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Ruoškitės!
“Buvo gerai sunaudota,” 

taip.
Po dešimties metų.

Tai kam jis tarnauja?
Per minkštai paimta.
Reikia džiaugtis, bet 

neapsvaigti.

Rašo A. Bimba

Darbo žmonių 
Dienraštis <

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

Iš miškų ir parkų einame j
svetaines. Vasara jau prašvil
pė.

Mus laukia daug darbų ir 
didelė atsakomybė. Kiekvie
nas turime būti ant kojų.

Pradžioje spalių mėnesio 
prasideda dienraščio Laisvės 
vajus. Visiems dienraščio prie- 
teliams reikia stoti talkon. Te
gul šis vajus bus vienas iš pa- 
sekmingiausių !

Gruodžio mėnesį įvyks De
mokratinis Amerikos LietuVių 
Suvažiavimas. Visur jis gauna 
gražių atsiliepimų. Padaryki
me jį dideliu Amerikos lietu
vių sąskridžiu!

Kitas mūsų darbas, tai teiki
mas pagelbos Lietuvos žmo
nėms. Jei kol kas visiems 
jiems negalime paramos su
teikti, tai suteikim nors tiems, 
kurie randasi Sovietų Sąjun
gos gilumoje.

Tikimės, kad neužilgo Rau
donoji Armija pasieks Lietu
vą ir ją išlaisvins iš nacių ver
gijos.

Per rudenį ir žiemą tegul 
kiekviena kolonija surengia 
kokį “šurum-burum” ir visą 
pelną paskiria sušelpimui lie
tuvių.

“Sovietų Rusijai duota pa
rama buvo gerai sunaudota. 
Rusų kariuomenės pasisekimai 
karo fronte buvo didelė pagel- 
ba kituose Jungtinių apautų 
frontuose.” (Draugas, rugs. 24
d.).

Gerai, kad ta tiesą Draugas 
nors dabar pripažino. Bet iš 
sykio tas pats Draugas reika
lavo, kad mūsų vyriausybė 
statytų Sovietams sąlygas, rei
kalautų garantijų.

Dabar turėtų prisipažinti, 
kad smarkiai suklydo, sėda
mas mūsų talkininke nepasi
tikėjimą.

Tai buvo 1933 metų lap
kričio 16 dieną, kai Ameriko
je lankėsi Litvinovas ir pasi
rašė sutartį dėl atsteigimo di
plomatinių ryšių tarpe Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos. 
Amerika pripažino Sovietų Są
jungą. Tai buvo pirmas dide
lis prezidento Roosevelto žy
gis tarptautinėje diplomatijo
je.

Amerikos fašistinis elemen
tas tam pripažinimui buvo 
priešingas. Jis pranašavo 
Amerikai baisias nelaimes iš 
to pripažinimo. Lietuviški kle
rikalai, tautininkai ir menše
vikai irgi gąsdino mūsų žmo
nes.

Dabar jau bus dešimt metų. 
Amerika ir Sovietų Sąjunga 
yra talkininkės didžiajam ka
re.

Kas šiandien drįstų sakyti, 
kad tuomet Amerika padarė 
klaidą? Tai buvo ne klaida, 
bet didžiausia laimė ir nauda 
Amerikai.

Turiu ant rankų du Naujie
nų numeriu — rugs. 27 ir 28 
dienų.

Rugsėjo 27 dienos laidoje 
ilgas editorialas “Atmaina 
valstybės departmente“ — 
prieš Sovietų Sąjungą. Ilga ap
žvalga “Mažosios Tautos” — 
prieš Sovietus. Trijų špaltų 
straipsnis “Laisvieji Vokie
čiai” — prieš Sovietus.

Rugsėjo 28 dienos laidoje. 
Editorialas “Sekretorius Hull 
keliausiąs į Maskvą” — prieš 
Sovietus. Editorialas “Drau-

(Tąsa 5-me pusi.)
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AMERIKOS ARMIJA JAU NEAPOLIO PRIEMIESČIUOSE
Talkininkai su Žemėmis Maišo 

Japonus Naujojoj Guinejoj
AMERIKIEČIAM TELIKĘ 
DVI MYLIOS PASIEKT 

NEAPOLIO VIDURĮ
Alžyras, rugs. 30.—Penk

toji Jungtinių Valstijų ar
mija paėmė senovinį Pom- 
pejos miestą, šalia Vezuvi
jaus ugniakalnio, 10 mylių 
į pietus nuo Neapolio, ku
ris yra trečias didžiausias 
Italijos miestas ir antras 
geriausias uostas.

Lemiama, kad jei ne va
landų, tai jau tik dienų 
klausimas, iki amerikiečiai 
išmuš vokiečius iš to gra
žiausio Italijos didmiesčio, 
kurį naciai baigia naikinti.

Jau vakar United Press, 
amerikiečių žinių agentūra, 
pranešė, kad Jungtinių Val
stijų kovūnai- įsiveržė į Ne
apolio priemiesčius, o Mo-

VOKIEČIAI SUŠAUDĖ TŪKSTANČIUS ITALU 
VIEN TIK UŽ PASIRODYMĄ GATVĖSE

Vienas pabėgėlis pranešė, 
kaip nacis nušovė italą jau
nuolį tik dėl to, kad jaunuo
lis pasilenkė pasiimt nurū
kyto papiroso galiuką, kurį 
nacis numetė.

Italai badauja namuose, 
bijodami, kad bus sušaudy
ti, jeigu pasirodys gatvėje. 
Bet maisto nėra nei krau
tuvėse. Jį visą vokiečiai iš
plėšė.

Sykiu su tokiu teroru na
ciai tūkstančiais ima Nea
polio italus ir grūda juos į 
vergų darbus.

Salemo, Italija.— Degin
dami ir sprogdindami Nea
polį, vokiečiai iš kulkasvai- 
džių šimtais šaudo nepatin
kamus jiem italus, vyrus, 
moteris ir vaikus, kaip liu
dija pabėgėliai iš to miesto.

Kurie italai mėgino val
telėmis pabėgt iš Neapolio, 
daugelį tų naciai rankinė
mis granatomis užmušė bei 
nuskandino. Jie žudo žmo
nes jau dėl to, kad šie eina 
gatvėn. Vokiečiai šaudo ir 
italus kareivius, pas ku
riuos tik pamato šautuvą.

Jugoslavų Partizanai 
Įsiveržė Austrijon

London.—Šveicarijos pra
nešimai sako, kad Jugosla
vijos partizanai, vadovau
jami generolo Tito, įsiver
žė į Austriją, su pagalba 
austrų partizanų. Išvien su 
jugoslavais kovoja ir bata
lionas cechų ir būrys veng
rų partizanų. Pirmuose su
sikirtimuose partizanai nu
galėjo vokiečius ir įsitvirti
no kalnų pozicijose.

Partizanai pripažįsta, 
kad hitlerininkams su dide
lėmis naujomis jėgomis pa
vyko atimt iš jugoslavų 
Split (Spolato) uostamiestį, 
bet partizanai sėkmingai 
kovoja prieš vokiečius Trie
sto srityje Italijoj ir įvai
riose Jugoslavijos vietose. 
Sakoma, kad partizanai 
abelnai tebeturi iniciatyvą 
savo rankose prieš vokie
čius.

Jungtinių Valstijų karo 
sekretorius Stimson išreiš
kė nuomonę, kad Sovietai 
galės nublokšt vokiečius ir 
į vakarus nuo Dniepro 
upes. i.

rokko radijas sakė, jog 
amerikiečiams telieką tik 
dvi mylios iki Neapolio vi
durio.

Žinios paskleistos per Is
paniją teigia, kad, girdi, tik 
vokiečių arjergardas (užnu- 
garės sargai) telikę Neapo
lyje, bet, esą, ir tie pasiruo
šę pasitraukt, kai Talkinin
kai ims šturmuot patį mie
stą.

Berlyno radijas pranešė, 
kad vokiečiai jau traukiasi 
iš pozicijų į šiaurius ir 
šiaurių rytus nuo Neapolio.

Tuo tarpu amerikiečiai 
paėmė San Angelo, Torella 
ir Severino miestelius į ry
tus nuo Neapolio.

Sakoma, Naciai Jau 
Apleidę Neapolį

Švedijos laikraščių kores
pondentai pranešė iš Berly
no, kad vokiečiai, girdi, jau 
pasitraukę iš Neapolio.

Nacių karininkai Berly
ne sakę, kad Neapolyje iš
siveržęs “raudonųjų” suki
limas prieš vokiečius. Del 
tos priežasties naciai grei
čiau apleidę Neapolį, negu 
buvę planuota.

Sovietų Kanuolės Pleš
kina Nacius Kijeve
X

Maskva, rugs. 30.— So
vietų kanuolės iš Truchano- 
vo salos ir iš rytinių Dniep
ro upės pakrančių audrin
gai, be paliovos ' bombar
duoja vokiečius Kijeve, ant 
kalno vakarinėje Dniepro 
pakrantėje.

Kai kur tėra tik 100 jar
dų nuo sovietinių pozicijų 
iš salos per Dniepro šaką 
iki Kijevo priemiesčių. Ten 
vokiečius pasiekia ne tik 
artilerijos šoviniai, bet ir 
kulkosvaidžių kulkos.

EF

Australija, rugs. 30.—Ge
nerolas MacArthur prane
šė, kad Amerikos bombane- 
šiai vėl galingai smogė ka
rinei japonų bazei Wewa- 
kui, šiauriniai-rytiniame 
Naujosios Guinejos pajūry
je.

Šį kartą amerikiečiai nu
metė 145 tonus bombų į 
Wewaką ir supleškino did
žiausius priešų amunicijos 
sandėlius, kokius tik japo
nai turėjo Naujojoj Guine
joj. Amerikos lakūnai taip
gi nušovė 8 iš 40 mėginu

Senatorių Komisija Atideda 
Tarimą Dėl Jungtinių Tautų 
Bendradarbiavimo po Karo

Washington.— Jungtinių 
Valstijų senato komisija už
sieniniais reikalais patarė 
nepriimt rezolifceijos, kurią 
kongreso rūmas priėmė dė
lei bendradarbiavimo tarp 
Jungtinių Tautų po karo 
laimėjimo. (Ta rezoliucija 
buvo ištisai įtalpinta Lais
vėje vakar.)

Senatorių komisija žada 
tuo klausimu pagamint sa
vo rezoliuciją, kuri bus siū
loma visam kongresui pri
imti, tačiaus ne dabar. Me
nama, kad senatorių rezo
liucija bus patiekta svars

Rumunija ir Bulgarija Nusigando Sovietų, 
Amerikos ir Anglijos Laimėjimų

London.— Bešluojant So
vietam vokiečius pietiniame 
fronte atgal linkui Rumu
nijos rubežiaus, persigando- 
fašistiniai Rumunijos val
dovai, ir jau pradėjo iš- 
kraustinėt “nereikalingus” 
žmones iš rytinių Rumuni
jos miestų, kaip teigia Reu
ters, anglų žinių agentūra.

Pranešimas Šveicarijon 
iš Rumunijos sostinės Bu
charest sako, kad fašistų 
partijos vadai kreipėsi į sa
vo ministerį pirmininką 
Antonescu, ragindami, kad 
jis gerintų santykius su An
glija ir Amerika ir prašy
tų jų užtarimo prieš bijomą 
Sovietų įsiveržimą į Rumu
niją. Tie fašistų vadai rei
kalauja tuojau atsaukt ru
munų kariuomenę iš prieš- 
sovietinio fronto.

Pranešimai iš Turkijos 
skelbia, kad Rumunijoj esąs 
organizuojamas sukilimas 
prieš saviškius fašistus ir 
hitlerininkus.

Bulgarija Norinti Pasi- 
traukt iš Karo

Ankara, Turkija.— Gau
ta žinių, kad Bulgarijos val
džia, ruošiasi pasekti Itali

sių pasipriešint Japonijos 
lėktuvų. Sukirtę japonus, 
amerikiniai lėktuvai visi 
sugrįžo į savo stovyklas, be 
jokių nuostolių.

Australų kariuomenė 
šturmuoja japonus jau tik 
už 600 jardų nuo karinės 
priešų stovyklos Finschha- 
feno. Dviem kitais šonais, 
už keleto mylių nuo Finsch- 
hafeno, amerikiečiai ir au
stralai įveikia desperatiš
kus japonų besipriešinimus 
ir palaipsniui artinasi prie 
to miesto.

tymui tik po to, kai įvyks 
konferencija tarp Sovietų, 
Amerikos ir Anglijos užsie? 
nių ^reiŠąlų-mįniįterių. O 
tokia konferencija būsianti 
laikoma lapkričio mėnesį.

Senatorių komisija sako, 
kad jeigu rezoliucija dėlei 
pokarinio bendradarbiavi
mo būtų įteikta kongresui 
dabar, tai bediskusuojant 
ją, galėtų būt įžeistas vie
nas ar kitas Talkininkų 
kraštas (suprantama, So
vietai), o tatai gal kenktų 
sėkmingam Talkininkų ka
ro vedimui.

jos pėdomis ir pasitraukti 
iš Hitlerio karo. Bulgarų 
valdovai bijo anglų-ameri
kiečių įsiveržimo iš vienos 
pusės, o Sovietų iš antros.

Anglai 4-rių Tony Bom
bom Ardė Bochumą
London, rugs. 30.— Šim

tai anglų bombanešių 
sprogdino Bochumą, didį 
nacių plieno ir chemikalų 
fabrikų centrą, vakarinėje 
Vokietijoje. Tarp kitko, an
glai mėtė į Bochum miestą 
po keturis tonus sverian
čias bombas. O viena tokia 
bomba sunaikina miesto 
bloką šešių akerių ploto.

Kiti anglų bombanešiai 
atakavo įvairius vokiečių 
fabrikinius miestus Ruhr 
srityje. Negrįžo tik aštuoni 
anglų lėktuvai.

RAUDONOJI ARTILERI
JA SIEKIA GOMELĮ
Gomelio srityje raudon

armiečiai perėjo per Sož 
upę ir jų kąnuolės jau pa
siekia nacius tame mieste. 
Vokiečiai gavo pastiprini
mų ir įtūžusiai priešinasi.

