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karo metu gyvenime įvyksta 
ir greit nusensta. . .

Bet darbai, rūpesniai, kas
dieniški mūsų uždaviniai tebe
stovi prieš mus.

Vieną darbą nudirbai, už
baigia!, tai žiūrėk, nelauktai, 
netikėtai atsiranda kitas, ant
ras, trečias ir ketvirtas. . .

Ir taip viskas verda, kun
kuliuoja.

Be abejo, jei to visko nebū
tų, žmogaus gyvenimas nusto
tų vertės, pasidarytų jis pal
šas, bereikšmis, tuščias.

Koki gi ypatingi nūnai 
prieš mus uždaviniai?

Jų visa eilė!

stovi

Štai, dienraščio Laisvės va
jus naujiems skaitytojams gau
ti. Tai yra didelis, svarbus 
darbas,— darbas, ateinąs sy
kį per metus, bet mes nei vie
nas neprivalome juo nesusirū
pinti.

Laisvės vajus taip pat svar
bus, kaip svarbus bet kokis 
kitas vajus, nes dienraščio 
stiprinimas kiekvienam lais- 
viečiui visuomet turi stovėti 
arti prie širdies.

Arba, va, kitas vajus—va
jus Nacionaliam Karo Fondui 
(National War Fund) stiprin
ti.

Skaitytojas veikiausiai bus 
skaitęs vakar dienos Laisvėje 
platų tuo reikalu straipsnį. 
Ten išdėstytos visos smulkme
nos, susijusios su šiuo Fondu.

Ar mes galime šiame di
džiuliame darbe nedalyvauti?

Ar mes, kiekvienas iš mūsų, 
neprivalome juo susirūpinti?

Taip, kiekvienas privalome 
susirūpinti, kad per šiuos d u 
mėnesius — spalių ir lapkri
čio — būtų sukelta 125 mi
lijonai dolerių aukomis.

Kam tie pinigai?
Ogi mūsų šalies kariams— 

61 milijonas dolerių jiems ski
riamas, skiriamas ŪSO įstai
gai, kuri visaip remia, gražiai 
padeda mūsų kovotojams.

Virš 10 milijonų dolerių eis 
Tarybų Sąjungos liaudžiai, 
tame skaičiuje ne vienas ir 
mūsų lietuvis brolis Tarybų 
Sąjungoje įeina. Milijonai do
lerių skiriami kitų kraštų žmo
nėms, karo nualintiems.

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ ARMIJA PAĖMĖ CAPUA MIESTĄ
ANGLAI ŽIAURIOJ KO
VOJ IMA VIRŠŲ PRIEŠ 
VOKIEČIUS ITALIJOJ

E?

Nacių Palikta Bom
ba Pašte Sudraskė

Šimtą Italų

Alžyras, spal. 8.— Iš Tai- prasiveržus iš pietinių Vol- 
kininkų štabo pranešta, kad turno pakrančių į šiauri- 
Penktoji Amerikos armija 
atėmė iš vokiečių istorinį 
Capua miestą, 10 mylių į 
šiaurių rytus nuo Neapolio. 
Capua yra Romon einančių 
geležinkelio ir vieškelio cen
tras.

O vakar amerikiečiai už
ėmė miestelius Pozzuoli, 
Qualiano, Villaricca, An
zano ir Marano, tarp Nea
polio ir Aversos.

Hitlerininkai iš šiaurinių 
Volturno upės pakrančių, 
16 mylių į šiaurius nuo Ne
apolio, įtūžusiai priešinasi, 
kad atmušt amerikiečius, 
kurie stengiasi prasiveržt 
antroj on tos upės pusėn.

nes.)
SMARKIAUSIAS IKI 
ŠIOL MŪŠIS ITALIJOJ 
Siaučia žiauriausios iki 

šiol kautynės Italijoj, nuo 
vakarinio pajūrio iki ryti
nio. Naciai metė visą savo 
tankų diviziją prieš anglus 
rytiniame fronto gale ir 
nuožmiai kontr - atakuoja 
anglus. Bet anglai atmuša 
priešų atakas ir šiek tiek 
pasivaro pirmyn su pagalba 
savo karo laivų, kurie pleš
kina nacius Adriatiko pajū
rių ruožte.

Miestas Guglionese, 8 my
lios į pietų vakarus • nuo 

(United Press vakar per Termolį toje srityje trįs 
klaidą pranešė, kad, girdi, kartus perėjo iš vienų ran- 
Amerikos kariuomenė jau kų į antras.

Gerai Ginkluota Cechų Brigada Atvyko 
Talkon Jugoslavam Partizanam

London, spal. 8. — Visa 
cechų karių brigada atvyko 
į Jugoslaviją talkon parti
zanams prieš vokiečius. Tie 
cechai buvo kariškai išla
vinti Viduriniuose Rytuose 
ir gerai apginkluoti įvai
riais Anglijos ginklais.

Jungtinių Valstijų ir An
glijos oficieriai taip pat at
silankė į Jugoslavijos par
tizanų komandos centrą ir 
išvien su jugoslavų patrijo
tų vadais aptaria tolesnius 
karo veiksmus prieš hitleri
ninkus tame krašte.

Jugoslavai Apgula 
Vokiečius Zagrebe

P. Buknys

Šitie yra tik patys skubieji, 
patys didieji darbai, stovį 
prieš mūsų akis.

Gal ne vienas pasakys: 
“Perdaug darbų, perdaug vei
kimo, aš negaliu tiek daug pa
nešti.” '

Bomberio Dėdei Šamui nu
pirkimas, kurį pasiirtojo atlikt 
LDS, taipgi didelis darbas. 
Tiesa, šis darbas lengvesnis, 
nes jis reikalingas ne aukų, 
bet paskolų, pavydale karo 
bonų.

Bet tokiam galima šitaip 
atsakyti: Tiesa, darbų daug 
ir jie gan kai kada įkyri. 
Bet šitie darbai, palyginti 
juos su tais, kuriuos atlieka 
mūsų vaikai, broliai ir drau
gai karo frontuose, dar vis tė
ra tik juokas l

Prie tų visų darbų įeina ir 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo sušaukimas, įvyksiąs 
s. m. gruodžio 18-19 dd.

Tai didelis darbas, reikalin
gas visų demokratiniai nusi
stačiusių Amerikos lietuvių 

. rūpesnio ir talkos.
Tai darbas, kuriuo privalo 

rūpintis visi demokratiniai nu
siteikę lietuviai. Nes nuo to, 
kiek mes visi rūpinsimės, kiek 
mes visi įdėsime į tą darbo, 
priklausys Suvažiavimo pasek- 
mingumas.

London.—Jugoslavų liau
dies kariuomenė, Tautos 
Laisvinimo Armija faktinai 
visomis pusėmis apgulė Za
grebo didmiestį, Kroatijos 
sostinę. — Kroatija yra Ju
goslavijos provincija.

Jugoslavijos kovūnai jau 
gavo ir tankų, su kuriais 
šturmuoja nacius Zagrebo 

srityje.
Vyriausioje generolo 

Broz-Tito vadovybėje, Ju
goslavijos partizanai užval
dė visą Adriatiko pajūrį a- 
belnai, išskyrus tik Fiume,

Neapolis. — čionaitinio 
pašto rūsyje užtaisyta na
cių bomba sudraskė bent 
šimtą italų vyrų, moterų ir 
vaikų, taipgi kelis karius.

Vokiečiai padėjo tą bom
bą, kuomet pirm savaitės 
jie buvo vejami iš Neapolio. 
Bomba buvo nustatyta 
sprogti po tam tikro laiko.

