą.“

Didžiausį įspūdį komisijai 
padarę trys dalykai. Pirmas, 
tai didelis rusų uolumas ir ini
ciatyva. Tas atsispindįs ir chi
rurgijoj.

“Sužeisti rusų partizanai už 
vokiečių linijų gydomi rusų 
gydytojų,“ sako jis. “Orlaiviai 
juos pergabena per vokiečių 
linijas ir atiduotą į gabias ran
kas.“

Tuo pačiu laiku orlaiviais 
nugabenamas kraujas į vokie
čių užpakalį dėl tų, kuriems 
reikalinga duoti kraujo.

Delegatai buvę labai nuste
binti Sovietų ligoninių artumu 
prie fronto. Dažnai operacijos 
daromos girdint kanuolių 
trenksmus. Vidutiniškai, tokios 
ligoninės esančios nuo 7 iki 10 
kilometrų nuo priešo linijų. 
Gydytojai ir slaugės Sovietų 
Sąjungoj dirba su dideliu 
įtempimu, kaip ir kiti žmonės.

Misiją labai nustebinęs krau
jo perliejimas. Viena Maskvos 
klinika perleidžianti per die
ną po 500-800 kraujo aukoto
jų. 90 nuošimčių sudarančios 
moterys.

Nei viena moteris negalinti 
aukoti daugiau, kaip 7 kartus 
į metus. Bet jos negalinčios iš
pildyti tos kvotos. Ilgos linir. 
jos stovinčios prie klinikų. 
Tūkstančiai nori aukoti, bet 
nesuspėja paimti jų kraują. 
Sovietų Sąjungoj kraujo auka- 
vimas skaitomas teise, o ne 
pareiga, kaip kad yra kitur.

Kraujo aukotojai gauną 
speciales porcijas ir net pini
ginius atlyginimus. Bet dau
gumoje atsitikimų tie pinigai 
einą tiesiai į karo fondą.

Niekad Raudonajai Armijai 
nestokąvę kraujo.

Kada kraujas paimamas iš 
aukotojo, tai prie bonkos pri
segama ar priklijuojama kor
čiukė su aukotojo pavarde ir 
adresu. Kiekvienas raudonar
mietis žino, kieno kraujas iš- 
gelbsti jo gyvybę.

Fronto ligoninės turinčios 
krūtinės, gerklės, ausų, kaulų 
ir kitokių specialistų.

25,000 Gydytojų Šiemet
Jis išreiškę ląba.i gerą opini

ją apie Sovietų mokslo įstai
gas.

“Šiemet 25,000 baigė gydy
tojų mokslą,“ pareiškė jis su 
nuostaba veide.

“Keturios mędikalės moky
klos veikia vien Maskvoje, o 
kitos kiekvienoj provincijoj.“

Studentui tenka išbūti 7 me
tus mokykloj, kad gauti tei
ses praktikuoti, bet reikia dar 
6 metų, kad gauti me d ik alio 
daktaro laipsny

Dabartiniu metu medicinos 
studentų skaičių sudarančios 
beveik moterys. Vyrai sudarą 
tik 10 nupšįmčių..

Sovietų gydytojai daugumo
je jauni. Leitenantas genero
las Greftin Smemovas, gene
ralinis mędikalės tarnybos di
rektorius, vos 35 metų am
žiaus.

Nei vienoj šalyj armija ne
turinti tokios civilių žmonių 
simpatijos, kąip Sovietų Są
jungoje.

’ Gydytojų Sovietų Sąjungoje 
esą užtektinai. Kur tiktai ręi- 
kaljngąą gydytoj ąs, vipųon^.ęt 
galima jį gauti.

Spviętų žmonės dėkingi Ka

nados Raudonajam Kryžiui, 
sako Dr. Penfield. Jis pats 
vienoj ligoninėj pažinęs Ma- 
nitobos divizijos apsiaustus.

Jis išreiškė nuomonę, kad 
ateinančiais metais veikiausiai 
aplankys Kanadą Sovietų gy
dytojai.

New Kensington, Pa.
Netekome Brangaus Draugo 

Kaz. Žuko. *
Jau prabėgo virš mėnuo lai

kę, kaip žiauri mirtis išplėšė iš 
gyvųjų tarpo Kazimierą Žuką, 
tačiaus matomai neskubėjo pa
rašyti. Ypač tie, kurie kas die
ną su juo pasikalbėjo ir gerai 
apie jo gyvenimą žino. Steng
siuos tiek pasakyti, kiek man 
yra žinoma.

Velionis gimė Lietuvoj, Kau
no rėdyboj, Joniškio mieste. 
Darbininkų šeimoje jis buvo 
vyriausias sūnus. Šeima susi
dėjo iš 7, keturi broliai: Kazi
mieras, Juozas, Marcijonas ir 
Fortūnatas ir trys seserys. Ka
dangi Kazimieras buvo vyriau
sias šeimos narys, jam teko 
daugiau prisidėti prie pagelbė
jimo tėvams išauklėti šeimą.