RAUDON. ARMIJA ATĖMĖ 
IŠ NACIU KIJEVO 
SALĄ - TVIRTUMĄ

London, rugs. 30.— Mar
šalas Stalinas specialiais 
pareiškimais pranešė, jog 
Raudonoji Armija atėmė iš 
vokiečių Kremenčugą, 
stambų miestą su geležin
kelių centru rytiniame 
Dniepro upės šone, ir atva
davo strateginį Rudnios 
miestą, 38 mylios į vakarus 
nuo Smolensko, pasiekiant 
punktus apie 100 mylių nuo 
senojo Lenkijos rubežiaus.

Kremenčugas buvo pas
kutinė nacių tvirtuma kai
riojoj Dniepro upes pusėj, 
tarp Kijevo ir Dniepropet- 
rovsko. Iš Kremenčugo So
vietai galėsią parankiau 
veržtis į vakarinį Dniepro 
upės šoną, kaip teigia Asso
ciated Press, amerikiečių 
žinių agentūra.

Pramonės miestas Kre
menčugas jau pirm 10 me
tų turėjo apie 100,000 gy
ventojų.

Dabar aštuonios raudon
armiečių divizijos per tris 
dienas šturmavo hitlerinin
kus, iki paėmė Kremenču
gą. Dalis priešų, ištrūkę iš 
jo, paspruko į vakarinę 
Dniepro upės pusę, bet ki
ta dalis nacių liko atkirsta 
nuo Dniepro ir visomis pu
sėmis apsupta. Ir jiems grę- 
sia suėmimas bei visiškas 
sunaikinimas.
RUDNIOS ATĖMIMAS 

SVARBI PERGALĖ
Pranešdamas apie Rud

nios atvadavimą, premjeras 
Stalinas sakė, jog šis mies
tas buvo “galinga priešų 
tvirtuma, geležinkelių ir ki
tų susisiekimų centras lin
kui Vitebsko,” Baltarusijoj. 
Tatai yra ir vartai į Balti
jos kraštus ir į Lenkiją.

Sovietų kariuomenė šioje 
srityje per dieną pažygiavo 
10 mylių ir linkui Minsko, 
Baltarusijos sostamiesčio, 
kuris stovi tik už 20 mylių 
į rytus nuo buvusios lenkų 
sienos.
ATĖMĖ Iš NACIŲ KIJE

VO SALĄ
Raudonoji Armija užėmė 

didoką Truchanovo salą 
Dniepro upėje prieš pat Ki
jevą, tik truputį daugiau 
kaip už ketvirties mylios 
per vandenį iki to didmies
čio. ši vakarinė Dniepro 
šaka turi 1,400 pėdų pločio. 
Vokiečiai buvo galingai ap
ginklavę Truchanovo salą 
ir desperatiškai ją gynė, 
taipgi žerdami pragarinę 
savo artilerijos ugnį iš Ki
jevo, kuris stovi ant 300 
pėdų aukščio kalno.

Per nuožmius kelių dienų 
mūšius raudonarmiečiai pa
ėmė ir Damicos miestą, 9 
mylios į rytus nuo Kijevo.

Kautynėse dėl Darnicos bu
vo užmušta daugiau kaip 
6,000 hitlerininkų, sunai
kinta 69 jų tankai ir 78 ka
nuolės, pagrobta iš priešų 
dideli kiekiai ginklų ir 
amunicijos ir paimta nelai
svėn daug vokiečių.

KITI RAUDONARMIE
ČIŲ LAIMĖJIMAI

Raudonoji Armija per 
dieną viso atgriebė 660 
miestų, miestelių, geležin
kelių stočių ir kaimų. Tarp 
kitko, sovietiniai kovūnai 
turėjo naujų laimėjimų lin
kui Gomelio, Mogilevo ir 
Oršos, pereidami ir kelias 
upes.

(Tąsa 5-me pusi.)

NACIU GENEROLAS 
LOVOJ SUIMTAS

Londoų. — Amerikiečiai 
Salerno - Neapolio srityje, 
Italijoj, suėmė bemiegantį 
vokiečių generolą ir paėmė 
nelaisvėn visus jo štabo ofi- 
cierius, viename šio fronto 
sektoriuje.

Amerikos kariai naktį už
klupo tuos neginkluotus na
cių oficierius bevaikščio
jant apie savo centrą.

Hitleris Liepia Atlaikyt 
Dniepro Liniją

Stockholm, Šved.— Šve
dų spauda praneša, kad 
Hitleris susišaukęs savo ge
nerolus rytiniame fronte, 
įsakęs žūt-būt atlaikyt 
Dniepro upės liniją prieš 
Sovietus ir nei colio dau
giau nesitraukt atgaj.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
Washington, rugs. 30.— 

Amerikos karo sekretorius 
Stimson pranešė, ka$ viso 
tik 3,500 amerikiečių, už
mušta, sužeista bei suimtą 
Salerno srityje, Italijoj.

Daugumoj Jungt. Valsti
jų nuo šiandien bus pradė
ta imt armijon jauni tėvai.

Vengrijos valdžia nutarė 
palaikyti ryšius ir su Mus- 
soliniu ir su italų Badoglio 
valdžia. Naciai užprotesta
vo prieš sėdėjimą ant dvie
jų kėdžių.

Talkininkų karo laivai 
įgabeno daug ginklų parti- 
zanam Jugoslavijoj.

Aštuntoji anglų armija 
paėmė Manfredonia miestą 
Italijoj.
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Darbymetis prasidėjo.
Visi laisviečiai kviečiami darban,- tal

kon savo dienraščiui stiprinti, platinti ir 
gerinti!

Visi kviečiami stoti vajun!

U.4.I&ll
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Mūsų Darbytnečio Mėnuo
Svarbiausias mūsų dienraščiui mėnuo 

yra spalių mėnuo. Per šį menesį visi 
geriausieji mūsų laisviečiai stoja savo 
dienraščiui talkon — įieško naujų pre
numeratorių, dienraščio užsisakytojų, 
įieško naujų šėrininkų, ragina visus, ku
rių prenumeratos laikas baigiasi, atsi
naujinti dienraštį sekamiems metams.

Taigi šis mėnuo jau prasidėjo. Spalių 
mėnuo jau čia pat. Darbymetis atsistojo 
prieš kiekvieno Laisvės patrijoto akis.

Pas mus jau buvo rašyta apie lengvu
mus ir sunkumus šiemet gauti dienraš
čiui naujų skaitytojų. Lengvatos viršyja 
skerspaines.

Lengvatos susidaro tame, kad šian
dien žmonės daugiau nori žinoti, .nori 
skaityti kasdienį laikraštį, paduodantį 
plačiai iš karo fronto, iš lietuviškojo gy
venimo ir iš viso pasaulio žinias.

Lengvatos susidaro ir tame, kad da
bar žmonės geriau uždirba ir daugiau 
turi atliekamą centą dienraščiui užsisa
kyti ir jam paremti.

Kas, pav., šiandien nenori plačiai pa
duotų žinių apie Rytų Frontą, apie per
galingąją Raudonąją Armiją, žygiuojan
čią per priešo lavonus į vakarus?

Kas iš lietuvių nenęrg žįnotį apie lie
tuviškuosius pulkus Raūflonojoj Armi
joj, bežygiuojančius linkui Lietuvos?

Kas šiandien nehori žihoti apie Lietu- 
Vos partizanus, kovojančius prieš vokiš
kuosius okupantus Lietuvoje?

Kiekvienas žmogus nori apie tai juo 
daugiau informacijų.

Bet iš visų Amerikoje lietuviškų laik
raščių, tik Laisvė ir Vilnis (LDS orga
nas Tiesa taipgi, bet Tiesa išeidinėja tik 
du sykiu per mėnesį) paduoda tokias ži
nias, plačiai rašo ir aiškina.

Mūsų vajininkams, taigi, liekasi, tik 
vienas uždavinys: susieiti su tais lietu
viais, kurie Laisves dar neskaito, jiems 
tuos dalykus paaiškinti ir paraginti už
sisakyti dienraštį!

• Suprantame, kad vajininko darbas 
sunkus ir atsakomingas. Mes tą visuo
met labai įvertinome ir įvertiname. Ta? 
čiau be darbo, be pastangų mes niekad 
nieko nelaimėsime.

Visa eile senų mūsų vajininkų pasirįžo 
stoti darban, stoti vajun. .

Visa eilė, reikia pasidžiaugti, inūsų 
draugių moterų pasirįžo padaryti tą pa- 
tj: stoti darban.

Vajininkai, tačiau, nėra iš geležies nū- 
rHeti. Jie vieni negali viško atlikti; višką 
’ 'Ūįifėpti. Čia reikalinga talka—-talkd visiį 

ihūsų skaitytojų.
Vieni skaitytojai gali padėti tiesiog 

vajininkams.. Kiti gali dirbti šavyšto- 
viai: gavę prenumeratą, tuojau ją siųsti 
administracijai.

Tik pagalvokime, draugės ir draugai,

i

Kreivos Informacijos

Jungtinių Valstijų komunistų vadas, 
Eari Browder, nesenai sakė eilę kalbų. 
Jo dvi kalbos, sakytos Čhicagoje ir Gary, 
Indianoj, buvo itin svarbios. Browderis 
darė dabartinės karo eigos apžvalgą. Jis 
kalbėjo, analizuodamas Jungtinių Tautų 
karui laimėti uždavinius.

Browderis nurodė, kad norint greičiau 
ir su mažiau nuostolių laimėti karą, rei
kalingas antrasis frontas Europoje — 
frontas, kurio reikalingumą pripažįsta 
net Didžiosios Britanijos taihisteriš pir
mininkas Churchillaš. Tik uždavtis dide
lį, skubų smūgį Vokietijai, tik palaidojus 
greičiau hitlerizmą Europoje, mes galė
sime lengviau sunaikinti japoniškus im- 
pėrijalistūš Azijoje.

Jeigu Anglijos visuomenė ir karo stra
tegai, nurodė Browderis, nori antrojo 
fronto, jeigu Amerikos karo vadovybė, 
generolai Marshallas ir EeisenhoWeris, 
nori antrojo fronto tuojau, jeigū prezi
dentas Rooseveltas tokiam frontui ati
daryti pritaria, tai Churchillaš, remia
mas saujalės storžievių, tam labai prieši
nasi ir dėl to antrojo fronto neturime. 
Tuomet, kai Raudonoji Armija kerta 
smūgį po smūgio vokiečiams Rytų Fron
te, vakaruose nėra niekas daroma. O 
milijonai amerikiečių ir anglų karių te
bėra Anglijos sulose.

Churchillui karšiai Amerikoje /pritaria 
toki laikraščiai, kaip Chięagoš -Triburiė, 
kuris visuomet btivo izoliacininkų orga
nas, kuris net žemina Amerikos kariuo
menę, skelbdamas, būk ji negalėtų muš
tis su .Vokiečiais, jei būtų iškelta Euro
poje. Tokis samprotavimas, tokiš skelbi
mas, nurodė Browderis, štato mūsų,kra
štą į didelį pavojų. Nes tas, be kitko, 
augina japonams imperialistams ragus, 
jie stiprinasi ir bus gaila sunkti juos nu
galėti.

Tūli žmonės, ypačiai tie, kurie prie
šingi antrajam frontui Europoje, sielo
jasi dėl to, kodėl Tarybų Sąjunga neduo
da tautas bazių Sibire. Browderis nuro
do, kad davimas tokių bazių dabar reik
štų, kad mės norime matyti Tarybų Są
jungą mušantis su Japonija, mušantis 
taip, kaip ji mušasi su Vokietija, o mes 
sau ramiai,,turėtume sėdėti, žiūrėti ir 
kritikuoti, Browderis rimtai abejoja, ar 
Tarybų Sąjunga sutiks, su tokia mūsų 
politika? Jeigu mes tiek mažai padeda
me Tarybų Sąjungai sumušti Vokietija, 
tai kodėl .Tarybų Sąjunga turėtų stoti į 
karą sU Japonija ir laimėti mums karą 
Pacifike?

Šitokiį daug maž nuomonę pravedė 
sav6 kdlbošė komunistų vadas.

Mės taaHome, kad jo kalba buvo fak
tais pagrįsta ir padarytosios išvadoŠ yra 
visiškai vietoje.

Bet labai keistai tas Browderio kal
bas perdavė savo skaitytojams komerci
nė spdūdd. Jinai įšspauscfiho trumputes 
iš tų ..kalbų ištraukas, liečiančias tik ba
zės Šibifė. Bet toji pati spaudą užtylėjo 
visą Browderio kalbų turinį. Tai dary
dami; šąmdningai ar nesąmoningai, no
rėjo'. Safety ti Brokerį tik,. Tarybų Są
jungos gynėjo pozicijoje, užslepiant tą 
faktą; kad Browderis savo kįibas ir išva
das rėmė riiūsų krašto interesais.

Mes manotae, jdg šitaip daryti yra la
bai neetiška ir nedora!

Mūsų laimei,, mes . gavome progoj. pa- 
škaityti. Brbwderib jidlbą, šąky.tą. Gdry, 
Indianoj. Ji ištišai tilpt? D&ily Wbrkerio 
laidoj , iš š; m. rūgšėjo 28 d;

Pasirbdb, kad ariMįškU IsilkrašČHj škai-

KRAUJO PLAZMA IŠGELBSTI DAUGELI LDŠ Boiiibei4<i 
GYVYBIŲ, PRANEŠA RAUD. KRYŽIUS
Žinioš iš užsienių munis' 

f iš praneša;,, kaip kraitjo’ 
plazma išgėlbšti, gyvybes 
Amerikos kareivių ir jurėir 
vių, kurie sūžeisti kovose.j 
Iš Naujos Gvinėjos ir Aliu
tų, iš Sicilijos ir Italijos' 
iš kitų frontų raportaį kas
dien gaunami, kurie prane
ša, kaip ši stebuklinga me
džiaga, parūpinta savano
rių aukotojų iš visų Jungt. 
Valstijų dalių, išgelbsti mū
sų vyrūs iš mirties nasriį.