Ji užmušė ne tik faktinai 
visus pašte buvusius žmo
nes, bet ir kelioliką vaikų 
žaidžiusių gatvėje, praei
vius ir gretimų namų gy
ventojus.

TALKININKŲ SUBMA- 
R1NA1 NUSKANDINA 

DAUG PRIEŠŲ

RAUDONOJI S ARMIJ A PRASI VERŽE PER | 
DNIEPRO UPĘ 3-SE VIETOSE; UŽĖMĖ Į]

NEVEEI, 70 MYLIŲ NUO LATVIJOS
Sovietiniai Kovūnai 
Suėmė Daug Nacinį 

Ir Jų Pabūklų

Susak ir Split uostamies
čius, kuriuos hitlerininkai 
su didelėmis naujomis tan
kų ir lėktuvų jėgomis šiaip 
taip atgriebė nuo jugoslavų 
patrijotų.
Karštai Laukia Amerikie

čių ir Anglų Talkos
Jugoslavų partizanų ko- 

mandieriai sakė amerikie
čiui korespondentui Luce, 
kad jie trokšte trokšta kuo 
greičiausio anglų - ameri
kiečių įsiveržimo Jugoslavi
jon prieš nacius. Kartu jie 
pareiškė, kad nelaukiu So
vietų armijos atvykimo 
jiem talkon, kaip kad pasa
kojo tūli priešai partizanų 
ir Sovietų Sąjungos.

Japonų . Tojiio rądijas 
pranešė, jog vienias Talki
ninkų (Amerikos) subma- 
rinas nuskandino Japonijos 
laivą Konron Maru, ir su 
juom žuvo daugiau kaip 544 
japonai, ties Korėja, arti
muose Japonijos vandenyse.

London. — Anglijos sub- 
marinai sunaikino šešis vo
kiečių laivus ir sužalojo du 
kitus Viduržemio Jūroje, 
ties Italija.

Anglai-Amerikiečiai 
Vėl Smogė Vokietijai
London, spal. 8. — Dide

li būriai Anglijos lėktuvų 
naktį bombardavo kariniai 
svarbius Vokietijos mies
tus — Štuttgartą, Fried- 
richshafeną* ir Munichą, o 
Amerikos lakūnai dienos 
laiku sprogdino ir degino 
Bremeną, didelį našių uos
tamiestį, submarinų ir lėk
tuvų fabrikų centrą. Negrį
žo 7 anglų lėktuvai.

Laisvės Vajus
* Lentelė

V. Vilkauskas, Nashua.................................
P. Pilėnas, Philadelphia...............................
V. J. Stankus, Easton....................................
ALDLD 136 kp. Harrison-Kearny .............
M. Dambrauskienė, So. Boston..................
M. Svinkūnienė - M. Meisonienė, Waterbury 
Geo. Shimaitis, Montello .............................
J. Grybas, Norwood ...................................
ALDLD 2 kp. So. Boston..............................
J. Kazlauskas, Hartford .............................

S. Urbon, Philadelphia ......................
. J. Ramanauskas, Minersville .............

ALDLD Moterų Kuopa, Binghamton 
V. Černiauskas, Rochester ................

S. Kuzmickas, Shenandoah .............
P. Šlekaitis, Scranton..........................

Laisvės Darbininkai
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London, spal. 8. — Sovie
tų kariuomenė, užimdama 
Nevel miestą ir daugiau 
kaip šimtą kitų gyvenamų
jų vietovių, Velikije Lūki 
srityje, paėmė nelaisvėn di
delį skaičių vokiečių ir pa
grobė daug traukinių su vi
sais kroviniais maisto, amu
nicijos ir kitų karinių reik
menų. Raudonarmiečiai už
grobė daugelį sveikų sande- 
lių.

Taman pussalio kampe, 
tarp Azovo ir Juodosios Jū
ros, sovietiniai kovūnai, už
imdami Taman į miestą su 
uostu ir visą eilę kitų gyve
namųjų vietiį, suėmė stam
bų skaičių nacių ir pagro
bė daug karinių reikmenų, 
kurių tarpe yra tankai, ka- 
nuolės, kiti ginklai ir amu
nicija, kanuoliniai šokiniai, 
minos, daugiai maisto ir 
ištisi sandėliai įvairių kitų 
reikmenų.

Grūmoja Vokiečiams 
Apsupimas Kijeve

Maskva, spal. 8. — Rau
donarmiečiai, po prasiverži
mų per Dniepro upę į šiau
rius ir pietus nuo Kijevo, 
stovinčio vakariniame tos 
upės šone, dabar sparčiai 
žygiuoja artyn Kijevo iš a- 
biejų pusių, o stiprūs parti
zanų būriai pliekia nacius 
užnugarėn.

Tokiu būdu sovietiniai ko
votojai gręsia apsupt prie
šus, prispiriant juos prie 
vakarinio upės šono Kijeve 
ir apylinkėje, kaip praneša 
United Press.
Galinga Partizanų Parama 

’Raudon. Armijai
'Raudonoji žvaigždė rašo, 

kad jau prieš dvi savaites 
pirmieji per Dnieprą perėję 
sovietiniai raudonarmie
čiai susisiekė su galingais 
partizanų būriais, išėjusiais 
iš miškų, ir partizanai labai 
daug padėjo _ Raudonosios 
Armijos pulkams, koman
duojamiems gen. Rokossov- 
skio, persigrumti per Dnie
prą iš rytinio jo šono į va
karinį.

Anglų kariuomenė įsiver
žė į Cyklades salas, tarp 
Dodekanese salų ir Graiki
jos.

Jugoslavai užėmė Lussi- 
no salą, suėmė 258 nacius.

LONDON, spal. 8. — Raudonoji Armija trijose vie-’ 
tose pralaužė vokiečių Dniepro upės liniją, kuria na
ciai taip gyrėsi ir vadino “gamtine savo siena.”

Sovietų kariuomenė prasiveržė iš rytinės Dniepro 
pusės į vakarinę į šiaurius nuo Kijevo, matyt, toj apy
linkėj, kur Pripet upė įplaukia į Dnieprą; persigrumė 
per Dnieprą ties Perejaslavu, į pietus nuo Kijevo, ir. 
taipgi persikėlė per šią galingą upę į pietus nuo Kre- 
menčugo. ,

Tuos žygius raudonarmiečiai atliko, nepaisant per
kūniškos vokiečių artilerijos ugnies iš aukštųjų vaka
rinių Dniepro krantų ir nežiūrint, kad nacių lėktuvai 
visu įtūžimu bombardavo ir apšaudė besikeliančius per 
Dnieprą sovietinius kovūnus. Kautynėse tiktai dėl vie
no perėjimo per upę buvo užmušta daugiau kaip 8,000 
hitlerininkų per dvi dienas.

Prasiveržę per Dnieprą, raudonarmiečiai dabar pla
tina saVo užimtus plotus vakariniame tos upės šone.

Linkui Latvijos jie atėmė iš nacių Nevel miestą, 
priešų tvirtumą ir geležinkelių centrą.

BAIGIA NAIKINT NACIUS TAMANĖJ
• * • / ♦ / ' w . Ar ‘ j—»- ’ ' r

Tuo pačiu laiku Sovietų kariuomenė įvarė du pavo 
jingus vokiečiams kylius Leningrado - Vitebsko fron 
te ir nušlavė nacių armiją Taman pussalyj, vakarinia 
me Kaukazijos kampe, tarp Azovo ir Juodosios Jūrų, 
kaip praneša Associated Press.

Hitlerininkai įvairiose fronto dalyse desperatiškai 
kontr-atakavo raudonarmiečius, bet šie visur sudaužė 
priešų kontr-atakas ir bloškė juos atgal ištisu 2,000 my
lių frontu, nuo Leningrado srities iki Kaukazo iškyšu
lio.