Kaip kiekvieno žmogaus gy
venime pasitaiko visokių sun
kumų, nuo jų nebuvo liuosas 
nei Kazimieras. Gyvenant Lie
tuvoje, jo jaunesnysis brolis 
Fortūnatas, kuris dabar gyve
na Scottville, Mich., 1905 m. 
daug veikė ,revoliuciniam judė
jime, prieš caro valdžią, jis bu
vo socialdemokratų partijos na
riu. Kada caro žandarai sužino
jo apie jo veiklą, užpuolė jų 
napiųs ir iš kanuolių apšaudė, 
Kazimierui teko jie atstatyti.

Rodos 1909 m. jis atvyko į 
šią šalį, kad. sukurti kiek pato
gesnį ir ramesnį gyvenimą. 
1911 m. jis atsikvietė pas save 
savo sūnų —Juozapą. Tačiaus 
užėjus pirmajam pasauliniam 
karui, jo žmona ir trys dukte
rys — Ka.ziūne, Stella ir Mal
vina liko Lietuvoje — atvyko į 
šią šalį karui pasibaigus, 1921 
metaip.\

Kazimieras pries mirtį prašę 
savo dukterų, ka.d jos jį laidotų 
laisvai ir užkviestų kalbėtojus, 
kas ir buvo padaryta. Rugpjū
čio 1 d. Kazimieras Žukas už
merkę ’ ajkis amžinam miegui, 

1 sulaukęs 70. metų amžiaus. 
Nors šiaip jis buvo tvirtas ir 
puikiai išrodo, bet dusulys jį 
nugalęjo, Gailą, dar daug galė
jo dięMi.

Velippis bųyo palaidotas rug
pjūčio. 4 J. Išlydint iš namų 
pasakė kalbą K. Sliekięjie, Jis 
buvo nulydėtas į New Kensing
ton© kapines gana gražaus bū
relio artintųjų, draugų, kaimy
nų ir pąžyštamų. Kapinėse pa
sakė atsisveikjųimo prakalbą 
Jurgis Urbonąs, primindamas 
velionio gyvenimo praeitį. Visi 
laidotuvių dalyviai buvo, už
kviesti pietums po laidotuvių ir 
pavaišinti.

Tebūna Kazimierui lengva 
šios šalięs žemelė ir ilsėkis kar
tu su savo gyvenimo drauge, 
kuri kiek anksęiau buvo palai
dota.

Reiškiu užuojautą velionio 
šeimai ir jo sesutei ir broliui F. 
Žukui, kurie gyveųa. Scottville, 
Mich. (du broliai ir 2 seserys 
jau anksčiau, mirę.)

PADĖKA
Čia noriu išreikšti padėkos 

žodį, varde palikusios velionio 
šeimos, velionio sūnaus Juozo 
Žuko iš Farrell, Pa„ dukterų;— 
Kaziūnės Stonienės, Stellos Ku- 
bek, Maj vinos Wrublewskien.es 
— kalbėtojams K. Sliekienei ir 
J.. Urbonui už jų širdingai pa
sakytas ką.ll?ąs ię aukojimą ląi- 
ko, taip pat visiems ir visoms, 
Iprie bile kuo prisidėjote prie 
Suraminimo mūsų tokioj liūd
noj valandoj. C. Stasfrinsky.

Prieštarauja Nacių Praneši
mai apie Mussolinį

♦

Nacių vieni pranešimai 
^akė, kad Mussolinis yra 
šiaurinėj Italijoj,, o kiti pa- 
ąakpję, k,ą$ j^ jau Romoj 
ęrganizuojąs italus kąruį 
prieš TąJkįnMMs.

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP W A N TED—FEM ALE

MERGINOS
DIDELE FOTOGRAFIŠKA KOR
PORACIJA NORI PĄTARNAVIMO 
KELETOS ANGLIŠKAI KALBAN
ČIŲ MERGINŲ SUSTATYMUI MA

ŽŲ FOTOGRAFINIŲ FREMŲ.

ALGĄ $20 i SAVAITĘ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

KREIPKITĖS

GRANT POSITYPĘ CORP.
16 WEST 22nd ST., N. Y. C.

(232)

MAI,E and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

FRANKLIN SIMON
Fifth Avenųe drabužių dirbtuvėj yra vietų:

SANDĖLYJE l’AGELBININKAMS

VYNIOTOJAMS
IR

BERNIUKAI KOLEKTORIAI

ALGA $18
Kreipkitės j Personnel Ofisą 

8-tos lubos

5TH AVĖ., PRIE 
38-TOS GATVĖS

veik-Asmenys iš karinių darbų ar būtinų 
smų nebus priimtini be darbdavio paliudiji
mo jų atliekamumo.

(230)

WAR BONDS
★ ★

Cruising at tremendous speed, 
America’s PT-Boat fleet is sniping 
\yith excellent results at Hirohito’s 
navy ip South Pacific waters. These 
powerful little boats are being njanu- 
factured. at many cities throughout. 
America and racing down our inland 
waterways to the sea. They are 
termed “expendables” but thęy 
pack almost half the wallop of a 
full-sijzed destroyer an$ cost only
a fraction as rnųch.