Pirmas leitenantas Char
les F. Buckle iš East O- 
range, pašautas Kasablan
kos pajūry; Alvin Kolinsky 
iš Laivyno, brooklynietis 
sužeistas Savo Salos kovoje 
Solomonuose; Arnold Hinz, 
kareivis iš South Haven, 
Michigan, sužeistas kauty
nėse Naujojoj Gvinėjoj; ka
pitonas Max Goldman; me
dicinos karininkas iš Bosto
no, pakirstas bombos spro
gimu per netikėtą užpuoli- 
mą Port Moresby; radio- aukotojij centrai veikia 33 
man Joseph Muscus, suzei- (miestuose. Armija ir Laivy- 
stas, kada krūzeris Astoria nas pra§0 net 4,000,000 au- 
buvo nuskandintas, ir Ma- kotojų 1943 metais. Daug 
rinų Korpuso korporalaS mūšių turėsime pergyventi. 
Anthony Casamėnto, sužei^ Kraujo plazmos tekėjimas į 
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visi šiė ir tūkstančiai kitų! 
šiandien gyvi todėl, kad 
kraujo plazmos perliejimai 
jubs išgelbėjo. Ir tie perlie
jimai buvo galimi ačių 
tiems vyrams ir moterims 
naminiame fronte, kurie at
siliepė į prašymą dėl krau
jo paaukojimo per Armiją, 
Laivyną ir Raudonąjį Kry-

niai ira grupėse jie Vyko į 
feūd. Kryžiaus aukotojų 
cėhtrųš ir aukojo d Savo 
kraują išgelbėti gyvybes 
Amerikos kovojančių vyrų. 
Kiekvienas iš; 33 Rdtidon. 
Kryžiaus centrų raportuoja 
kuopuikiausia atsiliepimą iš 
amerikiečių svetimos kil
mės.

Vajus Detroite parodė, 
kiek galima nuveikti, kada 
svetimšalių grupėms biivd 
paskirtos tani’ tikros savai
tės, kada jų hUriai galėjo' 
aukoti kraują, yra tipingas 
pavyzdys. Ir kitos viėtoš, 
kaip Clėvelandas ir rytų ir 
vakarų valstijos, sekė pana
šius būdus. Tautinės frater- 
nalės organizacijos irgi re
mia šį svarbų darbą. Šiame 
darbe ypatingai atsižymėjo 
vengrų-amerikiečių draugy
stės, bažnyčios ir laikraščiai 
su tūkštariciais aukotojų.

Raud. Kryžiaus kraujo

staš kovose Solomonuose; (fcaro laukus neturi būti su
stabdytas. Kiekvienas geros 
sveikatos tarp 21 ir 60 metų 
amžiaus gali aukoti. Pa
skambinkite į savo’ Raud. 
Kryžiaus skyrių ir susitar
kite. Kraujo aukavimas Už
ima tiktai kelias minutes, 
neskausmingas ,ir nepalieka 
jokio blogo efekto.

American1 Red Cross.

Aukuoto jai . yra iš visų 
gyvenimo* laipsnių. Papra
sti darbininkai, ofisų darbi
ninkai ir profesijbrialai, vi
si aukojo savo kraują per
dirbimui į gyvybę išgelbs- 
tantį plazmą. Amerikiečiai 
svetimos kilmės gražiai at
siliepė į prašymą. Pa vie-

skanWA Ocitl Lai
vus JUOD. JŪROJ

Maskva.— Sovietiniai la
kūnai nuskandino Juodojoj 
Jūroj dar vieną nacių tran
sporto laivą, 5,000 tonų; dŪ 
nedidelius laivukus ir pen
kias motorines valtis.

Visų Talka Reikalinga
Kasdien į LDS Centrą 

grįžta išpiltos '> atvirutės, 
kuriose nužymėti karo bo
bai kredituojami LDSbom- r ‘ - 1 ■ “ • * ' —
mažai 1 
klausiama 
macijų.

Rašant šiuos žodžius jau 
turime virš 120 atviručių 
Centran grįžusių. Jos suda
ro bendrą sumą apiė 35,000 
LDS bomberio pirkimui. 
Tai dar nedidelė suma pa
siekimui $175,000. Bet tai 
tik; pradžia mūsų darbo.

LDS nariams laiškai su 
atvirutėmis baigiama siun
tinėti. Kai būš tas darbas 
užbaigtas, tada jau lauksi- 
irie didesriių pasekmių.

Prašome visų, kurie jau 
gavote laiškus ir atvirutes, 
niekė nelaukiant nusipirkę 
boną išpildyti ’ atvirutę ir 
Centran seiųsti. Visi karo 
bėnai; pirkti tarp rugsėjo 1 
ir gruodžio 31, 1943, gali
ma kredituoti LDS bombe
riui. Kredituojant bombe
riui tik reikia išpildyti Cen
tro prisiųstą atvirutę. O tie; 
kurie negavote iš Centro 
laiško ir atviručių, galite 
Centrui pranešti ir tada 
gausite.

Siuntinėjam atvirutes ir 
kuopoms. Galima jas bus 
sunaudoti tiems, kurie nėra 
LDS nariai, o nori prisidėti 
prie LDS botabėrio pirki
mo.

Tikimės, kad trečiosios 
paskolos mėtų veik visi L. 
D.S. nariai pirkti karo bo
bų. Paskolos vajus užbai
giamas sėkmingai — su di
deliu perviršium. Visvdrau- 
gai, kurie tik pirkote rug
sėjo mėnesį bonus, tuojaus, 
nieko nelaukę, išpildykite 
atvirutes.ir Centran siųs- ______ 7 _____
kite. Visi jūsų pirkti tuo I kontr-atakos nugalėtos.
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bėriui. Taipgi gauname ne- 
kų, . kuriuose 
augiau infor-

metu bonai, nepaisant, kur 
jūs pirkote — dirbtuvėj, te
atre, ar kur kitur — gali
ma priskaityti prie LDS 
bomberio pirkimo. .

Spalių mėn. taipgi dauge
lis LDS narių pirks bonus. 
Aišku, tas pats reikia pa
daryti ir su. tais bonais: 
kredituoti LDS bomberiui.

Visi kviečiami kooperuo
ti, kad sėkmingai tą patrio
tinį darbą atlikti.

Talka tautas reikalinga 
ne tik visų LDS narių, Het 
ir tų,, kurie prie ,LDS ne
priguli. Visi . dienraščių 
“Laisvės” ,ir “Vilnies” skai
tytojai gali prie šio patrio
tinio darbo prisidėti.

“Laisvė” ir “V i 1 n i s” 
šiame mūsų darbe gerai 
kooperuoja. Visi “Laišvės” 
raktinėje perkami bonai 
yra LDS bomberiui kredi
tuojami. Manome, kad ir 
“Vilnis” taip pat padarys.

Liet. Literatūros Drau
gijos Centro Komitetas ir
gi šį darbą užgyrė. Centro 
pirm. Bimba ir sekr. Šo- 
lomskas kviečia visus Lite
ratūros Draugijos narius 
paremti LDS bomberio pir
kimą.

Demokratinis Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimas, 
kaip žinote, įvyks gruodžio 
17, 18 ir 19 dienomis. Ar 
nebūtų smagu, jeigu tuo 
metu mes turėtumėme pa
kankamą sumą LDS bom
beriui kredituotų karo bb- 
nų?

Tad visi pirkime bonus 
ir kredituokime LDS bom
beriui.

J. Gasiunas

’ « Naciai 12 kūr-
tų per dieną kontr-atakato 
Sovietus, bet visos jų

t

Massachusetts ir Apylinkės Lietuvių 
Komitetas Šaukia Konferencijų

DR. J. J. KAšklAUČIUS
580 SUMMER AVE. NEWARK, & 9. 

Tel. Humboldt 2-7964

DAKBIMMU
SVEIKATA
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Gerbiami Draugai!
Bostono ir apielinkės pažangiųjų veikėjų pasitarime 

likosi nutarta šaukti Massachusetts Valstijos ir jos apie
linkės draugijų atstovų plačią konferenciją, aptarimui 
ir subendrinimui mūsų tautinės veiklos. Pravedimui to 
darbo liko išrinktas žemiau nurodytas kvietimo komite
tas.

Kbnferėncija yra šaukiama sekančiais tikslais:
1. Kadangi liėtūviai dalyvauja ir. yrą atstovaujami 

Jungtinių Tautų Katei Fonde — “The United Nations 
War Fund”, kttrį Sudaro 32 Sąjunginės tautos, kariau
jančios prieš fašistinę ašį, ir kadangi šis fbridas dabar
tinių laiku tūri vajų sukelti $20,00Ū;()!00 pašalpai hUoi kd- 
rd nukėhtejŪšieiris; j^ra paskirta Massachusetts ir jos 
apiėlinkės lietuviams kybtą Sukelti $3;(W0 per šį vajų. 
Tds darbas reikalauja nuo niūsų visų vieningos kb-opė- 
rdčijos;

2. Apkalbėjimas ir nutarimas šaukimui Amerikos lie
tuvių visuotino suvažiavimo. .

3. Sudarymas aparato teikimui pirmos pagelbos Lie
tuvos lietuviams, po karo.

Konferehcija įvyks spalįo-October Į7 d?, sekmadienį, 
1943 m., 2 yal. pb pietų, Mūnicipalėj Auditorijbj; East 
Broadway/ So. Boston; Mass.

Šis komitėtas kviečia jūsų draugiją išrinkti delega
tus ir pasiųsti juos į konferenciją. Pavieniai galės da
lyvauti konferencijoj prašant leidinio nūb mandatų ko
misijos. ! , , , /

Kvietimo^ komitetas iš anksto taria Jutas širdingą 
ačiū! ‘ ' 1 >;

3rd WAR LOAN

Su aukšta pagarba,
I\of. B; F; Kubilius; Pirmininkas 
A. J. Kupstis; Vięė Pirmininkas 
Jonas Grybas, Sekretorių^
J. M. LukdS, Iždininkas;

ferial:
Šiašyš fetorLūš
D. B JjM 
M.KaiOkris

r
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MENKAS MIEGAS, t)U- 
SULYS, dAr kas

Gerb. Daktare, aš esu 
naktinis klajoklis, per nak
tis nemiegu. Patarkite per 
Laisvę, bus labai dėkui.

Esu 56 mėtų jauniklis, 
sveriu 123 sVarus, 5 pėdų 
ir 5 colių. Aš gavau astmą 
prieš 30 mėttį; kai dirbau 
anglių kasyklose. Bet ma
nęs taip neVarginb. Bet per
eitą mėtį tai ir lovoj turė
jai! pagulėt.

Vienas daktaras mari da
vė tokių kapsulių dėl to du
sulio’. Aš vis turiu jas var
toti, kad būtų lengviau ant 
krūtiriėš. Jėi neimu, tai la- 
bdi ttoškiha: Apetitas ge
ras, tik va tas dusulis.

Man dar skaudėdavo ir 
kairią ranką: Jokiš gydy
mas gero nedarė; kol riepa- 
simečiau gėręs “ėbca-cola;” 
Aš jos dikėiai gerdavau. 
Kai nėbegeriu; nebeskauda.

It man kojos labai kais
ta haktii tiPdiioda miegot ir vltaminiL n>ac vitamino 
ruahd B. mišinio: Vitamin B V bin-Dieną nieko. Galiu vaikscio- - • - 
ti, ir, jei atšigūlu, tai die
ną hėkaišta, galih ir užriiig- 
ti.

Duokite man patarimą 
per Laisvę; ką- aš turiu da
ryti. '/"■• ■ ■ 
Atsakymas.

tir^tigė; mrih iėgiš, rir 
fieBii^ tik Juiitiš tos kąpšū- 
IČš, ką miėgą g£dirid. Daž
nai vaistai nuo -dusulio iūfi

efedrino. Efedrino^ praple
čia bronchines dūdeles, at
leidžia jų spazmą, ir tada 
lengviau esti atsikvėpti. 
Bet tas pats efedrinas jau
dina nervus ir padaro žmo
gų budrų, neduoda ramiai 
miegot: Todėl dažnai į du
sulio vaistus kartu su efe
drinu dadedama dar ir ko
kio nervų ramintojo. Gal 
Jūsų toš kapšiiles ifgi kiek 
tūri kokio ramintojo, bet 
gaį nepaksihkainąL /Arba 
gal per ilga Jūsų organiz
mas apsiprato ir nebelabai 
tai tereaguoja į tą ramin
toją. - . /f .T. . .
. Tai,. Drauge, tas kapsu
les galėtute vis taipo pat te- 
bevartoti, kaip Jums gydy
tojo priskirta. Bet imkite 
dargi ir Triple bromides, 
16 grains, 100 Tablets, bent 
pb' 2 ’ar 3 tabletes, ištarpin- 
tas stikle vandens; Už pus
valandžio prieš gulimą.
t Visai bus pratartu imti 
ir viftanlmį, ypač ritorbirio
e,.. V. -plex tablets, pb dvi ar tris 
per pusryčius, per pietus ir 
per vakarienę,

Manau, kad ir kojom nuO 
to Jums pasidarys geriau. 
Vitaminai prašalina daugy
bę įvairių nesmagumų. Ir 
kitokie vitaminai Svarbus, 
bet jų lerigviaū gauni Sū 
maištu; Bet viUtriinb B, 
kad ir šU gėtu maištu; ne
galima gauti pakankamai.

<
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Penktadienis, Spąlių 1, 1943
aatjuža!

Atsiminkime

VEIK ŠIANDIEN - PIRK TA EXTRA BONA!

Šį Skelbimą Patiekė

ANONYMOUS

Tatai reiškia, jog šis vajus paliečia jau tik 
jus ir mane!

Tuo pat momentu, kai jūs perkate boną, jaunuo
lis stato pavojun savo gyvybę, kad išlaikyt jums 
laisvę.

Trečiosios Kai^ Paskolos Vajus baigiasi 11:59 

P. M. Spalių 2 d. Būtinai atlikite savo pareigą 

dabar!

-- Geriausias Pasaulyj Investmentas -- 
Bonų pardavinėjimo agentas yra jums 
arti—jūs lengvai galite nusipirkti boną 
WAR CENTER’S prie VICTORY 
SQUARE, 50th St. tarp 6th ir 7th 
Avenues, N. Y., krautuvėse, bankuose, 
teatruose, paštuose . . . arba tik patelefo
nuokite COrtlandt 7-4000.

New Yorko Valstijos kvota Karo Bonams 
— iš asmenų ir šeimų sutaupų — yra 
$796,000,000. Šios “asmeninės” bonų kvo
tos dar nepasiekta.