Dabar iš vakarinės Dniepro pusės Sovietai stato pa
vo j un šimtus tūkstančių vokiečių didžiojoj Dniepro al
kūnėj, tarp Kijevo ir Juodosios Jūros ir dideliame Kri- 
mo pussalyje.

SOVIETŲ KOVŪNAI PAĖMĖ SVARBŲJĮ 
NEVEL MIESTĄ

Rauonoji Armija tą pačią dieną paėmė Nevel miestą, 
nacių tvirtumą ir geležinkelių centrą, 60 mylių į šiau
rius nuo Vitebsko ir tiktai 70 mylių į rytus nuo Lat
vijos sienos, o Leningrado fronte nugrūdo hitlerinin
kus devynias mylias atgal ir užėmė Kiriši miestą su 
geležinkelio stočia, į pietų rytus nuo Leningrado.

Nevel buvo nacių rankose per dvejus metus ir jie tuo 
laiku stipriai jį aptvirtino. Per Nevelį eina geležinke
liai į Leningradą, Maskvą, Latviją, Vitebską, Mogile- 
vą, Varšavą ir kitus didmiesčius.

NAUJAS, JAU 2,000 MYLIŲ OFENSYVAS
Per tris paskutines dienas rodėsi, kad Sovietų ofeų- 

syvas atslūgęs dėl rudeninių lietų, balų ir klampynių, 
ir kai kurie kariniai stebėtojai sprendė, kad jis turė
siąs apsistoti per keletą savaičių, iki gruodai sukietins 
žemę. Bet Raudonoji Armija viso per 72 valandas per
organizavo savo jėgas ir vėl galingai smogė priešams 
jau ne 750 mylių frontu, kaip iki tol, bet 2,000 mylių 
frontu.

Naujieji Sovietų laimėjimai tokie svarbūs, jog mar
šalas Stalinas specialiu patvarkymu juos pabrėžė.

Taman pussalyj raudonarmiečiai užėmė paskutines 
aptvirtintas vokiečių pozicijas, sulaužė organizuotus 
jų pasipriešinimus ir dabar tik apvalinę j a apsupamus 
nacių likučius, kaip teigia Associated Press. Kai ku
riuos iš tų likučių jau sunaikino sovietiniai kovūnai, 
kitus suėmė; o raudonieji lakūnai nuskandino valčių 
valtis, kuriomis kiti hitlerininkai spruko iš Taman į 
Krimo pussalį.

Milžiniškas Inžinerijos ir Kovos žygis
Amerikietis korespondentas James M; Long vadina 

milžinišku ir baisiu inžinerijos ir kovos žygiu persigrū- 
mimą raudonarmiečių per Dniepro upę. • >

Raudonasis Oriai vynas triuškino vokiečių trauki
nius, karinius jų sandėlius ir Minsko, Gomelio, Žankoi

(Tąsa 5 puslapy j)
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Lenkai: Išmintingieji ir Trum
paregiai.

Aną dieną vienas radijo komentato
rius, kalbėdamas iš Washington©, prisi- 
tninė, kokis ten nūnai didelis sujudimas 
dėl Raudonosios Armijos laimėjimų ka
ro fronte. Johannes Steel (minėtasis ko-‘ 
mentatorius) parbėžė, kad daugelis ma
žesniųjų valdininkų ir nevaldininkų, bet 
“šiaip sau” anti-sovietiniai nusistačiusių 
asmenų, varo šlykščią propagandą prieš 
Tarybų Sąjungą dėl to, kam jinai muša 
vokiečius. Tie žmonės šitaip samprotau
ja: raudonarmiečiai vokiečius sumuš 
Rytų Fronte, užims Berlyną, padarys 
Vokietiją komunistinę,—na, ir baigta!

Žinoma, komentatorius priminė, auk
štieji valdininkai šitaip nemano, o jei ir 
mano, tai tokių pažiūrų neskelbia.

Bet užvis įdomiausias sanjudis dabar 
eina tarp lenkų—Washingtone ir kitur. 
Lenkai imperijalistai ir jų agentai Wa- 

. shingtone tiesiog skelbia, kad Lenkija 
turėsianti kariauti prieš Tarybų Sąjun
gą, jei pastarosios jėgos išmuš iš ten vo
kiečius okupantus ir užims Vakarų Bal
tarusiją ir Vakarų Ukrainą,—sritis, ku
rias lenkai kadaise buvo pasigrobę, bet 
kurios 1939 metais prisijungė prie tary
binės Baltarusijos ir tarybinės Ukrai
nos! Jie grūmoja Tarybų Sąjungai ka
ru. Tie trumparegiai barškina ginklais 
jau dabar. Tai kas, kad vokiečiai turi 
užėmę visą Lenkiją. Lepkų trumpare
gių, lenkų reakcininkų noras yra ne Vo
kietiją sumušti, bet Tarybų Sąjungą!

Iš tikrųjų, jeigu taip yra (o kad taip 
yra, mažai tenka abejoti), kai kam galė
tų atrodyti, kad lenkų tauta jau visiš
kai tapo sugadinta, kad ji tapo sunacin- 
ta!
• Tačiau didelė klaida būtų taip ma-

Visų pirmiausiai turime žinoti, kad į 
Ameriką sugūžėjo tik patys bagočiausie- 
ji, patys agresyviškiausieji, patys labiau
siai nusistatę prieš Tarybų Sąjungą len
kai imigrantai. Na, ir jie čia šumija.

Lenkijos liaudis mano visai kitaip,— 
Lenkijos liaudžiai Raudonoji Armija yra 
išlaisvintojų armija, nešanti jai laisvę ir 
saugumą.

Pagaliau pačioje Tarybų Sąjungoje 
jau organizuojasi antroji lenkų divizija 
— ši antroji pavadinta Dombrowskio 
vardu. Kosciuškos vardo divizija jau ap
ginkluota ir išlavinta ir gal būt, šiuos 
žodžius rašant, ji jau fronte kovoja prieš 
vokiškuosius okupantus.

Prie to visko, reikia pabrėžti, kad čia 
pat Amerikoje yra išmintingų lenkų, 
kurie su anti-sovietiniais elementai^ turi 
tiek bendro, kiek, sakysime, pas lietu
vius, pažangioji visuomene turi bendro 
su sihetonininkais.

'■ štai išmintingo lenkų šviesūno balsas, 
•— profesoriaus Oskaro Išange laiškas, 
pasirodęs New York Herald-Tribune

1 'v i

dienrašty j. (spalių 5 d,).
Brof. Oscar Lange kadaise buvo Kra- 

kovos universiteto profesorius, o dabar 
profesoriauja didžiąjame Chicagos Uni
versitete.

Jis griežtai pasmerkia tuos anti-sovie- 
Ųnius lenkus, kurie čia Amerikoje ir 
Anglijoje daro visokius suokalbius prieš 
Tarybų Sąjungą. Jis tiesiog pasako, kad 
lenkų vyriausybė Londone ir jos bendra
darbiai, kurie dėjo vilčių ant Tarybų Są
jungos silpnybės, visiškai subankrūtijo; 
kad lenkų vyriausybe Londone savo an- 
ti-sovietine politika privedė prie to, kad 
šiandien Lenkijos klausimas atsidūrė la
bai tamsioje padėtyje.

Teisingai prof. Langė pastebi, jog sti
pri, nepriklausoma Lenkija yra labai rei
kalinga taikai palaikyti Europoje. Bet 
stipri, nepriklausoma Lenkija Europoje 
tik tuomet bus, jei ji palaikys draugiš
kus santykius su Tarybų Sąjunga.