Built sturdŲy from 60 to 110 fęęt 
long, carryipg four torpedoes, ma
chine guns, depth charges and smoke 
screen apparatus, they, ęost up tp 
$4po,QOO. Your increased purchase, of 
War Bopds helps pay for them. Buy 
more War Bonds every payday^ 
“You’ve Donę Your Bit^-Now Do 
Yęur Best.” ų. jj.

M. J, ŠVILPOS 
STEBUKLINGA MOSTIS 
SVARBUS IŠRADIMAS

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

Atydžjąi tėrnykite mosčiu vardus 
ir nuo kurių ligų jos pagelbsti.

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

Mortis nuo dantų gėlimo. Prašali
ną skaudėjimą, užsivietrijin^ą ir su
stiprina smageųis. Švelpi vartot ir 
nekenksminga. Kaina 50ę ir $1.
NO, 2 —• M. J. SyULPĄ’^ SALVE 

FOR REUMATIC PĄINS.
Nuo Rheumatišlfą skausmų. Mus

kulų, sąnarių, užgąyinjo, užsišaldy- 
ipę, ir blpgos kraujo cirkuliacijos, ir 
taip toliau. Kaina ’ $1 dėmutė.

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

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

NO. 4 — M. J. ŠVILPA S NEW 
discovery salvė for 

poison lyv.
Greit prašalina niežėjimą ir išbė

rimą. Taipgi gera ir nuo kitokių 
užsisenėjusių niežėjimų ir išbėrimų, 
Kaina $1. Reikalaudami mosčių, 
prisiųskite ir pinigus, money-orderj 
ar čeki. Nemažiaus $1. Kurie norir 
t>ę prisiųskite štampų 30c, likusių? 
apmokėsite C.O.D. Kanadoj 25c eks? 
tra, u3 orderi. , 1

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

Hartford 6, Conn.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ŠVARINTOJOS
Moterys Class A Ofisų

Rildinge .
$21.96 už 36 valandų 

į savaitę 
Naktinis Darbas

Puikios Darbo Sąlygos
Kreipkitės 9:30 A. M.

Iki 4 P. M.
Nuo Pirmadienio, įimant

Penktadienį
Personnel Office

50 Rockefeller Plaza
(X)

MERGINOS
PATYRIMO NEREIKALINGA 

BŪTINA PRAMONĖ 
SURINKIMUI, PERŽIŪRĖJIMUI, 

PAKAVIMUI 
STIKLINIŲ INDŲ IŠDIRBĖJOS 

ŠIFTŲ DARBAS 
NUOLATINIS DARBAS 

GREITI PAKILIMAI

Metro Glass Bottle Co.
135 WEST SIDE ĄV., JERSEY CITY 

(234)

MERGINOS —- MOTERYS
Patjkrintojos ir statytojoj, taipgi opera

torės lengvo drill ir punch presso darbo.
Dabar yra karinis darbas, tačiau jis tęsis 

ir po karo. Asmenys iš karinių darbų ar 
būtinų veiksmų nepriimami be darbdavio 
paliūdijimo jų atliekaipumo.

WM. CRABB & CO.
3rd Ąvę., ir 4th St., 
arti Bloomfield Ave., 

NEWARK, N. J.
(231)

MERGINOS IR MOTERYS, 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

VIRTUVĖS DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRfiJQS
DĘSERT DALYTOJOS 

(‘ SALDAINIŲ PAKUOTOJAI. 
TURI KALBĘTI ANGLIŠKA,!

DUODAMA VALUI# IJl UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 W- 23RD tST.. N. Y.

Arba kreipkitės 6 P,l£. iki 9 P.M.
TIMES SQ. STORE, 149Q RR0A»WAY

(X)

KAMBARIŲ APTVAR- 
ĘYTOJOS

„PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
VALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVĘ. IR 51ST STREET

N. Y-C.; NETELEFONUOKITE 
(X)

ę^M3ARIŲ TVARKYTOJOS 
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 m. amžiaus; gera proga pakili 

; nąui. Kreipkitės į Housekeeper.
HQTEU DJXIE

( 48^ X°rK IX)

MERGINOJ
1^-35

DORINAME GYVYBINIAM ĄPSIGYNIMO 
i DARIUI. LAliCRODŽIAMS NUMERIUS 

RAŠYTI 
Alga Mokinantis

Reikalaujama pftliuosavimo pareiškimo 
EASTERN RADIUM DIAL ' 
- 304—31Q R. 28fd St.

. (231)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Patyrusios ir be patyrimo. Nuolatinis dar- 
bąs; puikios darbo Sftlygo; gera alga; va

landos ; apmokamos vakacijos ir šventės.
Y.. M. C. A.

Employment Dept,—215 W. 23rd St.

MAUDYNIŲ TVARKYTOJOS
East Side rezidencijiniame viešbutyje.

Gera alga ir geros darbo sąlygos. Kreipkitės

HOUSEKEEPER S OFI SE 
125 Eąst 5QtĮi St.