MERRITT-CHAPMAN & SCOTT CORPORATION
17 Battery Place

J. Ramanauskas.

ELIZABETH, N. J. IR APYLINKĖ

VISI Į DARBĄ

kai

me

CLEVELAND, OHIOSteubenville, Ohio

I

be
V so-

esa-
kad

Amerikos laikraščių korespondentai ir Laikraštinin
kų Gildijos nariai suteikia žinių apie amerikiečių laimė
jimus prieš japonus Kiška salos srityje. Howard Hand
leman iš Los Angeles ir Morley Cassidy iš Philadelphi- 
jos diskusuoja amerikiečių žygius su Arthur Davis iš 
Duluth, Minn.

Visus dienraščio Laisvės skaitytojus, visus apšvietą bran
ginančius žmones kviečiame i Laisvės vajininkų parengimą 
šj šeštadieni, 2 d. spalių, (Oct. 2), Progresyvių Kliubo patal
poje, 408 Court St.

Parengimas prasidės 7:30 v. v. Prašome nesivėlinti. At
silankykite ir paremkite dienraštį Laisvę, padėkite sukelti 
fondą agentų kaštams padengti. Tuomi padėsite gauti Laisvei 
naujų skaitytojų.

ęę
&

LAISVĖS VAJININKAI
P. S. — Kurie dar neturite užsisakę dienraštį Laisvę, at

eikite ir užsisakykite šiame parengime. Kurių prenumerata 
jau išsibaigė, ateikite į šį parengimą ir užsimokėkite.

(232)

Jau buvo plačiau rašyta a- 
pie parengimą, kuris įvyks 
spalių 3 d. pagerbimui moti
nų, kurių sūnūs yra karinėj 
tarnyboj. šiame parengime 
kviečiamos dalyvauti motinos 
ne tik iŠ Clevelando, bet ir iš 
apylinkės.

Motinos, kurių šūnūs ka
riuomenėj, yra kviečiamos 
specialėmis kortomis, bet jeigu 
kurios negautų kortos, ar tai 
per komisijos klaidą, ar per 
kitas, priežastis, tai viešai per 
laikraštį jas visas kviečiame 
atsilankyti. Visos, kurios turi
te savo sūnus tarnyboj armi
joj, orlaivyne, ar laivyne, esa
te kviečiamos.

Taip pat kviečiame Cleve
lando ir apylinkės publiką 
skaitlingai dalyvauti. Paren
gimas įvys Malynkos Svetai
nėj, 7900 St. Clair Ave. Pra
džia 3 vai. po pietų. Į svetainę 
įėjimas nuo E. 79th St.

Kviečia Moterų Kliubas.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 LORIMER STREET BROOKLYN, 6, N. Y.
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DABAR PAREIGA 

Jūsų ir Mano!

$18.75 nuperka $25.00 boną 
$37.50 nuperka $50.00 boną 
$75.00 nuperka $100 boną

AMERICAN SURETY CO. OF N. Y. & NEW YORK CASUALTY CO.
100 Broadway

ARCO MCTALCRAFT, INC JULIUS KAYSER & CO.
395 Brook Avenue, The Bronx 500 Fifth Avenue

OTIS ELEVATOR CO. PARKER-KALON CORP.
260 Eleventh Avenue 200 Varick Street

SANDOZ CHEMICAL CORP. VAN RAALTE CO., INC
61 Vandam Street 417 Fifth Avenue

Laike vasaros karščių mūsų 
Literatūros Draugijos 107 kp., 
kaip ir daugelyj kitų vietų, 
veikė mažai. Dabar pradėsime 
vėl smarkiau veikti. Norime 
sukelti $150 Pittsburgho Lie
tuvių Vienybės Komitetui Ka
ro Laimėjimo, kuris nori su
kelti pinigų, kad nupirkus du 
ambulansus; vieną Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, o kitą 
Lietuvių Pulkams Sovietų Są
jungoj. Tai labai geras darbas 
ir mes norime paremti.

Ir pundelių klausimas, siun
timo lietuviams į Sovietų Są
jungą pas mus neužmirštas, 
mes rengiamės jam pasidar
buoti, kad padėjus savo bro
liams ir seserims.

Ir dienraščio Laisvės bylą 
mes turime mintyj, padėsime, 
kiek galėsime. Po Naujų Me
tų manome gauti daugiau nau
jų narių. Literatūros Draugija 
yra labai svarbi organizacija, 
išleidžia geras knygas ir 
“Šviesos” žurnalą. S. Orda.
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Kunigas Užpuolė 
Senelį

(Įspūdžiai iš Lietuvių die
nos Lakewood Parke) 
Kaip kunigai myli darbi

ninkų klasę ir kaip jie rū
pinasi katalikų darbininkų 
reikalais pagerint jų būvį?

Žingeidu bus darbinin
kams žinoti paties aukš
čiausio k o m a n d ier ia u s 
e 1 g ė s i s ir atsineši- 
mas linkui darbininkų. 
Nes jis buvo galva Lietuvių 
Dienos sutvarkyme. Jis 
kvietė šios apylinkės ang
liakasius dalyvauti. Jis va
žiavo su Tamaquos kunigu 
Šukevičium mašina net į 
Pittsburghą, kaip jis vadi
na, jo “ekscelenciją Antaną 
Smetoną, vienintelį ir am
žiną Lietuvos prezidentą” 
parsivežti, parodyt anglia
kasiam, o su tuom ir gau
singai aukų išvilioti iš dar
bininkų.

Žinoma, jau didžiuma 
darbininkų žinojo, kas Sme
tona buvo Lietuvos liau
džiai. Bet daugumas žin- 
geidavo asmeniškai pama
tyti, kaip jis išrodo — tas 
kankytojas —budelis jų gi
minių, draugų ir pažįsta
mų. Dėlto suvažiavo, bet 
ne gerbti ir aukas jam duo
ti. Vieniems teko Smetoną 
pamatyt atvažiavus, kuni
gams Vedant į salę, o kiti 
laukė, kada visos ceremoni
jos užsibaigs, išeinant iš sa
lės. Tarp tų laukiančių ra
dosi ir senukas, minersvil- 
lietis Jurgis Kupčinskas, 
jau įsisiekęs į 8-tą X, per
gyvenęs 53 metus šioj ša
lyj, kurios yra pilietis, ir 
nuo jaunų dienų anglies ka
syklose dirbęs per daugelį 
metų.' * ■* '•z

Kupčinskas buvo ištiki
mas narys unijos, William 
Penn ir veikė lokalo komi
tete, kolei ten gyveno. Jis 
angliakasių reikalus ištiki
mai saugojo.

Persikėlus į Minersvillę, 
po 1902 m. didžio streiko, 
taip pat dirbo kasyklose iki 
pasistatė savo namuką ir 
vėliaus gavo teises taverną 
laikyti. Buvo išrinktas į 
miesto konsilmanus, kur 
taip pat savo užduotį tei
singai pildė. Tas mylin- 
tiem graftą nepatiko, nes 
jie negalėjo sulig savo no
ru miesto piliečius išnau
doti. Tuomet atėjus ki
tiems . rinkimams, stengėsi 
suskaidyt ateivių balsus, 
pastatant lenkų tautos kan
didatą prieš Kupčinską. To
kiu būdu nė lenkas, nė lie
tuvis neįėjo į miesto tary
bą. Vėliau ragino vėl jį 
kandidatuoti, bet jis atsi
sakė dėl skaičiaus metų ir 
noro laisviau pagyventi 
paskutinėse dienose. Prieš 
saulėleidį. Bet su darbinin
kais Kupčinskas stovi tvir
tai ir svarbiausiuose reika
luose visuomet pasirodo su 
stambiausia auka tarpe mi- 
nersvilliečių.

Tai ką gali turėti prieš 
tą senelį? Nieko, kaip tik 
pagerbti jo tvirtą nusista
tymą kovoj už tarptautinius 
žmogaus reikalus, prieš fa- 
šistinį-nacinį-hitlerinį bar
barizmą.

O kaip gi pasielgė Lietu
vių Dienoj su tuom gerbia
mu seneliu kunigėlis? 
Gėda ir prisimint, kad ta
sai teologas tik ant tiek iš
lavintas, pasielgė kaip pa
prasčiausias tamsūnas 
jokio mokslo!

Štai kaip buvo. Prie 
ninių durų, išėjus iš salės, 
yra laiptai nulipti žemyn. 
Per tas duris kunigai ap-

glėbę išvedė Antaną Sme- ' 
toną ir nuvedė į mašiną, ■ 
kur jo laukė kun. Bagdo- ; 
nas, kaipo šoferis. Abiem • 
pusėm tako žmonių buvo 
pristoję, kurie nebuvo salėj, 
o norėjo pamatyt, kas jis 
do baidykla, tas A.Smetona. J 
Tarp jų ant trepu stovėjo 
ir senukas Kupčinskas.

— Kas čia do reikalas, 
kad tiek daug kunigų ir ką 
jie čia veda? — paklausė 
Kupčinskas.

— Taip — iš pulko atsi
liepė.— Tai Lietuvos prezi
dentą, Antaną Smetoną.

—Ką, prezidentą Lietu
vos? čia ne prezidentas. 
Aš buvau į Lietuvą nuva
žiavęs 1926 metais pažiūrėt 
ir aplankyt savo ir savo 
moters gimines, ir buvau 
Kaune pas prezidentą Dr. 
K. Grinių, kuris legaliai 
liaudies buvo išrinktas. Aš 
jį gerai pažįstu. Čia ne jis, 
čia tas baidyklė, žmogžu
dys, kuris smurtu užpuolė 
ir nuvertė legalę valdžią, 
suareštavo nekaltus darbi
ninkų vadus ir keturis su
šaudė Žaliajam kalne Kau
ne... Tai čia tas budelis!

Kaip tik išgirdo tuos žo
džius tariant į stovinčią pu
bliką aplink, kunigas taip 
ir suriko: “Tylėk, bol
ševike, būsi greit suareš
tuotas. Iš kur tu? Kaip ta
vo pavarde?”

Senelis atsakė: “Jurgis 
Kupčinskas, iš Minersvillės, 
šios šalies pilietis pirmiau 
už tave. Areštuok, aš tei
sybės nepaslėpsiu.”

Ir ėjo laiptais žemyn. Bet 
šitas “dievoi. tarnas”, pa
giežos perimtas, laiptais 
einantį ‘ senelį spyrė, 
kad jis vos ant antro 

I laipto susigriebė nenupuo- 
lęs. Tuomet atsisukęs norė
jo grįžti atsiteisti fašisti
niam užpuolikui. Bet kuni
gas užsislėpė įsigrūdęs į 
tarpą moterų, nes nusigan
do, kad senelis, einantis 
8-tą dešimtį metų, neatmo
kėtų tinkamai savo užpuo
likui ...

Bet kada senelis su savo 
šeima traukėsi toliau iš tos 
vietos, tai kun. išlindęs iš 
moterų būrio suriko: “Bol
ševike, ar nori eit muštis 
su manim?!”

Išvestas iš kantrybės, se
nelis Kupčinskas atsakė, 
“visuomet”. Ir jau žengė 
porą žingsnių pirmyn. Bet 
jo šeima — moteris, poduk
ra ir žentas sulaikė ir pri
sikalbino važiuoti namo, 

■ nes jis jau perdaug buvo 
išvestas iš kantrybės.

.* *

Dabar bus aišku, kokios 
laisvos Lietuvos trokšta lie
tuviški kunigai. Čia jų bu
vo apie tuzihas. susirinkę 
ir parsikvietę A. Smetoną, 
tą įrankį fašizmo, tarną 
Hitlerio ir Mussolinių, ku
ris per 14 metų terorizavo 
Lietuvos liaudį. Lietuvoje 
įsisteigus socialistinei san
tvarkai, A. Smetona su sa
vo klika, sugužėjo į mūs de
mokratinę šalį Jungt. Vals
tijas skleisti fašistinę hitle
rinę propagahdą prieš mūs 
šalies sąjungininkę Sovietų 
Sąjungą. Na, ir mūsų ku
nigija ir socijalistų ir tau
tininkų lyderiai susiblokavo 
į vieną fašistinę saiką va
ryt propagandą, kad kaip 

1 barbarai hitlerininkai bus 
išguiti iš Lietuvos, ten vėl 
grąžinti ant liaudies spran
do kruvinąjį A. Smetoną...

Argi mūsų lietuviški ku
nigai nežino, kad mūs šalis

yra demokratinė, savo įsta
tymais ir teisių bilium lai
duoja visai liaudžiai laisvą 
spauda, žodį ir politinius ir 
religinius įsitikinimus?

Ar kunigai nežino, kad 
Sovietų Sąjunga yra Jung
tinių Valstijų sąjungininkė 
ir kartu kovoja barbarizmą 
nušluoti nuo žemės kamuo
lio!

Kainy Vyriausybės Pasitari
mai su Maisto Biznieriais

Washington.—Kainų Ad
ministracijos valdininkai 
ruošia pasikalbėjimus su 
maisto biznieriais dvide
šimtyje miestų. Tuose pasi
kalbėjimuose krautuvinin
kai ir daugmeniški maisto 
produktų biznieriai galės 
išdėstyt savo nuomones ir 
skundus kas liečia valgių 
gavimą bei jų kainas, ir 
duot savo patarimus vy
riausybei.

Tokie pokalbiai tarp Kai
nų Administracijos atstovų 
ir biznierių bus laikomi nuo 
spalių mėn. 11 iki 30 d.

B WAR 
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ŽMONES LAUKIA DIENRAŠČIO LAISVES
Jie laukia jūsų, seni Laisvės 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-Octbber ir baigsis gruodžio menesį. Kiekvienas apšvietą 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 
noje nėra jokių nuolaidų ne seniems skaitytojams nei naujiems.

Stokime į Talką Savo Dienraščiui
Parodykime Laisves skundikams, lietuviškiems fašistams, kad mes 
pasirengę Laisvę apginti. Skaitlingai ir energingai darbuokimės, 

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 giltines nagai, siekianti už
smaugti demokratinį lietuvių dienraštį. Jūsų talka reikalinga apgynimui 
mūsų dienraščio nuo priešų.

I

Taipgi Pageidaujame NaujŲ Vajininkų
Kiekvienas dienraščio Laisvės pabijotas turi dalyvauti konteste gavi

mui naujų skaitytojų savo dienraščiui. Kiekvienas Laisves 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 suržiše.

Gavę naujų skaitytojų, prenumeratų kartu su pinigais siųsdami adre
suokite:
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

ERICH MARIA REMARQUE. H originalo vertė J. KALNĖNAS

Štai jums, drauge skaitytojau, nauja 
apysaka. Kaip matote, ją parašė Erich 
Maria Remarque, žymus vokiečių rašy
tojas. Remarque patsai buvo fronte ir 
išgyveno jojo šiurkštumus, kuriuos jis 
vaizdžiai aprašo.