“Lenkija bus reikalinga militarines iš 
Tarybų Sąjungos pagalbos ir apsaugos, 
kaip Kanada ir Meksika reikalinga 
Jungtinių Valstijų militarines pagalbos,” 
rašo prof. Lange. Lenkija turi palaikyti 
geriausius santykius su Tarybų Sąjunga 
ir Čechoslovakija, — tai pirmutinis žing
snis josios nepriklausomame gyvenime. 
Be to, sako profesorius, ant tiek Lenkija 
bus stipri, bus nepriklausoma, ant kiek 
geri santykiai klestės tarp Tarybų Są
jungos, Anglijos ir Jungtinių Valstijų. 
Vadinasi, lenkams patrijotams, kurie no
ri matyti Lenkiją stiprią ir nepriklauso
mą, reikia dirbti, kad tarp šitų didžiųjų 
valstybių būtų geri, draugiški santykiai, 
bet neardyti juos.

Dėl Lenkijos busimųjų sienų, profeso
rius Lange mano, kad jos būtų daug-maž 
tokios: Baltarusijos ir Ukrainos sritys, 
kurias lenkai imperialistai buvo užgrobę 
ir pavergę, turi būti grąžintos Tarybų 
Sąjungai. Be abejo, profesorius turi gal
voje, kad Vilnius ir Vilnija privalo pri
klausyti tarybinei Lietuvos respublikai. 
Tik Lvovo miestas, profesoriaus many
mu, turėtų pasilikti prie Lenkijos.

Aukštesnėj! Silezija turėtų priklausy
ti Lenkijai. Demokratinei Lenkijai turė
tų būti suteikta gale valdyti ir Rytų 
Prūsiją, paliekant josios lietuviškas da
lis Lietuvai. Prūsijos junkeriai turėtų 
būti iš Prūsijos išguiti: jų žemė, dvarai 
konfiskuoti, — atiduoti lenkams valstie
čiams, kas savo ruožtu būtų savotiškas 
atlyginimas Lenkijai už tas skriaudas, 
kurias vokiškieji plėšikai padarė.

Šitokios daug-maž nuomonės yra pro
fesorius Lange dėl busimosios Lenkijos, 
dėl josios sienos. Jis, beje, pakartotinai 
pabrėžia, kad pokarinė Lenkija turi būti 
demokratine Lenkija; ten turi būti pra
vesta griežta žemės reforma. Ten tūri 
būti įgyvendintos visos keturios laisvės. 
' Tenka pasakyti, jog tokis prof. Lange 
pasireiškimas yra blaivus, yra rimtas, 
nieko bendro neturįs su tais strakčioji- 
mais, suokalbiais, kuriuos atlieka lenkai 
trumparegiai, toki lenkai, kaip Matu- 
ševskis, kurį mielai glamonėja lietuviš
kieji anti-sovietiniai elementai. ,

Mums atrodo, jog blaivios galvosenos 
žmogus ir negali kitaip šiandien kalbė
ti, kaip kalba į>rofėsoriūs Lange.

Nes tie lenkai, kurie nori matyti Len
kiją tokią, kokia ji buvo prieš karą, tar
nauja ne savb tautai, ne šavo kraštui, 
bet tik saūjalei dvarponių, saujalei len
kiškų plėšikų, bet kada pasimojūšitį dur
ti nugaron savo kaimynui, kaip jie dūrė 
Čechoslovakijai, kai Hitlbris jį užpuolė.

Būtų nebloga, jei ir tūli lietuviškieji 
trumparegiai paskaitytų tąjį prof. Lan
ge laišką. Gal ir tūli jų truputėlį atves
tų ir įgautų, kaip sako anglai, daugiau 
“common senso”, gal tas atidarytų jiems 
akis.

Raudonojx Armija dirba pdntoniniuš tiltus ir keliasi per Desria lipę. Besitrauk
dami naciai sunaikino visits til tils, idant sulaikyti Raudonosios Armijos žygiavimą 
pirmyn." *

Naujoji Civiližaęija Mūšą 
Aukštojo Mokslo Įstaigose1

, Labai įtūkiAgam žurnafe 
“The Soviet Russia Todays 
(spalių mėnesio laidoje) pa
nele Ethel M; Takce dud’dą 
įdomų straipsnį apie Aniė- 
rikos universitetų atsineš^ 
mą linkui Sovietų Sąjūtigos;' 
Ji nurodo, kad tasai atsinė- 
šimas labai pasikeitė. Jį 
pakeitė karas. Iš tiesi}, 
arčiau prisižiūrėjus, ir su
sipažinus su iki šiol buvu
sia padėtim, surasime, kad 
dar tik dabar Amerikos 
aukštosios mokslo įstaigos 
tikrai pradeda atrasti tą di
dįjį socialistinį kraštą. Fak
tas yra, kad ėmė šešioliką 
•metų mūsų valdžiai pripa
žinti Sovietų Sąjungą, o dar 
visu dešimtmečiu užtruko 
mūsų universitetai.

Bet pradžia jau padaryta, 
sako Takce. Pirmutinis pa
sirodė Cornell universite
tas. Neseniai tos mokyklos 
prezidentas padarė tokį pa- 
skel.bįmą:

“Tikėdami, kad karas ir 
mūsų ateities santykiai su 
Sovietų Sąjunga padarė tdš 
šalies pilną pažinimą ii* Su
pratimą būtina amerikihio 
švietimo dalimi, Cotnfeft 
universitetas įveda platų ir 
sudėtinį studijavimą Sovie
tų Šąjiihgos civilizacijos.”

Tame kurse bus duoda
mos prelekcijos ir pamokos. 
Panelė Takce sako: “Profe
sorius Ernest J. Sihimbhš, 
slaviškų studijų department 
to pirmininkas Cbrhell Uni
versitete, surankiojo tokių 
mokytojų ir prelegentų šta
bą, kokius tik galima gauti 
šioje šalyje. ,. Kiek aš ži- 
haii, tai šiš yra pirmas Ban
dymas intehsyViškai ir iš 
visų pusiiį studijuoti mo
dernišką civilizaciją. Tokios 
rūšies studijavimo reikalin
gumas labai aiškūs...”

Šitame kurse apie Sovie
tų Sąjungą bus duodama 
sekamos klasės: Rusijos Is
torija, Sovietinė Vyriausy
bė ir Vidujiniai Reikalai, 
Ekonomija, Socialinis Gyve
nimas, Įstaigos ir Literatū
ra. Gi specialės prelekcijos 
bus duodamos sekamomis 
temomis: Rusijos žmonės, 
Sovietine Apšvieta, Muzika, 
Medicina ir Sveikata, Teis
mų Sistema, Kariuomenės 
ir Laivyno Istorija, M'ękslo 
Ątsiekimai, Žėiiiės Ūkis, 
Menas ir Architektūra, So
vietų Sąjunga, ir Tpliihibji 
Rytai, Industrinis Išsivys
tymas, Sovietų Sąjunga ir 
Taika. .

Apart prėlekcijų, paskai
tų ir prakalbų šiomis tekio
mis,'bus paruoštos ir rodo
mos spėčialėš filnios. Bb to, 
universitete bus mokinama 
rusų kalbos.

Neseniai universiteto sa
lėje per visą savaitę kasdien 
buvo duodamos prelekcijos 
apie Sovietų Sąjungą. Var
giai buvo toks studentas ar
ba mokytojas, kuris nebūtų 
lankęs vienos ar kėlių tų 
pręlekcijų.