(232)

HELP WAITED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

771

REIKIĄ VYRŲ
Maisto Apdirbimo Fabrikui 

Nuolatihls darbas, pridedant' viršlaikius 
Patyrlnias Nereikalingas 1

Kreipkitės X«sdien 9 iki 5 
Šeštadieniais 9 iki 12 

BOWĘY’S. INC-
Bedford ■ 4vtenue t ąrooldyn

,,, tiiiiiij, .i,.į..Į.jį p,.Į. eti

jus bus iviem

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MAŠINISTAI
KURT VERSEN CO.

RREIPKEpE^ PER
Ų. S. EMPLOYMENT SERVICE 
404 3$ TH ST., UNION CT.TY, N. J.

(236)

VYĘĄI
. PATYRĘ IR BE PATYRIMO. KAIPO

AKINIŲ STIKLŲ 
TEKINTOJAI

NAKTINIAI ŠIFTAI
Verta mokytis linksmą, gerai apmokamą dar
bą darymui mokslinius mędikaliuš instrumen

tus valdžios užsakymams.

ĘELJJGE, INC.
37-18 Northern Blvd.,

Long Island City, N. Y.
Asmenys, iš karinių darbiu nepr|valo kreiptis 

be pareiškimo jų paliuosayimo.
(232)

VYRAI
BE PĄTYRIMO

Lengvas, bendras fabriko darbas, g 
BOOK BINDERY

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 
Kreipkitės Į:

J. F. TAPLĘY CO.
45-31 Court St., Metropolitan Bldg., 

Long Island City.
Court Sq. Stotis, 6 minutės iki Manhattan.

(232)

Budinkų Aptarnautojai 

VYRAI! VYRAI! 
ROCKEFELLER CENTER, INC. 

Turi Keletą Vietų, Būtent:

SARGAMS
Naktinis Darbas 

Valandos: 1 A.M,—9:30 Ą.M. 
Alga $33.88 j Savaitę 
44 Valandą Savaite

ELEVEITERIŲ OPERUOTOJE 
Alga $34.98—44 Vai. Savaitė 

PATYRIMO NEREIKIA

APVALYTOJAI
Naktinis Darbas 

Valandos: 11 P.M.—7:30 A.M 
Salary $33 į Savaitę 
44 Valandų Savaitė

Moderniniai Aukšto Tipo Ofisų Budinkai 
DUODAMA UNIFORMOS 

KREIPKITĖS Į PERSONNEL OFISĄ 
3-ČIOS LUBOS

50 Rockefeller Plaza, N. Y. C.
(230)

VYRAI
16 METŲ AMŽIAUS AR VIRŠAUS
Daliai ar Pilnam Laikui

Būtinas Karo Darbas
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

IŠSILAVINSITE GERESNĖMS POZICIJOMS

Gaylord Container 
Corp.

FT. OF BROADWAY 
JERSEY CITY

Važiuokite Marion Bušu nuo Journal Square 
iki mūsų dirbtuvės.

(235)

DIVONŲ DARBININKAI 
DIVONŲ MAZGOTOJAI IR 
BENDRAI PAGELBININKAI

BALTI AR NEGRAI 
BESHAR & CO.

5 CANAL PLACE
138th St, ir Park Ąve., Bronx.

J231)

REIKIA BAČKŲ DARYTOJO
GOLDEN piCKLę WORK?

367 Park Ave., 
Brooklyn.

(231)

MAŠIbUSTAI
Patyrę prie eleveiterių taisymo

Daug viršlaikių
WATSON ELĘVATOĘ CQ.
407 West 36th St., N. Y.

(230)

PAJŲ KEPĖJAI
GĘRPS ALGOS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Kreipkitės į ofisą tarp 9 A.M. ir 5 P.M.

LE CQDX TOASTED PIES, INC.
100 Sutton St), Brooklyn.

(231)

Auto Trokų Mechanikai 
Ir Pagelbininkai

Karinė Pramonė
Trojcų ir busų aptarnavimu) Vyrai, yra skai

tomi, kaipo tutini darbininkai.
GĘRĄ ALGA. NUQLATINIAI DARBAI ’ 

PĘDQA PAKILIMUI 
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS 

MOpĮSRNIšIfl ĮRANKIAI IR ĮRENGIMAI 
£uiki proga Įstojimui" { pastovią, 40 metų 

ttenutho Nationals Kampaniją.
ĘRĘIPKITĖS 8:30 A.SĮ. IKI 5:15 P.M. 

UNITED STATES EMPLOYMENT SERVICE 
OF THE WAR MANFQWER COMMISSION. 
1056 BlfoAD ST., NEWARK. N. 1, ARBA

THE WHITE MOTOR CO.
130 Murray St., Newark, N. J. 
Bile kada, dienom ar vakarais.

Nuo būtihų darbininkų reikalaujama darbda
vio atllekamumo statement©.

_________ ' “ ' ' ' ’ (232)

W darytojai 
k LIUOBI įfUO DRAFTO

Daryti baigtų, ant Kurių Dedama Langų 
Puošimai. Galitą Naudoti Dirbtuvės tyaBinas. 

Nuolatos. Nėra Naktinio ir
Sekmadienių Darbo.