“Vakarų Fronte Nieko Naujo” pie
šia pirmojo pasaulinio karo baisenybes. 
Apysakoje parodomas tasai nusivylimas, 
kuris teko kareiviams, kariavusiems Vo
kietijos imperijalistų suruoštame kare.

Be abejo, pirmasis pasaulinis karas, 
palyginti jį su antruoju, dabartiniu ka
ru, buvo tik šešėlis. Bet Vokietijos im
perijalistų tikslas — tas pats. Vokiečių 
kareivių nusivylimas bus dar didesnis 
po antrojo karo, nei jis buvo po pirmo
jo. Daugelis vokiečių, apžavėtų besti
jos Hitlerio pažadais, dar kariauja, ti
kėdamiesi užkariauti pasaulį. Bet jiems 
teikiami smūgiai Rytų Fronte ir kitur 
jau veda vokiečius prie nusivylimo ir 
beviltis.

Šis Remarko veikalas, kai tik jis išė
jo iŠ spaudos, turėjo didelio pasisekimo 
visame pasaulyje. Kai Hitleris užgro
bė Vokietijos valstybės galią, jis degi
no “Nieko Naujo Vakarų Fronte,” po
draug su Gorkio, Upton Sinclairio, Tols
tojaus ir kitų žymių rašytojų veikalais.

1929 metais “Sakalo” b-vė buvo išlei
dusi šį veikalą (vertė Jonas Kalnėnas) 
lietuvių kalboje. Bet Amerikoje retas 
kuris jį teskaitė. Todėl mes patiekiame 
skaitytojui “Nieko Naujo Vakarų Fron
te” su tuo įsitikinimu, kad jis jam pa
tiks, kad jis, skaitytojas, patars ir sa
vo pažįstamiems užsisakyti dienraštį 
Laisvę ir skaityti šią gražią apysaką.

Šia proga dėkuojame Dr. A. Petri
kai už knygos paskolinimą.

Laisvės Redakcija.

. Mes esame devyni kilometrai nuo 
fronto. Vakar mus pakeitė. Tuo tarpu 
prisivalgėm jautienos au.pupomis. Jau
čiamės sotūs ir patenkinti. Kiekvienas 
inūsų netgi vakarienei turėjo progos ka
tilėlį prisipilti. Be to dar dvigubas davi
nys dešros ir duonos. Tat yra jau tikra 
Šventė! Toks nepaprastas įvykis buvo 
senai, kad mūsų rudaplaukis virėjas, iš 
galvos tikras raudongalvis grybas, pil
nu kaušu semtų ir piltų. Jis tiesiog ne
šino, kur dėti tiek viralo, kaip ištuštinti 
tą savo “patranką”. Šį kartą net raginte 
ragina ir kiekvienam pridrebia katiliuką 
su kaupu. Tjadenas ir Mileris kažin iš 
kur ištraukę prausiamuosius bliūdus pa-

. kišo raudongalviui ir šis juos sklidinus 
pripylė. Tai, mat, atsargūs vyrukai: Tja
denas ėdrus, o Mileris dėl viso ko. Nuo
stabu, kur Tjadenui ir lenda. Niekaip jis 
nepriryja kiek reikiant. Valgo valgo ir 
vis sausas kaip Šakalys.

Visų svarbiausias dalykas yra tat, kad 
kiekvienas gavome dvigubą davinį rūka- 
Jo: po dešimtį cigarų, po dvidešimt ciga- 

*yetų ir po du gabalėlius kramtomo taba
ko. Visai puiku. Aš savo tabaką su Ka- 
činskiu į cigaretus sumainiau* Taigi tu
riu keturiasdešimt cigaretų. Man jų pa
kaks visai dienai. Dargi nesurūkysiu.

Iš tikrųjų mes šių dovanų nesitikę jom. 
Juk toks dosnumas prūsams yra sveti
mas dalykas. Tat jau atsitiko iŠ klaidos.

Prieš dvi savaites mes išėjom į frontą 
kitų pakeisti. Mūsų bare palyginti buvo 
tarnu, ir maistininkas pasirūpino mūsų 
grįžimo dienai normaliniu daviniu, kiek 
įau priklauso mūs šimtas pertkiasdešimt 
amonių kuopai. Tačiau kaip tik paskuti
nę dieną anglai į mūsų apkasus paleido 
Subicų ir kitos rūšies didžiulių patran- 

ugnį ir mus taip sukūlė, kad išėjom 
su dideliais nuostoliais ir poilsio grįžom 
tik aštuoniasdešimty.

Parėjome nakčia. Tuoj sukritom ir 
kur ir kaip kam kliuvo sugulėm. 0 žmo
niškai išsimiegoti norėjome bent kartą. 
Čia jau Kačinskio tiesa: ir karas nebūtų 
toks baisus, jei žmogus gautum daugiau 
£ miegoti. Juk fronte kur ten miegosi, o

i savaitės pamainoje—tai ne trumpas 
laikas.

Kai pirmieji mūs ritos iŠ barakų, buvo 
jau pietų metas. Po pusvalandžio visi su
sirinkome ties lauko virtuvo. 0 iš jos 
mums kvepėjo riebiai ir sočiai. Supran
tama, eilės pirmagaly visų alkaniausi: 
mažasis Albertas Kropas,, mūsų gudra-. 
gaMs ir tačiau tik grandinį užtarnavęs;

— Mileris V-oju vadinamas vis su vado
vėliais rankose, mat, svajoja vyras išlai
kyti egzaminus į karo-valdininkus; jis 
nepaiso nieko: nors tu jam su patranka 
per galvą važiuok, dargi kai artilerija 
šaudo, jis miklina savo protą fizikos for
mulėmis; — Lejeris su didele barzda, 
kuris ypačiai suka galvą dėl karininkų 
klūbo laikomų ^panelių” ir įtikinėja, kad 
kariuomenės įsakymu jos turinčios dė
vėti šilkinius marškinius ir prieš kiek’ 
vieną kapitono ar aukštesnio karininko 
apsilankymą turinčios išsimaudyti;— 
ketvirtasis aš pats, Paulius Baumeris. 
Mes visi keturi jau sukakę devyniolika 
metų ir visi keturi iš vienos tos patMda- 
sės išėjome į karą.

Už mūsų nugaros laukia savo eilės 
draugai. Pirmiausia Tjadenas, amatinin
kas šaltkalvis, mūsų amžiaus vyras, di
džiausias kuopos besotis. Valgyti jis sė
das perkaręs, plonas, tarytum penkias 
dienas nevalgęs, tačiau prisipampia, kaip 
blakė kraujo, prisikemša, net už pilvo 
kojų nemato. Hajė Vestus, taip jau mū
sų metų, durpininkas iš profesijos, tokių 
didelių rankų, kad suspaudęs savo delne 
kareiviškos duonos kepalą siūlo atspėti, 
kas yra jo rankoj. Toliau Deteringas, 
ūkininkas artojas, negalįs užmiršti apie 
ūkį, apie savo pačią. Pagaliau, mūsų gru
pės galva Stasys Kačinskis, 40 metų am
žiaus, suktas, gudrus, pakantrus, žemės 
spalvųs veido, žydrių akių, nusmuktpe- 
tis, nepaprastos uoslės pasmirdusiam 
orui, geram valgiui ir svariems siunti
niams. —

Šį kartą mūsų grupė stovėję pačioj ei
lės pradžioj, ties pat raudongalvio “pa
tranka”, Mes ėmėm nerimauti, nes mū
sų raudongalvis, mieguistas kaip koks 
drimba, kažkodėl delsė, lyg kažin ko 
laukdamas nedavė pietų.,

Galiausia Kačinskis neiškentęs x rikte
lėjo:

— Henrike! Ar pagaliau tu atidarysi 
savo putrinyčią, tur būt pupos jau visiš
kai sukrito.

Šis tik snūduriuodamas pakraipė gal-

— Palaukite, visi tesusirenka.
Tjadenas išsišiepė:
— Visi jau esam.
Raudongalvis tik virtuvės puskarinin

kis. Ir nieko nenumanydamas dar pasa
ko:

— Žinoma, palaukit. Nenumirsit, kol 
visi susirinks. Bet kurgi kiti prasmego ?

— Ne tau šiandie juos maitinti, ne 
tau juos suvaikyti! Vieni jų lauko ligo
ninėj, kitus prislėgė pilkoji žemelė.

Virtuvės karžygys, išgirdęs kas įvy
ko, kuone pargriuvo.
" — O aš paruošiau šimtui penkiasde
šimt.

Kropas bakstelėjo jam į pašonę.
— Taigi nors kartą kaip reikiant pri- 

sisotinsim. Tik greičiau pradėk!
Štai kažin ką sugalvojo Tjadenas. Jo 

pailgas veidas staiga nušvito, akys žal
tiškai prisimerkė, skruostai sujudėjo.. 
Jis prisiartinęs tarė:

— Vyre, gal ir duonos šimtui penkias
dešimt žmonių gavai, ką?

Puskarininkis lyg patvirtindamas link
telėjo galvą, tačiau jo veidas rodė visai 
ką kitą. Atrodė, kad jis kažin kodėl rūs
tus, nepatenkintas,

Tjadenas truktelėjo jo skverną:
— Ir dešros taip jau?
Raudongalvis vėl linktelėjo.
Tjadeno ir žandikauliai suvirpėjo:
— Ir tabako?
— Taip, viso ko.
Tjadonas džiaugsmu švintančiu veidu 

pasisuko į mus:
— Po šimts paibelių l Tai pavyko. Vis

kas tenka mums ! Vyručiai, — atsipūskit, 
— iš 'tikro kiekvienas gausime dvigubą, 
davinį!

Tik dabar atsipeikėjęs raudonikis su
sizgribo:

— Ne, brolyčiai; taip jau nebus.
Čia mes visi subruzdom ir visa eilė 

susistūmėm priekin.
— Kodėl gi taip^nebus, tu buroke? 

paklausė Kačinskis.
— Kas paruošta šimtui penkiasdešimt 

žmonių, to negalima išduoti astuonioms 
dešimtims.

(Bus daugiau)

SUMUŠĖ J. MAŽ1UKNĄ
........<»■' 'I ......

Pittsburgh, Pa.
Rugsėjo 23 dieną, Vakare, 

SLA 3-čio apskričio valdyba 
ir parengimų komisija turėjb 
susirinkimą LMD name, 142 
Orr St. Susirinkimas būvb Šau
kiamas svarbiam pasitarimui, 
nes SLA 3-čias apskritys yrą 
nutaręs surengti daktarei Bal
trušaitienei pagerbimo paren
gimą progą jos 50-ties metų 
darbo lietuvių judėjime, kuri 
daug pasidarbavus SLA orga
nizacijai ir įsteigime lietuvių 
kambario, Tas buvo nutarta 
dar pavasarį, kad atėjus ru
deniui, prie pirmos progos su
rengti tą parengimą.

Komisijos didžiuma susidė
jo iš žmonių, kurie nepritaria 
hitlerininkų šaikai, Komisijon 
įeina: J. Mąžiukna, S. Karso- 
kienė* K. Šinkūnas, H. Savei- 
kienė ir M. JZdankienė. šie 
žmonės vaduojasi savo protu 
ir nešoka pagal Dargio hitle
rišką muziką. Ir štai susirinki
me ponas Dargis griežtai pa
reiškė, kad jis yra griežtai’ 
priešingas rengti tą parengi
mą. Bet, kadangi Dargis tu
rėjo tik du pasekėjus — savo 
brolį J. Dargį ir savo uošvį 
Stasį Bakaną, tai niekas jų ne
paisė ir darbas eina pirmyn.

Dargis, matydamas, kad jis 
pralaimėjo, tai apsėstas bai
saus žiaurumo, puolė plūsti 
SLA vice-prezidentą J. Ma
žiukiu, bjauriausiai jį niekin
damas, labiausiai įdūkęs grą
žino. kumščia ir šaukė, kad J. 
Mažiukna neturi teisės atei
nančiais SLA rinkimais vėl 
kandidatuoti į vice-prezidento 
vietą ir rėkė:

“Aš, aš kandidatuosiu į vi
ce-prezidento vietą, o ne tu!”

J. Mažiukna rimtai jam at
sakė, kad niekas nedraudžia 
ponui Dargiuį kandidatuoti, 
bet jis negali ir, Mažiuknąi už
drausti, o SLA nariai galės pa
sirinkti. Bet Dąrgis vis grūdo 
kumštį prie MAžiUknos veido, 
taip, kad pastarasis, netekęs 
kantrybės, pastūmė jo ranką 
nuo savo veido, sakydamas: 
“Atitrauk ranką, ko tu nori?”

Tada J, Dargis, Povilo Dar
gio brolis, staigiai kirto Ma- 
žiuknai į veidą ir taip smar
kiai, kad labai perkirto lūpą, 
kad kiaurai matyti dantys. 
Mažiukna buvo nuvežtas pas 
gydytoją, kur sužeistam lūpą 
susiuvo, bet iki tas buvo atlik
ta, tai labai daug kraujo nu
bėgo.

Atrodo, kad jų buvo pada
rytas suokalbis užpulti J. Ma- 
žiukną. Ir vargiai gryna ran
ka užpuolikas taip būtų skau
džiai perkirtęs.lūpą. Lūpa bu-

dantysvo kiaurai perkirsta, 
sulindo į žandą.

Tai matote, kokių 
nių imasi tos “trejankos” pra- 
vadyriai, kurie neseniai Pitts- 
burghe laike konferenciją Va
dinasi, jeigu jiė negali savo 
nacišką valią nariams užkar
ti kitokiais būdais, tai teroro 
pagalbos imasi. Už tokį pasi
elgimą, tai Dargiai turėtų bū
ti tinkamai nubausti SLA or
ganizacijoj. Už tokį pasielgi
mą ne tik ponas Dargis ne
turėtų turėti teises būti kandi
datu į SLA vįcę-prezidentus, 
bet turėtų būti visai iš orga
nizacijos išmestas. Jeigu SLA 
nariai leis tiems Berlyno pro
pagandos mėgėjams taip ir to
liau elgtis, tai jie visus narius 
šturmininkų priemonėmis tero
rizuos. Reikia veikti, kol dar 
nėra vėlu.