Panelė Tūkce, kuri, bėję; 
yra Cornell universiteto 
studentė, sako, kad tą kur
są apie Sovietų Sąjungą 
ima įvairiausių socialinių 
luomų studentai. Ji sako: 
“Aš tikiu, |iad aš kalbu už 
visus studentus; kuomet iš
reiškiu didžiausį dėkikijgū- 
ihą mokyklai už suteikimą 
mums tokio svarbaus žino
jimo.” ,

Reikia tikėtis, kad neuž
ilgo Cornell universitetą pa
seks kiti universitetai bei 
kolegijos.

=ffi E=
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Grigaitinė Demokratija ir 
Chuliganizmas J

, ptifcagos Vūnis ^alitį 5 
u.), komentūbdūĄą sųitiu- 
šimą Mažuknoš; Pįttšbur- 
ghė, nurodinėja, kad grigai- 
tinis ChUliganizmas virto li
ga ir įrieę jį reikią rimtai 
kovoti, “šiš atsitikiftias,” 
sako dienraštis., /‘tūi nėta 
įii'ieįhiolingas. Tai yią pa
sekmė įrigaitines ‘demo
kratijos’ mokymo.”

Toliau Vilnis sako:
Kitokių vaisių to kurstymo 

ir negalima laukti. Kokis mo
kymas, toki darbai.

Demokratija yra tik skrais
tė P. Grigaičiui. Jis pats ir 
įstaigoj neleidžia mažiausio 
demokratiškumo. Organizaci
jose, kurias tie neva Socialis
tai užvaldo, visuomet panai
kinama demokratiški rinki
mai, balsavimai.

O kur tam priešinamasi, tai 
kumštis naudojama.

■i į
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‘Qhicagbj -'Naujiertų. sekėjai 

taip pasielgė. Keistučio Kliubo 
susirinkime. .Jie muštynes iš
kalė ir paskui bylą užvedė, bet 
pralaimėjo. Jie pralaimėjo by
lą, bet neatmetė tų metodų.

Grand Rapids, Mich., irgi 
buvo panašus atsitikimas, čia 
taipjau “naujieninės” rūšies 
socialistai muštynes iškėlė. 
Ten irgi teisme pralaimėjo.

Grigą itinė “demokratija” 
yra tokia: kur negali valdyti, 
turi ardyti.

Nuolat kurstymas pagiežos, 
neapykantos susikaupia pas 
tuos neva socialistus iki tiek, 
kad jie nesusivaldo ir negalė
dami ant savo pastatyti susi- 
rinkimė griebiasi kumščios 
priemonių.

Pažymėtina ir tas, kad J. 
Mažukna nebuvo jų politinis 
priešas. Jis nesutinka su jų 
Skymaiš ir yra demokratiškas 
žmogus. Nesitverdami piktu
mu, permirkę pagieža, sukurs
tyta Naujienų, jie sumušė 
Mažukna.

KARO METU AMERIKOS 
LIETUVIŲ LABDARYBE

Rašo B. F. Kubilius
Massachusetts lietuviai ne 

visi dirba labdaringą darbą 
dabartiniuose karo laikuo
se, kuomet pagalba yra be
galiniai reikalinga mūsų ša
liai. Kiek yra žinoma, mes 
šioje valstijoje turime apie 
50,000 lietuvių. Bet dėl lab
darybės nepakankamai pa
sidarbuota. Stambesnių au
kų nėra duota dėl Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus: 
nei iš katalikų, sandariečių, 
tautininkų ir socialistų. Tie
sa, buvo jgandai, kad jie su
teikė viėną-kitą dolerį, bet 
labai fnaždi, kiek yra gali
ma aukauti nuo tiek lietu
vių, gyvenančių Massachu
setts valstijoje. Kas yra, 
kad lietuviai taip mažai au
kavo dėl Raudonojo Kry
žiaus? Į tą klausimą gal 
“Keleivis,” “Darbininkas”, 
“Naujienos”, ‘Draugas”; 
“Sandara”, ir kiti profašis
tiniai laikraščiai atsakys.

Kaip man atrodo, kad 
tiems profašistiniams va
dams nėapeina šios šalies 
labdarybė. Bet jiems rūpi 
Savotiška politika, ir joje 
yra paskendę iki ausų. Ta
čiau jie to nežino, kad Lie
tuvos likimas priklausė tik 
tiems, kurie dabartiniu lai
ku miršta Už Lietuvos liub- 
sybę—Sovietų fronte ir Lie
tuvoje. Tik Jie turi pilną 
teisę spręšti, kokia Lietu
va tūkėtų būti! Tiesa, jfe 
^tankiai kalba apie patrio
tizmą šios šdlies ir Lietu
vos, bet neįrodo savo dar
bais, pašišyėntimu ir dole
riais. Ar dūug niės turime 
miestų Jungtinėse Valstijo
se, kurie papirko vieną ki
tą ambuiahsą, ar suteikė 
vięną-kitą tūkstantį dolerių 
dėl Raddonojo Kryžiaus, ar 
kitų karė fondi}; kaip tai, 
The United Nations War 
Fund, ąr Ruššian War ite- 
liėf? Kiek mari yra žiho- 
iha iš profašištinėš spau
dos, yrh dūdta labai mažai, 
bėVėik kaip nieko. Tačiau 
jus kalbate apie šios Šalies 
patnbtižmą!

IŠ BO/O’ŪO liėtuviiį; gyve
nančių Massachusetts vals
tija jti, tik Vieni prbgrėšy- 
viai lietuviai sugebėjo Nu
kelti stambesnę dūką dėl 
Amerikoš Raū'dūtibjo Kry
žiais. Jie sukėlė $3,000, ir 
už jdbš tiūpirkb gbažų afn- 
bųlansą dėl jo. Ką darė ka
talikai, sandariečįai, tauti
ninkai; ir socialištai? Jie 
kenkė progresyviams, kad

rio-

hiėko. Tačiau

su-jie ir tų $3,000 negalėtų 
kelti. Jie gąsdino mūsų mo
teris visokiais būdais, kad 
jos nedrįstų rinkti aukų. 
Jie pravardžiavo mūsų vei
kėjus, ir plūdo juos, kuomet 
jie paprašė aukų nuo jų dėl 
Raudono Kryžiaus ir So
vietų Sąjungos.

Mes turime du laišku iš 
dviejų lietuviškų gydytojų: 
Dr. W. G. D. ir Dr. J. C. S., 
kurie aiškiai pasisakė per 
savo laiškus, kad būtų labai 
gėra, kad “the Lithuanians 
of this district, I hope, shall 
hot be influenced by your 
committee to raise the pro
posed money”. Mes turime 
ir kitą laišką, kuris taipgi 
nebuvo prielankus dėl sukė
limo pinigų- dėl labdaringo 
darbo. Taipgi lietuviški 
chuliganai puolė net adv. F. 
J. Bagočių, kuris indorsavo 
Mašs. Lietuvių Komitetą ir 
da nepaliauja jį puolę, kad 
jis drįso ateiti į pabaigtu
vių bankietą, kuris nebuvo 
politinis. Čia yra aišku, 
kad pronaciškam lietuviš
kam elementui nerūpi šios 
šalies reikalai, nes jie ma
žai kuo iki šiam laikui pri
sidėjo prie labdarybės.

Dabar štai kas liekasi 
jums atlikti, jei esate tikri 
Šios šąlies pabijotai: atei
nančiais metais sudarykite 
gerą labdarybės . komitetą 
ir sukeikite $15,000 dėl pen
kių anibūlansų. Jūs galite 
tą padaryti lengvai, nes pas 
jus yra pakankamai turtin
gų biznierių ir profesijona- 
lų. Bet jei to nepadarysite, 
žinokite, kas jus laukia: 
apšaukimas; kad jūs ešate 
menkos Vertės šios šalies 
piliečiai. Šis pasiūlymas 
y ha jums paskirtas būtinai 
atlikti. Aš lauksiu nu<5 jū
sų to ger'd darbo.