CITY 
(Tarpo Fultpn Ir John' Streets) 

KLAUSKITE DISPLAY DĘĮ’.A.HTMENTO >

HELP WANTED—-MALE
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
Naktinis Darbas Class A 

Ofisų Bildinge
Amžiaus 38 iki 55

PRADINĖ ALGA $33 UŽ 
44 VALANDŲ Į SĄVAITĘ i 
Puikiausios Darbo Sąlygos

Kreipkitės 9:30 A. M. 
iki 4 P. M.

Nuo Pirmadienio, įimant 
Penktadienį

Personnel Office -OI
50 Rockefeller Plaza

(X) K .

VYRAI
BENDRAM APVALYMO DARBUI. 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. KJRS. WAGNĘĘ» 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
51ST STREET, N. Y. C., NETELĖ- 
FONUOKITE.

(X) 
...................... 11 . .......... . .............. . " ............................ . ............. ...

VYRAI
Būtinam darbui. Dirbtuvė randasi Asto- 

tIh, L. I. Paprastiem darbininkam 80c | 
valandą. Laikas ir pusė už viršlaikius vir
šaus 40 valandų. Dabar dirbama 50 valandą.

GAS PURIFYING MATERIALS CO.
3-15 26th Avė., Astoria, L. L

(28U

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

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

________

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PĄTYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI — APMOKAMOS VAKACUOS 

PASTOVUS DARBAS 
15 karinių darbų nepriimami

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

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

(X)

MAŠINISTAI
Operuoti Lathe su 20” Swing

BOTINA PĘAMONĖ 
GERA PROGA 

NUOLATINIS DARBAS • t
Kreipkitės Kasdien 9 A. M. (išskiriant 

šeštad. ir sekmad.)
SURFACE TRANSPORTATION CO.

129TH ST. & 3RD AVE., MANHATTAN 
IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA TURĖTI

(280)

AUTOMOBILIŲ MECHANIKĄ!
IR MECHANIKŲ PAGELBININKAI
Patyrę; nuolatinis darbas; aukšta mokestis.
Būtina pramonė. Kreipkitės kasdien 9 A.l(.

ASCOT AUTO MAINTENANCE
824 12th Avė.

(Ml)

MALIAVOTOJAI IR SIENŲ MAZGOTOJAI
Geros algos, penkių ir pusės dienų savaitė.

Kreipkitės į Mr. Ryan, Hotel Marcy, 
95th & West End Ave.

(280)

VIEŠBUČIO 
DARBININKAI 

Vyrai ir Moterys 
Virš 45 metų

Viena iš didžiausių pasaulyje viešbučių ver
tinių siūlo pastovias pozicijas su neribotojo 
progom ateičiai. Prielankios darbo sąlygos, 

gera alga besimokinant.
Patyrimas nereikalingas. 
Virtuvei Darbininkai 

Kambarių Tvarkytojos 
Virėjai—Stalų Patarnautojos 

Ofiso darbininkai — Eleveiterių 
operatorią.i — Telefono operatoriai. 

Vyrams: Virėjai, stalų patarnautojai, vidaus 
ruošai, 'pataisymams, eleveiterių operatoriai, 
prie baro, baro aptarnautojai, inžinieriai, 

apvalytojai, virtuvėje pagelbininkai. 
Darbo Gavimas Nemokamas 

KNOTT HOTELS 
FREE. EMPLOYMENT SERVICE 

ATDARA 8:30 A. M. to 9 P. M. 
234 7th AVĖ., TARPE 23rd ir 24th STS. 

Iš karinių Darbų Nebus Priimami 
(281)

RELKAUNGI KEPĖJŲ 
PAGELBININKAI

Dieninis darbas. Patyrimas nereikalingas. ' 
CALIFORNIA PIE BAKING CO.

830 Douglass St., 
Brooklyn.

(285)
■ - 1 11 1 1 • ■ " .... -**

VYRAI-BENDRAI PAGELBININKAI
Kosmetikų Dirbtuvėje 

Proga atsiekti formano. Patogus darbas; ge
ra alga ; 5 dienos ; viršlaikiai.

EVANS CHEMETICS
76 9th Avė. (15th)

(2«Q l

VYRAI|— BOTINAS DARBAS
PATYRIMO NEREIKALAUJAMA J 

Dažymo dirbtuvėj. Viršlaikiai Kasdien!, 
Gera pradžiai alga. Automatiški pakilimai. 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavipao pareit? ;

kimo
BROOKLYN YARN DYE CO.

24 WOOPWĄRD AVą., BROOKLYN J 
(14th St.—Canarsie Line iki Jefferson St.) J

- (282) •

!įs

Wrublewskien.es


įmūrama
Ketvirtadienis, Rugs. 80, 1948

" 1 ' 11 ■ - 1 ' ............ ...................

NewYorko*-<M<ž0fc? Zi ijtoy Stampos ir 
Punktai

tų, kaip buvo lig šiol. Kai ku
rie veršienos ir avienos gaba
lai nupiginti vienu punktu.

Mūs Jaunimas Ruošia 
Naujovę

Šį šeštadienį, tai yra spalio 
2-rą, vakare, įvyks puikus va
karėlis Laisvės svetainėje.