Kodėl ponai Dargiai taip 
užpyko ant daktarės Baltru
šaitienės, kad net tokių prie
monių imasi, kad pakenkus 

Jos pagerbimui? Tiesa, jie nie
kados pažangesnių žmonių ne
mylėjo, bet birželio 27 dieną 
įvyko masinės prakalbos ir 
koncertas minėjimui dviejų 
metų Sovietų Sąjungos ir Lie
tuvos liaudies didvyriškos ko
vos prieš barbarišką hitleriz- 
mą ir tam parengimui pirmi
ninkavo daktarė Baltrušaitie
nė ir taip visokiais būdais dak
tarė Baltrušaitienė darbuojasi 
mūsų karšto karo laimėjimui.

Dargiai baisiai pyksta, kad 
Pittsburghe yra organizuotas 
lietuvių komitetas, kuris sie
kia sukelti fondą, kad galėtų 
nupirkti du ambulansus, vie
ną Amerikos Raudonajam 
Kryžiui, o kitą lietuvių pul
kams Raudonojoj Armijoj, ku
rie dabar eina laisvinti Lietu
vą. Daktarė Baltrušaitienė, 
kiek gali, padeda tame prakil
niame darbe, tai ją Dargiai ir 
;jų pasėkėjai ir neapkenčia.

Bet tas “trejankos” teroras 
pieko neatsiėks. J. Mažiukna 
yra SLA vice-prezidentas ir 
kandidatuos į tą vietą vėl. Jo- 

. kis teroras neatims jam tos 
teisės. Daktarės Baltrušaitie
nės pagerbimui parengimas 
ruošiamas lapkričio 7 dieną. 
Visi Pittsburgh ir apylinkės 

; lietuviai padėkite karo išlai- 
imėjimui pirkdami Karo Per
galės 
rikos
Tuviu 
mus.

Pittsburgh Korespondentas.

vo sunaikinta bei iš veiki
mo išmušta 46 vokiečių tan
kai ir nušauta 52 jų lėktu
vai.
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priemo-
PRANEŠIMAI

EASTON, PA.
51 kp. susirinkimas įvyksLDS

spalių 3 d., 1 vai. dieną, Y. M. H. A. 
salėje, Ferry ir Walnut Sts. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti susirin
kime. — Evelyn Fąrion, sekr.

(231-232)

MONTEtLO, mass.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 4 d. L. T. Name. Nariai pra
šomi dalyvauti susirinkime ir nau
jų narių atsiveskite, turime daug 
nąujų dalykų aptarti. — E. Benu- 
lienė, kp. rašt. (231-232)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki, 

mas įvykę 3 d. spalių, 6 v. v., 155 
Hungerford St. Malonėkite visos da
lyvauti ir naujų narių atsivesti. — 
V. K., sckr. 231-232)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. spalių, 2 vai. dieną. Pas sekre
torę O. Shemberienę, 15 Front St. 
Draugai, stengkitės 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)

EASTON, PA.
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. • • (£29-231).<
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| DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboIdt 2-7984

E 'i

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
Nėra valandų sekmadieniais. |
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bonusus, remdami Ame- 
Raudonąjį Kryžių, lie- 
pulkus ir mūsų parengi-

Gaudami pėdę neužmirškite h, 
savo šalie* reikalus — pir

kta bonus ir •tampąs.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

i h kad visados

8(l*SSąs

bus patenkinti.
Pąrė Kiekvieną šeštadienį.

Ateikite pasimatyti su Glviala
Otriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersa! nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. 1*. 
TeL EV. 4-8098 •
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Naudokitės Gera Proga
Per sekančias .30 dienų, me> darome šį speciali pasiūlymų 

savo seniems ir naujiems pacįjantams. Nepaisant didelio pakir 
limo kainų ąnt visą akinto naudojamų medžiagų, mes vis dar 
pataikaujame, už senas Lornas Mainąs.

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

l ir mę? duosime 
rūšies stiklus yra nų- 

pilnąt pątamautunie tin $7.50.
r. - m. r • » ■ ’

Atsilankę parodykite .mutns Ši skelbimą

S 10% nuolaidos, Kainos už vienos rūš 
■tos taip žetrios, kad pili

STENGER & OOi Optometrists
3SH49S Broadway Brooklyn, N* Y

Mūsų mieste rusai ir Ukrainai ren
gia didelį koncertą Sovietų Sąjungoj 
Medikalei Pagelbal. 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. Zelin. (229-231)

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)

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINft)
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtines

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
SavininkM

411 Grand St Brooklyn

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iaushj 
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. Nedaliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

______________________________________________ v

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Biuflfali

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa. 

Telefonas Poplar 411®

.WShMHI
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Detroito Žinios
Dž! Sovietų Karo Pagelbos

Mes dauguma gerai su
prantame ir atjaučiame, kad 
Sovietų šalis daugiausia nu
kentėjo laike šio karo, negu 
bent kuri kita kariaujanti ša
lis, nuo užpuolimo sužvėrėju
sių vokiečių-nacių. Todėl, mes 
Detroito ir priemiesčių lietu
viai per praėjusius metus ir 
dabar dirbome kiek galėjome, 
kad sudaryti finansinės- ir 
medžiaginės paramos dėl So
vietų Sąjungos ir Lietuvos 
žmonių. Nors detroitiečiai 
daug sukėlėm pinigais aukų 
dėl minėtos šalies ir karo nu
kentėjusių, turiu stambiai pa
brėžti, kad detroitiečiai labai 
gausiai aukavo ir rėmė, duo- 
mi visokių drapanų dėl karo 
nukentėjusių šalių.

Nors nedaug mums teko 
pasidarbuoti renkant drapa
nas ir čeverykus del Rusijos 
karo nukentėjusių žmonių, 
bet kur tik buvo reikalas nu
važiuoti paimti drabužių iš 
žmonių, tai reikėjo stebėtis, 
kaip daug ir labai gerų dra
bužių žmonės aukavo; kad 
dauguma atrodė visai nauji ir 
pilnai išvalyti.

Aš čion paduodu tik dalį 
pravardžių žmonių, kurie au
kavo per praeitą pusmetį, bet 
žinau, kad labai daug žmonių 
net nereikalavo, kad jų var
dai būtų užrašyti, kiti pridavė 
j Draugijų Svetainę ir nebuvo 
pažymėta nuo ko. Todėl ne
bus pilnas surašąs aukautojų, 
bet surašau kiek esu gavus 
pravardžių.

Pasidarbavo ir patys gau
siai aukavo šie draugai ir 
draugės, arba jų šeimynos: 
V. Žilinskai, A. Žilinskai, A. 
Tumai, J. Karališkai, A. Ma
čiai, N. Grabauskai, J. Gugas, 
K. Ramanauskas, J. Alvinai, 
M. Padolskiai, J. Smitrevičiai, 
G. Nausėdai, J. Z. Dantai, 
Chas. Mack/ F? Drafctchfis; P.“ 
Zunaris, A. Malinauskas, J. 
Urban, A. žilis, M. Andriuliai, 
J. Laukaičiai, J. A. Zigman
tai, B. Varaneckai, d. Petru- 
šonienė. Taipgi teko sužinoti 
keletas vardų, kurie aukavo 
draugei V. Smalstienei.

Drg. Elnikai, J. Greblikai, 
J. Ginaičiai, Dobrickai, Prieš- 
gintai, JoČioniai, J. Vasiliaus
kai, Valinskai, Chas. Tvaskai, 
Gumbris. žinoma, tai tik da
lis aukautojų.

Dar daug yra pažadėję 
duoti drabužių, bet dėl stokos 
transportacijos nėra galima vi
sur nuvažiuoti ir paimti. Jei
gu kuriems yra galima, malo
nėkite į Draugijų svetainę at
vežti — 4097 Porter St. Mes 
iš ten nuvešime į reikalingą 
vietą. Taipgi, galima priduoti 
drabužius tiesiai į vadinamus 
centrus, tik ten ne visuomet 
atvira, tai reikia sužinoti, ka
da atvira ir kur kam arčiau. 
Russian War Relief Centrai 
yra mums žinomi trys: 12153 
Jos. Campau Avė., 2-ras kam

Italijos žmones demonstratyviŠkai pasitinka amerikiečius, kaipo išlaisvintojus iš 
fašizmo vergijos.

pas Michigan Ave.; 1318 Cass 
Ave., atviras ketvirtadienį per 
dieną; trečias, 10330 Dexter 
Blvd., ten galima priduoti va
karais nuo 8 vai. Uždara pir
madienį. Norėdami daugiau 
informacijų, kreipkitės 2208 
Penobscot Bldg., tel. RA.3925.

Kam yra galima padirbėti
dėl RWR prie drabužių su
tvarkymo, tai ketvirtadienį
nuo pietų kreipkitės 1318
Cass Avė. Ten lietuvės jau
daug darbavosi.

Dėl drabužiu rinkimo ir ki
tų reikmenų pasidarbavo su 
automobiliu ir triūsu šie žmo
nės: J. Butėnai, V. Smalstienė 
ir J. M. Alvinai. Todėl, kurie 
norite, kad mes jums suteik
tume informacijų ar ką pagel- 
bėtume dėl RWR, galite kreip
tis ypatiškai ar per telefoną 
pas virš minėtas ypatas, arba 
NOrthlawn 1994.

Už tokį nuoširdų prijauti
mą ir duosnumą reikia tarti 
labai daug ačiū visiems!

LLD 52 Kp. Veikimas
Rugsėjo 19 d. įvyko LLD 

52 kp. susirinkimas ir padary
ta keletas gerų tarimų dėl 
platesnio veikimo. Valdyba iš
davė raportus iš veikimo ir 
fin. stovio. Viskas atrodė ge
rai tvarkoma ir narių už 1943 
metus tik keli liko neužsimo
kėję. įstojo į kuopą 3 nauji 
nariai ir dabar kuopos narių 
skaičius jau yra 224, tas ro
do, kad kuopa dijkčiai paaugo 
per šiuos metus.

Literatūros platinimo dar
bas eina silpnai šiuo laiku, 
kas mėnuo yra parduodama 
po 10 kopijų žurnalo Soviet 
Russia Today ir kitokių kny
gų ir brošiūraičių po biskį.

Dabartiniu laiku 52 kp. už
sidėjo už pareigą išplatinti 
300 kopijų naujai išleistos 
brošiūraitės po vardu “Ame
rikos Lietuviai ir Karas”. Bro- 
Šiūraitė labai' įdomi ir verta 
visiems ją perskaityti. Labai 
svarbus bus darbas paskleisti 
ją tarpe žmonių skirtingos idė
jos, kurie neskaito anti-hitle- 
riškos spaudos ir nežino, kas 
kenkia prezidento Roosevelto 
karinėms pastangoms.

Taipgi kuopa platina kny
gutes anglų kalboje “Smash 
Michigan 5th Column.” Ta 
knygutė išleista per Civil 
Rights Federaciją ir ji yra la
bai naudinga perskaityti. Susi
rinkime plačiai buvo kalbėta, 
kaip šiemet pasekmingiau pra
vesti Vilnies ir Laisvės vajai. 
Išvada yra tokia, kad trans
portacijos sąlygos yra sunkios, 
todėl reikia darbas daugiau 
pasidalinti tarpe organizacijų 
narių. Vajininkai išrinkti pen
ki: M. Smitrevičienė, J. ir M. 
Alvinai, G. Nausėda, J. Luo- 
bikis ir kiti prižadėjo dirbti, 
kiek galės. Taipgi kalbėta, 
kati nariai darbuotųsi ir pa
tys balsuotų miesto urėdų no
minacijose, spaliu 5 d.

M. Alvinienė.

Sąjunga yra mūsų 
šiame kare.
yra mūsų mirtinas

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

gas Browderis plačiai išsižio
jo” —• prieš Sovietus. Trys 
ilgos apžvalgos —- “K. Jurgė- 
la Atsako L. Girai”, “Dalino 
straipsnis apie Sovietų tikslus 
Europoje” ir “Dalis Sovietų 
Plano” — prieš Sovietus.

Abiejuose numeriuose nei 
vieno rūstaus, pikto žodelio 
prieš hitlerinę Vokietiją ir 
Hitlerį.

Sovietų 
talkininkė 

Hitleris 
priešas.

Tai ar aišku, kam dabar Gri
gaitis tarnauja?

Du'nacių šnipai — Lehmitz 
ir Spretter — prisipažino kal
tais. Nuteisti 30 metų kalėti. 
O jie turėjo būti pastatyti prie 
sienos ir sušaudyti. Kalėjimas 
tokių sutvėrimų nenugąsdina.

Jie žino, kad po karo to
kiems griešninkams griekai 
būna atleidžiami ir šnipai pa
leidžiami. Gi nuo kulkos prisi
kelti nebegali.

Kalėjimas tiktai padrąsina 
šnipus. Kiti irgi mano, kad 
jiems didelio pavojaus nėra.

Reikia džiaugtis Raudono- 
sio Armijos laimėjimais, bet 
nereikia apsvaigti ir vaizduo
tis, jog karą jau baigiame. 
Hitlerio armija dar nešunai- 
kinta.

Todėl teisingai elgiasi tie, 
kurie reikalauja, kad Ameri
ka ir Anglija atidarytų antrą 
frontą prieš hitlerinę Vokieti
ją.

Livingston, N. J.
šios mažos kolonijos vietinė 

Susivienijimo 47 kuopa, turė
jo savo sueigą, rugsėjo 12 die
ną. Savo parengimėlyj turėjo
me gana apsčiai svečių — 
apie 50. Kaip dėl mūs šios ko
lonijos, tai manoma labai ge
rai. ■

Svečiams susėdus ,prie už
kandžio, pirmininkas pranešė, 
kas šį parengimėlį surengė ir 
paprašė d. Ig. Bečio pasaky
ti kelis žodžius šių dienų ei
goje. | I .

Drg. Beeis gražiai, trumpai 
prisiminė lietuvius raudonar
miečius ir jų sunkią kovą su 
plėšikais naciais. Kadangi ra
dosi čia pat pasveikinimo 
blanka, tai d. Beeis ir pats 
rinko tuos pasveikinimus, su
rinkdamas $18.

Aukojusių vardai — po 2 
dol.: St. Yurevičia, Z. Y. Sta- 
siulis, Ig. Beeis.