Tiesa, jūs gal atsakysite, 
kad mes pferkame karo bo- 
hūs. Tas yra pagirtinas 
darbas, bet nėra jokia lab
darybė ; o tik yra labai sau
gus investmėntas, kuris 
daugiau apmoka nuošim
čiais riei bankai. Progresy
viai ir nepasilieka su pirki
mu kard bonų; Tik Skirtu
mas yra, kad jie mažiau sa
ve reklaihuoja viešoje spau
dė] ė, ir mažai apie tai 
tnikšmaūja, ktiip kito nuši- 
štatymo piliėčiAi, švėtai'nė-

Kaiti tiles . bekalbėsime, 
mes tūriitie tikrus faktus, 
kad mes jau esame pūsėli-

nai pasidkrbkVį dėl šibs ša
lies įšUigų, ir UŽ tą Hies 
jau gauriamė kreditus nūti 
daug Amerikba labddriiigiį 
įstaigų. Pavyzdžiui, mūsų 
Mass. Lietuvių Komitetas 
apturėjo sekančio turinio 
laišką iš Raudonojo Kry
žiau:
“Prof. B. F. Kubilius, 

Chairman,
Massachusetts Lithuanian 

Committee,
So. Boston, Mass. 

Dear Prof. Kubilius:
The strongest asset the Red 

Cross has is the support it 
receives in war as well as in 
peace time from Americans 
everywhere, regardless of 
their race br creed. It is in
deed the melting pot of spiri
tual America.

The gift of $3,000 by the 
Lithuanians of Massachusetts, 
through your Committee, to 
purchase and maintain a Can
teen-Ambulance for the Bos
ton Chaper of the American 
Red Cross is entirely charac
teristic of the interest and ge
nerosity of Lithuanians in this 
expression of good-will; and 1 
wish in behalf of our Board 
of Directors to deeply thank 
you for your gift.

1 enclose a formal receipt 
of this contribution.

Very sincerely yours, 
Joseph R. Hamlen, 

Chairman.
The American Red Cross— 

Boston Metropolitan 
Chapter.”

Šis laiškas pats už save 
kalba, kad pagalba yra rei
kalinga dėl Raudonojo Kry
žiaus, ir jo valdyba yra la
bai dėkinga mums. Tik gai
la, kad jie nežino mūsų pa
žangiųjų lietuvių pastangų, 
kaip jiems buvo sunku su
kelti tuos pinigus, kuomet 
lietuviškas p r o f a šištinis 
elementas taip nežmoniškai 
kenkė mūsų darbuotei. DA- 
bar jūs /turėsite progą atei
nančiais metais pasidarbuo
ti dėl Raudonojo Kryželis, 
sukeldami $15,000 nūpirki- 
mūi penkių ambulanšų. Mes 
jums nebūsime priešingi, o 
da padėsime jums, jei rei
kalausite mūsų pagalbos. 
Dabar yra jūsų proga atsi
žymėti dėl šios šalies, įro
dyti savo patrijotizmą ne 
žodžiais, bet darbais!

Elizabeth, N. 1
Laisves Va j įninku Vakarėlis 

šeštadienio vakare, spalių 2 
dieną šiuos žodžius rašančiam, 
teko būti dd. Stripeikos ir Ku
dirkos (jo pagelbininko), va
karėlyje, kuris įvyko jų kliubo 
svetainėje.

Gražiai užganėdintas, kad ten 
nuvykau.

Man patinka tie draugai, ku
rie darbuojasi apšvietos nau
dai. šiandien vien tik mūsų 
dienraštis Ldišvė stovi tikros 
apšvietos vidurkelyj, iškėlęs 
aukštai teisybės simbolį. Mah 
patinka ir visi draugai eliža- 
bethiečiai, kurie gelbsti šiems 
mūšų vajininkams, pasišventė
liams.

Vakarėlyj sakė trumpas kal
bas, linkėjimus, pasižadėjimus 
ir be vajininkų eil£ draugų, 
kurių buvo ir iŠ toliau, kaip 
tai: Gražiulis iš Cranfordo ir 
Šerelis, kuris gražiaį atliko 
pirmininko pareigas. Keli net 
iš Livingstono, iš Union d. Ža- 
leckas, kuris jau turi 2 naujus 
Laisvei skaitytojus.

Po visų kalbų gražią kalbą 
pasakė drg. Buknys, Laisvės 
g a s p a, d orius, apibudindamas 
dienraščio finansinį stovį ir 
jo svarbą mūsų išeivijoje. 
Bravo, draugai kapitonai, va- 
jininkai! Jūs pradėjot garbin
gą darbą. Nuo širdies linkiu 
jums pirmojo vainiko ir pui
kiausių pasekmių.

Taigi... elizabethieČiąi dar
bą jau pradėjo. Kaipgi, dalykai 
stovi su newindeČiaiš? Laikas 
pradėti ir mums varyti sū jais 
konkurenciją. Albinas.

ill •, >1 . .
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M IE N AS
Literatūriniai Krislai
“Ką Daryt su Italija.’’
Pranašinga Knyga.
Numirė Elinor Glyn.
Meilės Filosofijos Populiarizuotoja.
Raštais Keršijo už Nelaimingą Meilę.

Rašo J. PARKUS
Sekamąją dieną po to, kai Italija pa

sidavė Talkininkams, New Yorke išėjo iš 
spaudos nepaprastai įdomi knyga, vardu 
“What to do with Italy” (Duell, Sloan 
& Pearce leidinys, kaina $2.75). Knyga 
parašyta dviejų autorių. Vienas jų, Gae
tano Salvemini, yra žinomas antifašis
tinis rašytojas, buvęs Italijos seime at
stovu ir profesoriavęs Florencijos Uni
versitete. Fašistai areštavo jį 1925 m., 
bet jis išbėgo ir atvyko Amerikon.. Da
bar jis yra istorijos profesorium Har
vardo Universitete. Antrasis knygos au
torius, George La Piana, taipgi dabar 
Harvarde dėsto istoriją. Jisai tryliką 
metų profesoriavo Italijoj, o šion šalin 
atvyko 1915 metais.

Šie istorikai savo parašytoje knygoje 
analizuoja Jungtinių Valstijų ir Angli
jos diplomatų planus sutvarkymui Itali
jos, po to, kai pastaroji bus nugalėta. 
Autoriai nuodugniau nagrinėja Ameri
kos ir Anglijos valdžių atsinešimą ir san
tykius su Italijos valdžia ir su popie
žiaus valdžia. Knyga pilna politinių įdo
mybių, apie kurias kasdieninėje spaudo
je niekuomet nerašoma.

Platesnę šios knygos peržvalgą tenka 
palikt ateičiai. Tiek galima pastebėt, kad 
knygos autoriai įrodinėja, jog Vatika
nas pasiryžęs “visomis pajėgomis neda- 
leist įsisteigt tokiai valdžiai, kurią kon
troliuotų antifašistai.” Kitoje knygos 
vietoje pastebima: “Mūsų Valstybės De- 
partmentas... visiškai liovėsi domėję
sis bent kokia antifašistine revoliucija” 
Italijoje, ypatingai po to, kai sugrįžo iš 
Vatikano mūsų arkivyskupas Spellman. 
Lyg ir savotiškam tos pranašingos kny
gos išvadų pailiustravimui anądien iš 
Washington© paleista obalsis, kad mūsų 
armijos vedą savo rūšies kryžiaus karą 
išliuosuoti Vatikaną ..’.