Tas parengimas yra ruošia
mas LDS 200 (Builders) jau
nuolių kuopos, pagerbti mūsų 
kuopos karių tėvelius, ir tuom 
pačiu sykiu sukelti kiek nors 
finansų pasiuntimui tiems kuo
pos nariams dovanų-cigaretų.

Iš mūsų kuopos dabar yra 
išėję suvirš dvidešimts jaunų 
vyrų, kurie tarnauja laivyne, 
armijoj, ir marinuose.

Šiame parengime bus pada
ryta didelė “bulletin board,” 
ant kurios bus paveikslai visų 
mūsų narių uniformose, ir ap
rašymai apie juos, tai yra, kiek 
galima ir leistina, kokį darbą 
jie dabar dirba laimėjime šio 
baisaus karo. Bus pažymėta jų 
atsiekimai ir atsižymėjimai. 
Mūsų nariai pavyzdingai pasi
rodo visur. Bus įdomu visiems 
pamatyti šį gražų dalyką.

Užkandžių bus užtektinai, 
taipgi muzika šokiams.

Programa bus, bet apie 
vėliau pranešime.

Įžanga tik 35c iš anksto 
50c prie durų.

Nedarykite, draugai, jokių 
kitų planų tam vakarui. Atei
kite pas mus! M. S.

ją

ir

Užšaldė New Yorko 
Miesto Rendas

New Yorko miesto gyvento
jų rendos jau paeina po fede- 
ralės vyriausybės kontrolės 
aktu, kaip pranešama iš Kai
nų Administracijos raštinės.

Nors oficialiai rendų kon
trolė įvedama lapkričio 1-mą, 
tačiau likusiu laikotarpiu ren- 
das pakelti nebus galima, nes 
jos nustatoma tokiomis, kokio
mis buvo kovb 1-mą, šių metų.

Patvarkymas paliečia visų 
miesto apskričių atskirus na
mus, apartmentus, viešbučius 
ir rakanduotus kambarius.

Rendų kontrolė yra pasek
mė darbo unijų ir kitų orga
nizacijų siųstų delegacijų, re
zoliucijų, laiškų su reikalavi
mais rendų kontrolės. Toje 
kampanijoje gyventojus akty
viai rėmė ir miesto majoras 
LaGuardia, savo radio prakal
bose į miesto gyventojus be
veik kas sekmadienis prisimin
damas rendų padėtį, akstinda- 
mas gyventojus siųsti jam in
formacijas apie rendų pakėli
mus. Visi tie, kurie darbavosi 
surinkime informacijų ir tie, 
kurie asmeniškai siuntė infor
macijas ir reikalavimus taipgi 
prisidėjo prie sutvarkymo ren
dų klausimo. Dėka jiems vi
siems, milionai gyventojų ga
lės gyventi be rūpesties netek
ti pastogės.

h WAR 
r i LOAN
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DIENRAŠČIO

LAISVES
KONCERTAS

Įvyks

Lapkričio 14 Nov.
Bits

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

Du Nacių Šnipus Nuteisė 
Po 30 Metų Kalėti

N. Y. Įvyks Dar Vienas 
Svarbus Kongresas

Ernest F. Lehmitz ir Erwin 
Harry de Spretter, prisipažinę 
šnipavę nacių naudai, nuteis
ti po 30 metų kalėti. Nuo
sprendis išnešta Federaliame 
teisme, Brooklyne, per teisė
ja M. W. Byers.

Lehmitz, 57 m., ir de Spret
ter, 52 m., abu gyveno Sta
ten Islande, pirmasis 123 Ox
ford Place, Tompkinsville, o 
antrasis — 1565 Richmond 
Road, Dongan Hills. Ir abu 
buvo tos apylinkės perspėji- 
kais nuo atakų iš oro—ftir 
raid wardenais. Laimė, kad 
tokių atakų tikrenybėje nebu
vo. Galima suprasti, kaip to-

kie būtų “saugoję” žmonių gy
vastis ir šalies turtą.

Paskelbdamas nuosprendį, 
teisėjas Byers kaltino juos, 
kad jie nepasakė visko, apart 
prisipažinimo kaltais. Jie pri
sipažino, kad tuomi išvengti 
elektros kėdės, kurion jie ga
lėjo būti teisiami, jeigu būtų 
įrodyti esant kaltais be jų pa
čių tame prisipažinimo. Jie 
buvo kaltinami rinkus naciams 
informacijas ir bandžius jas 
pasiųsti. Esą žinoma, kad bent 
vienas toks siuntinys ir pasie
kęs nacius, bet suokalbis tuo
met jau buvęs pastebėtas ir 
tas pranešimas neatsiekęs tiks
lo.

New Yorke šiemet įvyko 
daug svarbių suvažiavimų ir 
seimų ir dar eilė jų bus.

Vienu iš didžiausių ir reikš
mingiausių, sakoma, būsiąs 
Amerikos-Sovietų Draugingu
mo Kongresas, šaukiamas 6 ir 
7 lapkričio, viešbutyje New 
Yorker. Kongresas ketinama 
užbaigti su milžinišku masi
niu mitingu didžiojoj Madison 
Square Garden salėj lapkričio 
8-tą.