Po $1: G. A. Jamison, J. 
Griciunas, M. Griciunienė, St. 
Mikionis, S. K. Sereika, A. Be- 
Čis, W. Skeistaitis, J. Stočkus, 
A. Kvedera, EI. Skiparis, A. 
Dulskis, J. Žilinskas, G. Du- 
linskas, Chas. Anuškis, A. Ja
nušonis, ir P. Casper.

Varde mūsų kuopos ii’ pa
ramai mūsų brolių kovotojų už 
brangią įdėją laisvę didelis, 
draugiškas ačiū geriems žmo
nėms už atsilankymą ir para
mą. G. A. JamiSoh.

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED-—FEMALE

MERGINOS IR MOTERYS 
5 DIENŲ ('ŠAVAFrfe

Vakacijos su alga. Paliuosavimai ligoje; ge
ras uždarbis. Patyrimas nereikalingas.

MORGAN LAUNDRY
476 — llth Avė., arti 38th.

(233)

REIKIA MERGINŲ
Dirbti daugmeninėje keptuvėje, gera alga, 
prielankios darbo sąlygos; nuolatinis dar

bas ; patyrimas nereikalingas. Kreipkitės 
pas Mr. Mercado.

WHEATALITY BAKERY, INC.
1360 Lafąyette Ave., .Bronx 

(Hunts Point Sta.)
(233)

Raudonoji Armija Atėmė 
Nacių Kijevo Salą

IS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Hitlerininkai visur įnir

tusiai priešinosi, mesdami į 
mūšius desėtkus savo tan
kų, tuzinus lėktuvų ir pa
darydami po 10 iki 12 
kontr-atakų paskiruose 
sektoriuose per 24 valan
das. Vienoje vietoje jie bu
vo įstatę raudonarmiečius į 
kritišką padėtį, bet, galų 
gale, čia, kaip ir visur ki
tur, Sovietų kariai supliekė 
vokiečių kontr-atakas ir 
bloškė priešus tolyn.
Parankesne Nacių Pozicija

Vokiečiai įsitvirtinę aukš
tuose, kalnuotuose, vakari
niuose Dniepro krantuose, o 
rytiniai tos upės krantai 
yra žemi ir lygūs, dažnai 
su balomis ir klampynėmis. 
Nacių artilerijai iš vakari
nių krantų, todėl, kur kas 
patogiau bombarduot rau
donarmiečius rytinėse pa
krantėse.

Nepaisant parankesnių 
naciams pozicijų, tačiaus, 
sovietiniai kovotojai prasi
veržė antrapus Dniepro 
upės įvairiuose punktuose į 
šiaurius ir pietus nuo Kije
vo, kaip skelbia Berlyno ra
dijas, — -nors- Sovietai iki 
šiol dar nepraneša, kad jų 
kariuomenė 'būtų persikė
lus iš rytinės'Dniepro pusės 
į vakarinę.

Berlyno radijas pripaži
no, jog Raudonoji Armija 
atėmė iš vokiečių strateginį 
kalną į šiaurius nuo Meli- 
topolio, Azovo Jūros srity
je, kur Sovietam telieka tik 
apie 100 mylių iki Rumuni
jos sienos.

Užimdami geležinkelių 
mazgą Darnicą, Kijevo sri
tyje, raudonarmiečiai pa
grobė didelį skaičių priešų 
kanuolių.

Linkui Mogilevo Sovietai 
persigrūme per Vichrą upę 
keliose vietose, užmušė 2,- 
000 nacių ir suėmė daugiau 
kaip 200. Ties Rudnia buvo 
nukauta virš 1,000 vokiečių. 
Smolensko srityje raudon
armiečiai prasiveržė per is
torinę Berezinos upę.

SPARČIAI ATSTEIGIAMI
GELŽKELIAI SOVIETUOSE
Maskva.— Nuo kovo mė

nesio gelžkeliniai Raudo
nosios Armijos batalionai 
pilnai atsteigė jau 5,000 
mylių geležinkelių atimtošė 
iš vokiečių srityse.

Vejami laukan naciai, 
kiek tik paspedami, ardė 
tuos geležinkelius.

Rheims mieste francūzai 
nušovė trockisto-hitleriniri- 
ko J. Dorioto sekretorių dr. 
Jolicoeurą.

Anglų bombanėšiai pade
gė, gal ir nuskandino, vie
ną karinį vokiečių laivą Ae- 
gėjaūš Jūroj, netoli Graiki
jos.

Lohdoh, rugs. 30.— Tūli 
angliį karininkai spėjši, kad 
Sovietai galėsią paimt Ki
jevą per keletą, dienų.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
18—45

LENGVAS FABRIKO DARBAS
$26 Į SAVAITĘ AR DAŪGIAU 
PRADINIAMS. $29.90 IKI $33 PA
SIEKIA PO 4 MENESIŲ. PATYRI

MAS NEREIKALINGAS.
BŪTINA PRAMONE.

ASMENYS. IŠ KARINIŲ AB BŪTINŲ DAR
BŲ NEPRIIMAMI BE DARBDAVIO PA

REIŠKIMO JŲ ATLIEKAMUMO.

NATIONAL BISCUIT CO.
445 W. 15th St., prie 10th Ave., City

(237)

ŽARNOS DEšRIUKeM
i

Reikalaujamą keletos moteriškių, patyrusių 
atrinkėjų. Taipgi mokinsime tūlą skaičių pra
dinių. Pradžią! alga $20, Čia yra maisto pro
duktų gamyba. Gera proga išsimokinti pasto
vų darbą su gera alga. Mūsų ištaiga yra se
niai įsteigta . ir dirba apskritus metus, be 
paleidimų per daugelį metų. Sayer & Co., 

195 Wilson Ave., kampas Stockholm St.,
Brooklyne

(233)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU,

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI.
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE.

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

SCHRAFFT’Š
KREIPKITfiS PER IŠTISĄ DIENĄ.

56 WEST 23rd ST., N. Y.
(X)

ŠVARINTOJOS
Moterys Class A Ofisų 

Bildinge
$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)

Merginoš4— Moterys
Patikrintojoš ir statytojos, 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 
paliudijimo jų atliekamumo.

WM. CRABB & CO.
3rd Ave.^ ir 4tb St., 
arti Bloomfield Ave., 

NEWARK, N. J.
(231)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PAT YRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS , , 
DESERT DARYTOJOS 

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI. 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

DUODAMA VĄ^GIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTbvUŠ DARBAS

PROGOS PAKILIMUI

Iš tarinių darbų nepriimami

S C HR A F FT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

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

TIMES ŠQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

..Patyrę, dieninis darbas...
V AL AND. 8 RYTO IKI. 4 FO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE
; . . . . (X)

merginos
,18-85 4 t , , lz 

MOKINAME GYVYBINIAM APSIGYNIMO 
DARBUI. LAIKRODŽIAMS NŪMęBIŪS

RAŠYTI . , 
Alga Jfqiclnari^Is f 

Reikalaujama paliuosavimo pareiškimo 
EASTERN ąADIUM DIAL 

304—šio E. 23rd St.
... w ... (230

maūdVnių tvarkytojos
East Side reąldencijlniamė viešbutyje.

Gera alga ir geros darbo sąlygos. Kreipkitės

HOUSEKEEPER’S OFISE 
125 Eilst 6O4tK šit.

(232)

ĮiiBRGINOS 17 M&fų Kfž vi^A'ČS. 
$26 SAVAITĘ ČŽ VALANDAS, 

s ęteęos. darbo! sąlygos,;., 
NOMĄ ELECTRIC CORP.
56 West 13th St., N. Y.

......................... - - (238)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

KI’RT VERSEN CO.
KREIPKITfiS PER

U. S. EMPLOYMENT SERVICE
404 38TH ST., tNlOltf CITY, N. J.

....... ■__________ .___________________ (236)

VYRAI
PATYRĘ IR BE PATYRIMO, KAIPO

AKINIŲ STIKLŲ 
TEKINTOJAI

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

tus valdžios užsakymams. 

HELLIGE, INC.
37-18 Northern Blvd., 

Long Island City, N. Y.
Asmenys, iš karinių darbų neprivalo kreiptis 

be pareiškimo jų paliuosavimo.
(232)

VYRAI 
BE PATYRIMO

Lengvas,, bendras fabriko darbas.
BOOK BINDERY 

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 
Kreipkitės J:

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

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

(232)

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

BESHAR & CO.
5 CANAL.PLACE,, 

138th St. ir t*ark Ave., Bronx.
(231)

VYRAI—BERNIUKAI 
CHAUFFEUR’S PAGELBININKAI 

Patyrimas nereikalingas — nuolatinis darbas. 
$27 BRADŽiAĮ — PRISIDEDA TIPAI 

REGAL RUG CLEANING CO.
147 Lawrence Ave., Brooklyn. WI. 8-3711.

. (233)

APVALYTOJAI (2),
Dieninis darbas su viršlaikiais. Nuolatinis.
Gera alga. Turi mokėti automobiliu važiuoti.

GLIDDEN BUICK CORP.
229 West 66th St., N. Y .C.

(233)

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
DIDELE FOTOGRAFIŠKA KOR
PORACIJA NORI PATARNAVIMO 
KELETOŠ ANGLIŠKAI KALBAN
ČIŲ MERGINŲ SUŠTATYMUI MA

ŽŲ FOTOGRAFINIŲ FRĖMŲ.

ALGA $20 J SAVAITĘ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

KREIPKITĖS

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

(232)

VIEŠBUČIO 
DARBININKAI

Vyrai ir Moterys 
Virš 45 metų

Viena iš didžiausii^ t pasaulyje viešbučių , ver
tinių siūlo pastovias pozicijas su neribotom 
progom ateičiai. Prlejankios darbo sąlygos, 

gera alga besimokinant.
Patyrimas nereikalingas.
Virtuvei Darbininkai

Kambarių Tvatkytojos 
.Virėjai—Stalų Patarnautojos 

. Ofiso darbininkai — Eleveitėtių 
operatoriai — Telefono operatoriai.

Vyrams: Virėjai, stalų patarnautojai, vidaus 
ruošai, ^pataisymams, cleveiterlų operatoriai, 
prie baro, baro aptarnautojai, Inžinieriai, 

apvalytojai, virtuvėje pagelbininkai.
Darbo Qąyįmas Nemokamas 

fcHOTT HČTELS
FREE EMPLOYMENT SERVICE

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

Iš karinių Darbų Nebus Priimami
(231)

MERGINOS
PATYRIMO NEREIKALINGA 

ĖOTItJA PRAMONĖ 
SURINKIMUI,’ PERŽIŪRĖJIMUI.

PADAVIMUI . ,
ŠTIKL{NĮŲ INDU ISpiRBĖJOS 

šiftų’ dariSąš 
NuoiAtiNiš dArRaž

GREITI PAKILIMAI

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

(284)

HELP WANTED—MAUS , 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
Naktinis Dalbas Clafi^ A 

Ofisų Bildinge
Amžiaus 38 iki 55

PRADINĖ ALGA $33 UŽ 
44 VALANDV I SĄVAITĘ 
Puikiausios Darbo Sąlygos 

Kreipkitės 9:30 A. M. 
iki 4 P. M.

Nuo Pirmadienio, įimant 
Penktadienį 

Personnel Office 
50 Rockefeller Plaza .

vgp iIi

5s » ?

BENDRAM apvalymo darbi 
VALANDOS NUO 8 RYTO I 
4:30 PO PIET. MRS. WAGI^I 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE.,, 
51ST STREET, N. Y. C., NETEL 
FONUOKTTE.

Būtinam darbui. Dirbtuvė randasi Arto* 
ria, L. I. Paprastiem darbinink«mt 80ė | 
valandų. Laikas ir pusė už viršlaikius vir- 
šaus 40 valandų. Dabar dirbama 60 valandų.

GAS PURIFYING MATERIALS CO. , 
3-15 26th Ave., Astoria, L.,<£

• * - • 9 • • 1

fl

Ss

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

51st STREET, N. Y. C.

11

NEREIKIA PATYRIMO’
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KlffTŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI a 
BONAI — APMOKAMOS V AKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
18 karini^ darbų nepriimami

I

KREIPKITĖS VISĄ DIENA 
66 WEST 28RD ST.. N. Y. 

ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. ĮKJ 
'Mt/MES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

■ ..... . i .ibi,,, ' I bS
AUTOMOBILIŲ MECHĄNIKĄI . 

IR MECHANIKŲ PAGELBININKAI 
Patyrę; nuolatinis darbas; aukšta mokesty*. 
Būtina pramonė. Kreipkitės kasdien 9 A.M.

ASCOT AUTO MAINTENANCE 
824 I2th Avė.

(2M)

4

REIKALINGI KEPfjŲ 
PAGELBININKAI

Dieninis darbas. Patyrimas nereikalinga*.
CALIFORNIA PIE BAKING CO.

330 Douglass St., 
Brooklyn.

VYBAt-BENDRAI PAOEI.BININWtt
Kosmetikų Dirbtuvėje 

Proga atsiekti formano. Patogus darbas; ge
ra alga ; 6 dienos ; viršlaikiai.

evans CHEMETICS
76 9th Ave. (16th) . Y

(281)

vyrai — bitinas dArbAs
PATYRIMO NEREIKALAUJAMA 

Dažymo dirbtuvėj. 
Gera pradžiai alga. 
Iš

Virš Wai Kasdien! 
utomatIŠki pakilimai, 

būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiš
kimo

BROOKLYN YARN DYE CO.
24 WOODWARD AVE., BROOKLYN,^

(14th St.—Canarsie Line iki Jefferson

REIKIA VYRŲ
.Maistu, Apdirbimo .Fabrikui .

Nuolatinis darbas,' pridedant viršlaikid*
Patyrimas Nereikalingas i.

Kreipkitės kasdien 9 iki 6
Šeštadieniais 9 iki 12
BOWEY’S, INC. v

Bedford Avenue Brookb771

J

Auto Trbkų Mechanikai 
Ir Pagelbininkai

Kdrihč Pramonė
Trokų ir busų aptarnavimui vytai, yra skai

tomi, kaipo būtini darbininkai.
GERA ALGA, NUOLATINIAI DARBAI ’ 

PROGA PAKILIMUI,.-.
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS 

MODERNIŠKI ĮRANKIAI JR ĮRENGIMAI 
Puiki proga Įstojimui l pastovią. |0 metų 

senumo Nacionalę Kompaniją.
KREIPKITĖS 8:80 AJA..IKI 6 :16 P.M. į 

UNITED STATES EMPLOYMENT SERVICE 
OF THE WAR MANPOWER COMMISSION 
1056 BROAD ST.. NEWARK, N. J., ARB*

THE WHITE MOTOR CO.