Šią knygą vertėtų perskaityti kiekvie
nam, kuriam rūpi suprasti, kodėl šių die
nų tikrenybė jau taip žymiai skiriasi nuo 
dar neseniai skelbtųjų obalsių.

• • •

Užpereitą savaitę Londone numirė pa- 
skilbusi anglė rašytoja Elinor Glyn. Nu
mirė jinai baigdama 79-tus metus. Tai 
buvo iš prigimties energinga ir roman
tiška ntbteriškė, nesutikusi pasitenkinti 
suvaržytu ir siauru Anglijos buržuazi
nių moterų gyvenimu, buvusiu devynio
liktojo šimtmečio pabaigoje.

Apsigimusi nedažnai randamo gražu
mo: skaidriai raudonais plaukais, ža
liomis akimis ir patraukliai figūra, Miss 
Elinor Sutherland’aitė (duktė civilinio 
inžinieriaus ir artisto) visuomet matė 
aplink save būrius lenktyniuojančių už 
jos malonę jaunikaičių ... Tačiau ištekėt 

• jai teko už kokio tai pusamžio taikos tei
sėjo Clayton Glyn, kuris romantiškumo 
visiškai nesuprato, o ir pinigų pasirodė 
turįs mažiau negu manyta.

Dar mergaudama Mrs. Glyn buvo pa
rašiusi keletą novelių, bet didžiausį są
jūdį padarė jos apysaka “Three Weeks,” 
kuri buvo atspausdinta 1907 metais. Šio
je knygoje atvaizduojama moteriškė, ku
ri, ištekėjus neradusi tikėtojo romantiš
kumo ir laimės, drąsiai paneigia mote
rystės varžtus ir atsiduoda meilei. Tais 
laikais tai buvo neįmanomai drąsi tema 
apysakai, ypač Anglijoje. Knyga “Three 
Weeks” susilaukė ' aštrios kritikos ir 
smerkimo, kaip Anglijoj, taip ir Ameri
koj. Kanadoj ta knyga tūlą laiką buvo 
visai uždrausta pardavinėti.

Saulėleidyje
Jei bent sugrįžtų man jaunos dienos: 
Rudenio laikas vasara imtų!...
Jei prasiskleistų būtybės sienos!— 
Tik tuomet mano širdis nurimtų ...

Mirtis žiaurioji padarė spragą, 
Kurios tuštumo aš neužtversiu . . .
O tik beversdams buvimo vagą, 
Taurę kartybių nuolatos gersiu!...

Vai, dieną, naktį man audros siaučia!... 
Spiegai rūstingi didėja, kyla .., 
Prošvaistų džiaugsmo širdis nejaučia, 
Kai mano spėkos mažėja, dyla ...

Ir vakarėlį ir kožną rytą,
Man ašarėlės veidą mazgoja...
Ir mano širdį kančių prarytą,
Ašmenys skausmo raižo, vagoja!

Jau man užtenka praeities kelio, 
Užtenka būvio spieguoto, seno.
Kai kada grožė dienų vaikelio: 
Suteikia sielai truputį peno.

Geismai, ką kilo į erdvių plotą, 
Geismai be ribų, geismai be galo... 
Dabar prieina kelią užklotą, 
Ir mano galė jo nenuvalo.

Vai, eisiu, eisiu, kol kojos neša, 
Nors ir suklupsiu, bet eit nestosiu ...
Kai rudens vėjai lapus tik peša— 
Aš pirmyn eisiu, nors ir vaitosiu.

Temstančią saulę pažaras dengia, 
Naktis ateina, tamsi be galo ...
Po darbo dienai poilsin rengia— 
Spėkos išseko, spėkos nualo .. .

A. Dagilis.

tūkstančių ekzempliorių, ir jos populia
rumas tęsėsi mėnesiais ir metais. Ji bu
vo išversta į daugelį kitų kalbų.

Vėliau Mrs. Glyn sakydavo, jog “Three 
Weeks” novelėje jinai atvaizdavusi sa
vąjį meiliškai nenusisekusį gyvenimą ir 
bent tiek atkeršijusi visuomenei, iškel
dama aikštėn vadinamo padoriojo gyve
nimo veidmainybes.

Po dvidešimties metų, 1927 m. išėjo 
kita jos knyga, vardu “It.” Ši knyga vėl 
atgaivino ir dar padidino Mrs. Glyn po
puliarumą. Šioje novelėje jinai populia- 
rizavo ir aiškino svarbą tų neapčiuopia
mųjų moteriškės savybių, kurios ben
drai sudaro moteriškąjį patrauklumą. Ši 
knyga irgi labai plačiai buvo skaitoma.

Autorė tapo savo rūšies autoritetu 
meilės dalykuose ir daugelis laikraščių 
nuolat spausdindavo jos pastabas tam 
tikroje kolumnoje.

Mrs. Glyn išlavino ir davė progą pa- 
skilbti dviems garsiems aktoriams, Ru- 
dolph’ui Valentino ir Clarai Bow. Jinai 
juodviem įkvėpė to misteriškojo meiliš
kojo patrauklumo ir prirengė tinkamai 
atvaizduoti jos apysakų herojus juda
muosiuose paveiksluose. • • •

Mrs. Glyn buvo nemažai svieto mačiu
si; ji aplankė Rusiją (dar caro laikais), 
Ispaniją ir Egyptą. Kelis sykius lankėsi 
Jungtinėse Valstijose ir tūlą laiką gyve
no Hollywoode. Viso jinai parašė apie 
80 novelių ir nemažai judžiams scenari
jų-

Knyga “Three Weeks” pramynė kelią 
vėliau užplūdusiam tvanui apysakų-apy- 
sakaičių, vaizduojančių lytinį ir meiliš
kąjį žmpnių gyvenimą visokiausiuose pa
sireiškimuose.

Tačiau, kaip ir visi ginčus iššaukiu 
raštai, knyga turėjo nepaprasto pasise
kimo. Vienu mėnesiu jos parduota 50
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L. Giros ir Salomėjos Neris 
Poezijos Rusiški Vertimai

Maskva. — Rašo Kostas 
Korsakas:

Lietuvių poetų kūriniai 
yra plačiai skaitomi Sovie
tų Sąjungoj ir dažnai sklei
džiami per viso krašto ra
diją. Jų eilėraščiai tankiai 
spausdinami žymiose vieto
se Pravdoj, Izviestijose ir 
skaitlinguose literatūros 
žurnaluose. Valstybinė So
vietų Leidykla neseniai iš
leido rinkinius įvairių lietu
vių poetų eilėraščių, tame 
skaičiuje Liudo Giros “Ko
vos Žodis” ir Solomėjos Ne
ris “Kulkoms Bezvimbiant”.

Liudo Giros poezijos rin
kinyje yra ir naujausi jo 
kuriniai, karo metu parašy
ti, kaip kad “Žalgirio Lietu- 
tuva”, “Partizano Kelias”, 
“Nuo Uralu Pučia Vėjas” ir 
kt. — jau žinomi Amerikos 
lietuviams eilėraščiai. Iš
versti rusų kalbon, šie eilė
raščiai yra prieinami milio- 
nams sovietinių skaitytojų. 
Liudo Giros vertėjai yra to
kie garsūs kalbininkai, kaip 
Kedrinas, Marras, Rumeris 
ir Brodskis.