Kongreso ir masinio mitin
go 
yra

Kiaulienos aštuoni žinomiau
si gabalai, įskaitant vidurinius 
“chops” ir “loins” kepimui pa
keliama po 1, kiti po du punk
tus.

Kelių rūšių sūriams, tame 
skaičiuj cream, cottage, swiss, 
bleu ir camembert pakeliama 
po 1 punktą svarui.

Brangiai Atsiėjo Žiūrėjimas 
Gaisro

Du jauni vyrukai, patys bū
dami karštose pėdose, sustojo 
pasižiūrėti gaisro prie 158 E. 
32nd St., New Yorke. Detek
tyvai, apklausinėdami pasitai
kiusius apylinkėj žmones, pa
tyrė, kad tie vaikinėliai buvo 
pabėgę iš pataisų mokyklos 
Vermonte. Juos sulaikė grą
žinimui daboklėm

Yra Mėsos ir Be Punktų

FILMOS Vaikas Iškrito Per Langą

nuėjus pasiūlo 2 mi
kitas atėjūnui iš to- 
neduoda be pirkimo

Aštuoniolika skirtingų mėsų, 
daugiausia vidaus organų, 
kaip inkstai, smegenys, yra 
parduodami visai be punktų. 
Tūli iš jų maistingumu lygi
nasi. su geru steiku, tik reika
lingi daugiau laiko pagamini
mui.

Mildred Schwab vienu po
piečiu pardavusi 50 kopijų 
Daily Workerio prie karo ša- 
pos, Queens.

Pereitą savaitę miestui at
vežta 400,000 svarų daugiau 
jautienos, negu užpereitą sa
vaitę. j

šaukėjuose ir rėmėjuose 
daug žymių visuomeninin- 
Tarpe desėtkų jų randa- 
Joseph E. Davies, buvusį

“Wintertime” su Sonja' Henie 
Roxy Teatre

Rugsėjo 29-tą, Roxy Teatre, 
7th Avė. ir 50th St., pradėta 
rodyti Sonja Henie’s naujau
sia filmą “Wintertime,” kuria
me, be ledo karalienės, filmos 
žvaigždyne dalyvauja Jack 
Oakie, Cesar Romero, Carole 
Landis, taipgi didelis skaičius 
kitų žymių aktorių: S. Z. Ša
kalį, Cornel Wilde, Helene 
Reynolds, Matt Briggs, Don 
Douglas, Geary Steffen, Char
les Trowbridge, Nella Walker.

Filmą gaminta 20th Centu
ry-Fox studijose, John Brahm 
direkcijoje, pastangomis Wil- 
liam’o Le Baron. Greta filmos 
yra puikūs scenos aktai. Juose 
dalyvauja Bert Lahr, komikas, 
Lucille Manners, dainininkė, ir 
Paul Haakon Su Patricia Dow- 
man, šokikai.

Dviem mažiem McNeil vai
kam pasilikus frontiniame 
kambaryje, kada jų prižiūrė
toja ruošėsi virtuvėje, trijų 
metų mergaitė pravėrė langą, 
o 20 mėnesių amžiaus jos bro
liukas iškrito per langą ir už
simušė. Nelaimė įvyko 5824 
Broadway, Bronxe. Vaikų mo
tina tuo tarpu buvo darbe, o 
tėvas jau arti metai tarnauja 
kariuomenėj.

mc
Jungtinių Valstijų ambasado
rių Sovietų Sąjungai, profeso
rių Albertą Einstein, kongres- 
maną Coffee, bankininką ir jo 
žmoną Thomas W. Lamont, 
majorą LaGuardia, karo pa
šalpų direktorių Lehmaną, ak- 
torių-dainininką Paul 
son.

Robe-

kongreso 
rengiamų

ir su 
masi- 

randasi 
gubernato-

Sviestui Reikės Daugiau 
Punktu. v

Pradedant šiuo sekmadieniu, 
už svarą sviesto reikės atiduo
ti 16 punktų, visos savaitės Še
rą štampų, kaip paskelbė Kai
nų Administracija pereitą an
tradienį.

Gal taip bus ir geriau. Pasta
raisiais laikais sviesto turguje 
buvo mažoka ir dirbančiam die
nomis buvo sunku nusipirkti— 
susiedijos krautuvėj atrandi 
jau išpirktą, toliau nueiti nėra 
kada, o ir 
cijas. Dar 
liau visai 
kito ko.

Trūkumas, tikrovėje, gal bu
vo nė1 toks didelis, koks padary
ta dirbtinai, šeimininkės nusi
skundžia, kad, tarp to trūkumo, 
jos retkarčiais gauna tokio 
sviesto, kuris veik visai sutrū
nijęs, keno nors ilgai išlaikytas 
laukiant pakilimo kainų. Dar 
kitur randa gana sviesto, bet 
juodo turgaus kainomis.