Nuo būtinų

PAJŲ KEPĖJAI 
geroš algos

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Kreipkitės 1 ofisą tarp 9 A.M. ir 6 P.M.

LE CODY TOASTED PIES, INC.
100 Sutton St.. Brooklyn.

. ......................... ...

REI

387 Park Ave. 
Brooklyn.

MOMS
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NwYorko^/K^JZInioi
Dr. Henry Juška Dėsto 

Chemiją Hunter
Kolegijoj

Dr. Henry Juška, tapo pa
kviestas ir jau mokina studen
tus chemijos Hunter Kolegi
joj, New Yorke. Mokina ke
letą vakarų per savaitę, o die
nomis dirba tą patį chemiko 
darbą, kaip ir pirmiau.

Turint dienines ir vakarines 
pareigas, Henry rečiau bega
li ir su savo vaikystės drau
gais sueiti, kurių jisai apsčiai 
turi LDS ir abelnai lietuvių 
jaunime. Tačiau patys svar
biausieji jaunimo sąskridžiai 
neapsieina be Henry ir jo Li- 
lijos, jie skaitosi lietuviško

Miestas Perviršijo Bony Kvotą, Bet 
Smulkūs Pirkėjai Dar Neišpildė 

Savo Užduoties
Skirstant reikiamą didžiajam 

New Yorke sukelti Trečiosios 
Karo Paskolos sumą, buvo nu
matyta ne vien tik viena ben
dra kvota visam miestui, bet 
taip pat ir kvotos įvairioms 
skirtingoms gyventojų gru
pėms. Buvo numatyta, kiek 
turi sukelti stambios finansi
nės ir industrinės įstaigos ir 
kiek mažiukės.*

Dabar skelbiama, kad mie
sto bendroji kvota išpildyta 
jau pereitą antradienį, bet

kad smulkiosios įstaigos ir 
pavieniai atsiliko savo kvoto
je. Akstinimui išpildyti pa
reigą, CIO unijos pereitą ant
radienį buvo suruošusios pa
radą demonstruoti ‘mažųjų 
vyrų ir moterų bonų vajų.”

Oficialiai miesto vajus bai
giasi šį šeštadienį, bet įvairių 
grupių (tame skaičiuje ir Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo bomberio) vajai bus ve
dami toliau iki sukels pasiža
dėtą kvotą.

Brooklynui Gręsia Re
akcijos Stiprėjimo 

Pavojus
Pirma registracijos diena, 

pirmadienį, buvo labai “nepa
tenkinanti” visoms politinėms 
partijoms, pareiškė Peter V. 
Cacchione, brooklynietis mies
to tarybos narys.

Pirmą dieną Brook lyne už
siregistravo 55,210. Visame 
mieste — 165,343. Gi 1939 
metais pirmą dieną užsiregis
travo 199,000.

Cacchione ir kiti darbinin
kų vadai kartkartėmis yra 
perspėję, kad juo mažesnė re
gistracija, mažesni skaičiai

Baliuje Matysime Tą, 
Ko Pirmiau Nematėm
Jaunimas vis išranda ką 

nors naujo ir ką nors gražes
nio, o kartu ir taip pat nau
dingo.

štai LDS 200-nės kuopos 
rengiamame baliuje, šio šešta
dienio vakarą, bus pagerbti 
tos kuopos narių kariškių tė- 
vai-motinos, gauta finansinė 
nauda suvartota pasveikinti 
tuos karius . ateinančiomis 
šventėmis, sykiu ir atsilankiu
siems suteiktas smagumas pa
rodymu tų karių paveikslų 
viename dideliame rinkinyje 
ir supažindins su jų šiandieni
ne veikla karui laimėti.

Tas gražus balius bus spa
lių 2-ros vakarą, 419 Lorimer 
St. Ateikite visi ir visos, pasi
linksminkite ir kartu parem
kite jaunimo gražų darbą. Ti- 
kietai iš anksto 35c. Prie durų

DIDŽIULIAME BUTELYJE
Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company

jaunimo dalimi ir jo darbus 
paremia savo atsilankymu.

Hendy yra sūnus plačiai ži
nomųjų centralbrooklyniečių 
Jono ir Magdalenos Juškų, 
darbuotojų organizacijose. Jo
nas ypatingai daug yra dirbęs 
lietuvių mėgėjų teatre. Prie 
teatrininkų jis ir dabar kai 
kada ištrūksta nuo kasdieni
nių savo pareigų — vedimo 
čeverykų parduotuvės, 187 
Sand St., kurios jis yra savi
ninku ir darbininku. Rep.

Edis Pasiryžęs Greit 
Išmokti Jūrininku

Edwardas židžiunas, jauniau- 
sis laisvietis mūsų krašto ka
riškose jėgose, rašo iš Great 
Lakes laivyno stoties. Savo 
laiške jisai prašo pasveikinti 
visus jo sandarbininkus lais- 
viečius ir kitus draugus vienu 
kartu, sakydamas, jog rašy
mui laiškų mažai turi laiko.

Mokinimasis jūrininku nė
ra lengvas, tik pasakoriai 
skaito jį lengvu,— rašo Edis. 
—Viskas turi būti atlikta ge
riausiai. Vienok tikiuosi pe
reiti. Gal pasimatysime už 
šešių-septynių savaičių.

Jisai nusiskundžia, kad tie 
visoki įčirškimai (shots), ku
rie būsimiems kariams ir jū
rininkams duodami atsparu
mui nuo ligų išvystyti, daug 
sutrukdo. Pasiilgęs lietuviškų 
žinių apie LDS jaunimą ir go
džiai laukiąs LDS angliškojo 
skyriaus, kuris tą tuštumą pra
šalintų.

Profesorius Rinkimą 
Kampanijos Vedėju
Prof. John L. Childs iš Co

lumbia Universiteto paskir
tas Amerikos Darbo Partijos 
rinkimų kampanijos vedėju 
valstijine skale. Jis darbuo
sis išrinkimui Įeit, generolo 
William N. Haskell į New 
Yorko valstijos gubernato
riaus padėjėjus.

Haskell yra kandidatu de
mokratų ir darbiečių. Kam
panijai vesti iš demokratų pu
sės Nepriklausomas Piliečių 
Komitetas paskyrė Owen D. 
Young, naujadalybinį indus- 
trialistą, prezidento Roosevel- 
to rėmėją.

DIENRAŠČIO

LAISVĖS
KONCERTAS

Įvyks

Lapkričio 14 Nov.
Bus

LABOR LYCEUM 
949 Willoughby Ave. 

Brooklyn, N. Y.

Pirmesnių Karų Veteranai Reikalauja 
Aprūpinimo Šio Karo Veteranams 

Jiems Grįžus iš Tarnybos
Užrubežinių Karų Vetera

nų 44-toj metinėj konvencijoj, 
viešbutyje Commodore, New 
Yorke, pereitą antradienį, 
konvencijai buvo pateikta 
programa atsteigimui į civili
nį gyvenimą šio karo vetera
nų.

Programoj reikalaujama 
mokėti kariams algą per 6 
mėnesius po atleidimo iš tar
nybos ir bent 10 nuošimčių 
darbų pokariniuose vyriausy
bės darbuose.

Sveikindamas 2,500 dele
gatų, majoras LaGuardia pa
reiškė, kad veteranų pasiūly
ta programa yra priimtina ir 
kukli.

šio karo veteranai, kaip aiš
kino brigados gen. Frank T. 
Hines, veteranų reikalų vedė
jas, yra ir patys gerokai ap
sirūpinę tose srityse, kuriose 
tas galima patiems. Jie esą 
užsirašė gyvasties apdraudų 
devynių dešimtų bilionų dole
rių sumai. .

eilinių piliečių dalyvauja bal
savimuose, tuo daugiau praei
na į vyriausybės įstaigas reak
cininkų, mažiau darbininkų 
atstovų ir abelnai pažangiųjų.

Piliečiai raginami užsiregis
truoti neatidėliojant paskuti
nei dienai, nes nežinia, kokia 
priežastis gali sutrukdyti. Re
gistracijų praėjo dvi dienos, 
bet dar liko keturios — 2, 4, 
5 ir 6 spalių.

Albert Ingrassia, 53 m., 102 
Warren St., buvo nuteistas už
simokėti $50 už rūkymą laive 
North River prieplaukoje. Nu
teistasis sakėsi negalįs užsimo
kėti baudos ir teisėjas Leonard 
McGee pasiuntė jį kalėjiman 
dešimčiai dienų.

50c.

Browderis Kalbės 
Komunistams

Earl Browder, Komunistų 
Partijos generalis sekretorius, 
kalbės Brooklyno komunistų 
mitinge spalių 5-tos vakaro 
8:15, viešbutyje St. George. 
Kadangi įėjimas bus tik su 
specialėmis kvietimo kortelė
mis, tad visi norinti išgirsti 
Browderį turi gauti tas korte
les iš anksto pas komunistų 
kuopų ir kliubų valdybas.

Mrs. L. Fransanchin tapo 
užmušta gatvekario, Bronxe.

Dabar Yra Proga Dirb
ti Ir Pasimokinti

Naujų Darby
Brooklyne karui dirbančiose 

šapose reikia siuvamų mašinų 
operatorių prie gaminimo pa
rašiutų, pirštinių, uniformų, 
milinių aulų, gyvasties apsau
gos diržų, šoviniams diržų, 
kamoflažo tinklų, antpečių, 
matrasams užvalkalų ir kito
kių reikmenų kariuomenei.

Mokantieji tuos darbus pra
šomi tuojau kreiptis į valsty
binę darbų įstaigą — United 
States Employment Service— 
War Manpower Commission, 
165 Joralemon St. (tarp Court 
ir Clinton Sts.), Brooklyne.

Neprityrusius darbininkus 
samdo peržiūrėjimui, apvaly- 
mui-apkarpymui jau pasiūtų 
reikmenų ir rankomis siuvi
mui. Taipgi randasi progų ir 
mokintis siūti mašinomis gau
nant mokestį už darbą moki- 
nimosi laiku.

Moterys, kurios moka dar
bus, bet dabar nedirba dirb
tuvėse, gali gauti darbo da
liai laiko per dieną. Mokama 
visaip, vienur nuo gabalų, ki
tur nuo valandų, pagal susi
tarimą. Darbų davimo raštinė 
atdara visomis darbo dieno
mis nuo 8:30 ryto iki 5:30 po 
piet.

Majoras Kalbės Trans
portininkams

Sekamoj Transporto Darbi
ninkų Unijos, CIO, nacionalėj 
kpnvencijoj, spalių 20-tą, New 
Yorke, pakviestas ir sutikęs 
kalbėti miesto majoras La 
Guardia. Konvencija bus 
Transporto Salėj, 153 W. 64th 
Street.

Philip V. Damico, sugrįžęs 
iš kariškos tarnybos, tapo už
muštas traukinio IR’f Borough 
Hall stotyje.

Dono Kazokų Choras ir šokėjai, koncertuoja Metropoli
tan Opera House, New Yorke, spalių 1, 2 ir 3 dienomis.

Nepaprasta Dainos Grupė
Dono Kazokų Choras, kuris 

spalių 1, 2 ir 3 koncertuos 
Metropolitan Opera House, 
Broadway ir 40th St., New 
Yorke, rugsėjo 29-tos vakaro 
6-tą valandą buvo girdimas 
per radio iš miestavos stoties 
WNYC, 830 klcs.

Choras savo repertuare tu
ri senoviškų Rusijos, turi ir 
naujausių Sovietų Sąjungos 
dainų. Dainuoja ir šostakovi- 
čiaus Jungtinių Tautų Himną. 
Visose yra ko pasiklausyti, 
nes choras susideda iš puikių 
ir gerai išlavintų dainininkų, 
kurių tūli dainuoja toje gru
pėje nuo pat choro įsikūrimo 
laikų pereito pasaulinio karo 
fronte. Nuėjusieji į Metropoli
tan Operą nesigailės savo žy
gio.

FILMOS
“A Lady Takes A Chance”

—RKO Radio Picture filmą, 
diriguota William Selterio. 
Vyriausi vaidintojai: Jean Ar
thur, John Wayne, Charles 
Winniger, Phil Silvester, Ma
ty Field, ir kt. Rodoma Para
mount Teatre, New Yorke.

Tai komedija savo turiniu 
.tuomi ypatinga, kad neturi

nieko bendro su dabartinio gy
venimo eiga, su karu. šiais 
laikais, kuomet visas filminis 
menas daugiausiai sukasi ap
link karą, atrodo keista ma
tyti ‘A Lady Takes A Chance’.

Štai daug vaikinų turinti 
mergina Mollie Truesdale 
(Jean Arthur) vyksta iš New 
Yorko į vakarus, linkui Paci- 
fiko. Kažin kur ji sustoja vi- 
durvakariuose, nuvyksta pa
matyti kaubojų ir vieną jų 
Duke Hudkins (John Wayne) 
įsimyli. Prasideda romansas, 
meilė ir pavydas, piktybė ir 
džiaugsmas, iki ji sugrįžta na
mon, kur tačiau jos laukia 
tas pats vyras.

Tai jau daug kartų matytą 
intriga, bet kadangi abu vy
riausi aktoriai vaidina gerai, 
tai filmą nėra labai nuobodi.

Gyvųjų scenoje šią savaitę 
Paramounte veikia Vaughno 
Monroe orkestrą, taipgi !Zig- 
gy Talent, Phyllis Lynne, 
Murphy seserys, Dorothy Kel
ler, ir kiti.

Nrs.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS BARTENDERIS
Green Star Bar ir Grill, < 459 

Grand St., Brooklyne, reikia bar- 
tenderio 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)

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

LIETUVIŠKAS KABARETAS 
STANLEY MISIŪNAS 

SAVININKAS

GERIAU’SI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
* širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

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

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

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija .Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVergreen 4-9612

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

• •
VALANDOS:

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta I

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

J. GARŠVA
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 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Sutelktam garbingas laidotuves

3150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

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

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

JONAS STOKES
SI2 Marion St., Brooklyn
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj krelpldtAs pas mus. Patarnavimas 

. bus užtikrintas ir už prieinamą kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y