Juodojo turgaus sviestu dau
gelis krautuvininkų atsisako 
prekiauti, taip pat ir šeiminin
kės atsisako pirkti, nes tas ves
tų prie begalinio pakilimo kai
nų ir privestų šalį prie infliaci
jos, pražudymo viso žmonių 
turto.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Paramount Programa Pa
likta 3 Savaitei

“A Lady Takes A Chance,” 
komedija, su Jean Arthur ir 
John Wayne vadovaujamose 
rolėse, rugsėjo 29-tą pradėjo 
trečią savaitę Paramount Tea
tre, prie Times Square, New 
Yorke. Trečiai savaitei pasili
ko ir grupė talentų, dalyvau
jančių scenos veiksmuose.

“Seeds of Freedom” Rodoma 
Paskutinę Savaitę

ame- 
prie-su 

partizanų

stebinančioji filmą

“Seeds of Freedom,” 
rikiečių panaujinta, 
dais iš dabartinių 
veiklos Sovietų Sąjungoje pa
pildyta
“Potemkin” rodoma paskutinę 
savaitę Stanley Teatre, 7th 
Avė. ir 42nd St., New Yorke.

Sekama Stanley Teatre 
filmą “A Lad from 
Town.”

bus
Our

Sulaikė Per Jaunas Viešnias
Vos tik išsėdus iš traukinio 

Grand Central stotyje, ketu
rios 13-14 metų mergaitės ta
po sulaikytos stoties detekty
vo. Pasirodė, kad jos susita
rusios ir be tėvų žinios pabė
gusios iš namų, Windsor, Vt., 
kad pamatyti New Yorką.

Pabėgėlės pavestos Keleivių 
Globos Draugijai, kuri prane
šė apie jas tėvams, bet sykiu 
ir išpildė jų troškimą, suruo
šė turą apžiūrėjimui miesto.

Mrs. Ida Hamilton Smith, 
66 m., turtinga našlė, nusinuo
dijo savo apartmente viešbu
tyje Drake, Park Ave., New 
Yorke. Sakoma, kad nesveika
ta buvus priežastimi.

CIO unijistai ofisų darbinin
kai reikalavo mieste Įvesti 
rendų kontrolę . ___

Rėmėjuose 
juo sąryšyje 
nių mitingų taipgi 
daugelio valstijų
riai ir miestų majorai, žymie
ji unijų vadai, daug vyskupų, 
kunigų, profesorių, rašytojų, 
laikraštininkų ir minios unijis- 
tų.

Mėsos Punktai Pasilieka
Mažai Skirtingi

Visa didžiuma jautienos, 
veršienos ir avienos parduoda
ma tais pačiais skaičiais punk-

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

IncorporaWY,

Juozas Levandauskas
Graborius-U nd ertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N._ Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- 

; mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499II-

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

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 Ave. 

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

Paskilbęs Dono Kazokų Choras atvyksta koncertuoti New Yorke, Metropolitan 
Operoje, šį penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Chorui vadovauja Sergejus Ja- 
roff. Tikietai gaunami jau dabar Metropolitan Operos kasoje, Broadway ir 40th St.

Yra Bėdij ir Namu Fronte
laimėti 
proble- 

Rugsėjo

Dedant pastangas 
karą, atsiranda tikrų 
mų ir namų fronte. 
28-tą paskelbta New Yorko
spaudoje trys grupės po tris 
vaikus, kurieems pajieškoma 
auklėtojai - globėjai, galinti 
duoti priežiūrą ir namų teises. 
Kitaip šeimoms gręsia paskirs
tymas — berniukų į vienas, 
mergaičių į kitas prieglaudas.

New Yorko 23-me Assembly 
Distrikte darbiečiai ir CIO 
unijistai susitarė bendrai vesti 
kampaniją išrinkimui darbie- 
čių ir kitų karo laimėjimo 
kandidatų į miesto tarybą.

Karo bonų demonstracijoj, 
Harleme, užtaisomas mašini
nis šautuvas netyčia iššovė ir 
sužeidė 3 jaunus negrus.

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininkė bendram 

darbui namuose. Gera alga ir. maloni 
šeima. Reeves—275 Linden Blvd., 
Brooklyn, N. Y. Tel. IN. 2.4506.

REIK ALINGAS BARTENDERIS
Green Star Bar ir Grill,- 459 

Grand Št, Brooklyne, reikia bar- 
tenderlo dirbti vakarais. Pageidau
jama, kad būtų patyręs. Gera alga. 
Dėl daugiau informacijų, skambin
kite telefonu: Namų—EV. 8-0893. 
Biznio — EV. 4-8698. - (230-235)

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

[Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS

”/ ll- 1̂ i SAVININKAS

C-SiOse-* GERIAUSI GĖRIMAI
*/ BaL ir Namie Gaminti Užkandžiai

Daug Stalų Kompanijom

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

7 / Plačiai žinomas bartenderys Vincentas
į į / Žvirblys ekstra gerai.patarnauja.
\J( Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

a PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kalną 

rUZZIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

aiaiiiaiiiaiiiomaiiiomaiHomBiiiaiiioHioiiiaiiioiiiaiiiouiomaiiiauioiiioiHSiiiaiHšTnoHi

Gražus Pasirinkimas

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $8.50 ir aukščiau.

Inlcialinis žiedas, 
$15.00 Ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai.
Setas $30.00 Ir aukščiau.

8-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TeL Stagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.
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