Apie tuos rinkinius lietu
vių poetų veikalų gražiai 
atsiliepė Sovietų spauda. 
Savo straipsnyje laikraštyj 
Literatūra ir Menas (num. 
30) N. čerkevič, gerai’žino
mas poetas ir vertėjas, sa
ko, kad L*. Giros rinkinys 
yra “teisingas kovos žodis” 
visiems lietuviams patrio
tams. Čia Gira sukaupė rū
stybę visų lietuvių, kurių 
židinius ir namus naciai įsi
veržėliai išniekino. Šis kriti
kas, čerkevič, taipgi paste
bi, jog Liudas Gira dažnai 
savo eilėraščius skaito Lie
tuviškosios Divizijos karių 
susirinkimams ir leidžia ug
ningus atsišaukimus per 
lietuvių spaudą, šaukdamas 
kovon savo žmones.
Solomėjos Nėris Rinkinys

Solomėjos Nėris poezijos 
rinkinys yra kiek skirtin
gas, ir jame randame anks
tyvesnių poetės eilėraščių 
greta tų, kuriuos ji karo 
metu parašė. Šis rinkinys 
stengiasi supažindinti skai
tytojus su visais jos veika
lais bendrai. To tikslo sie
kia ir K. Korsakas savo pa
rašytame įvade, kur jis nu
braižo poetės gyvenimą ir 
kūrybą. Čia gauname platų 
supratimą Solomėjos Nėris 
veikalų.

Kaip gerai sovietiniai 
skaitytojai šį rinkinį pasiti
ko, galime spręsti iš A. De- 
jevo straipsnio, neseniai pa
sirodžiusio žurnale Ogoniok 
(Ugnelė, num. 31-32). Čia 
kritikas teisingai pastebi, 
jog Solomėjos Nėris poezi
ja alsuoja jos tautos dva
sia, jos žmonių kovos dva
sia, jų kalba ir vaizdais. 
Kiekviena eilutė iš po poe
tės plunksnos reiškia gilų 
įsitikinimą, kad jie laimės 
pergalę. Palankiai atsiliep
damas apie jos kūrinių rin
kinį, Dejev baigia šiais žo
džiais :

“Mes susipažinome su So- 
lomeja Nėris ir pažįstame 
ją kaip drąsią dainę, paki
lusią jos žmonių kovoje. Ta
tai suteikė mums daug ma
lonumo, ir mes norime dar

geriau pažinti jos veikalus.”
Solomėjos Nėris eilėraš

čius rusų kalbon vertė Ma
rija Petrovič, o Dejevas, 
kalbėdamas apie vertimą, 
sako, kad “ji ne tik ištiki
mai išlaikė lietuviškojo ori
ginalo formą, bet ir lietu
višką eilėraščių skambesį. 
Kiekvienas Solomėjos Nėris 
garsas ir savingas gilumas 
taip pat stebėtinai atspindi 
rusiškame vertime.”
Didžiausia šių Dviejų Poe

tų Laida Rusiška
Sovietų Valstybinė Lei

dykla išleido 10,000 egzem
pliorių Liudo Giros kūrinių 
ir 50,000 egzempliorių Solo- 
mejos Nėris. Tai dar nieka
da pirma nebuvo pasirodę 
šių poetų veikalai tokiose 
skaitlingose laidose net 
gimtojoj jų kalboj, kaip kad 
dabar rusiškame vertime.

Philadelphia, Pa.

Detroito Žinios
Perkeistas Susirinkimų Laikas

Vedybų Sukaktuves

Chas. J. Roman (Ramanaus
kas) laidotuvių direktorius su 
žmona Genovaite minėjo savo 
trijų metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuves, rugsėjo 29 d. Ta 
proga juos sveikino giminės, 
draugai ir kaimynai, linkėdami 
daug laimingų sukaktuvių su
laukti.

Direktorius Ramanauskas yra 
gabus biznierius ir nuolatinis 
visuomenės veikėjas. Ponia. Ra-

Pas mus, detroitiečius, yra 
paprotys vasaros laiku, kad bū
tų laiko daugiau po pietų kur 
nors išvažiuoti, tai organizaci
jų susirinkimai esti laikomi 
prieš pietus arba iš ryto, o ru
dens laiku vėl pakeičia po pie
tų. Todėl tų organizacijų1 na
riai privalo tėmyti pranešimus, 
kada esti laikas susirinkimų 
mainomas.

Susirinkimų laikas yra pa
keistas sekamų organizacijų: 
Lietuvių Pilietinimo Pašalpos 
Kliubo susirinkimas įvyks spa
lių 10 d., 1 vai. po pietų, 1920 
25th St., Lietuvių Svetainėje. 
(Buvo laikomas susirinkimas 
9 vai. ryto.)

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 52 kp. susirinkimas įvyks 
spalių 17 d., 2 vai. po pietų, 
4097 Porter St. (Buvo laiko
mas susirinkimas 10:30 vai. ry
te.)

LDS 21 kp. susirinkimas 
taipgi pakeistas, vietoj 10 vai. 
ryto, dabar bus laikomas 2 vai. 
po pietų. Todėl, nariai pažy
mėtų organizacijų, nepamirški
te susirinkimų laiko ir visados 
dalyvaukite.

Pastaba Bondsų Pirkėjams *
Dabartiniu laiku LDS Cent-; 

ras ir kuopos yra pasibrėžę su-

manauskienė yra nenuilstanti 
veikėja prie Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus, Amerikos Ka
ro Bonų lietuvių skyriuje, Lie
tuvių Moterų Taryboje ir 1.1., 
tankiausiai raštininkės pareigo
se.

Prie progos, ir šių žodžių ra- 
šėjas linki vertai pagarbos lie
tuvių porelei linksmiems su
laukti auksinių sukaktuvių.

Kaimynas.

kelti nemažiau $175,000 karo 
bonais dėl nupirkimo bombane- 
šio lėktuvo ir LDS 21 kp. jauk 
yra padarius didelę pradžią 
tam darbui Detroite. To vajaus : 
veikėjos yra d. U. Palevičienė 
ir d. V. Smalstienė ir per tas 
drauges jau yra parduota pra- 1 
eitą mėnesį LDS vardu bonų 
už su virš $15,000. Tai didelis 
ir pagirtinas darbas, žinoma, 
draugei Palevičienei geriau se
kasi pardavinėti, nes ji turi ap
likacijas iš radijo stoties ir jos 
pirkėjų vardus garsina per rą- 
diją, o dauguma tokį garsini- , 
mą mėgsta. Draugė V. Smals
tienė turi oficialius lakštus iš 
LDS Centro, todėl ji negali ko
lei kas. kitokių aplikacijų var
toti, kaip tik tas, todėl jos 
vardų negarsina per radiją. 
Todėl įsitėmykite pirkėjai bo- 
nų, kurie pirksite bonus ant 
stoties WJBK,. arba pildysite 
aplikaciją su radijo stoties var
du dėl LDS vajaus, tik tokie 
pirkėjai bus garsinami per ra
diją.

Taipgi nariai, kurie norite 
pasitarnauti LDS karo bonų 
pirkimo vajuje, tai gaukite at
virutę su LDS parašu ir jeigu 
turite pirkę boną bile kur rugs, 
ar spalių mėnesiais, parašykit 
bono numerį, kada pirkote, su
mą ir padėję savo parašą siųs
kite ją į LSD Centrą, tai LDS 
Centras gaus kreditą už tiek 
sumos parduotų karo bonų. To
dėl, pirkime karo bonų LDS 
vardu, kiek galima per mūsų 
vajininkes arba praneškime 
LDS Centrui. Alvinas.^
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DIENRAŠČIO LAISVES VAJUS 
GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJU
Dienraščio Laisves vajus gavimui naujų skaitytojų prasidėjo su 1 d. spa- 

lių-October 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

Parodykime Laisves 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.

Taipgi Pageidaujame Naujųi 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.

Prenumeratų kortas su pinigais siųsdami adresuokite:

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



VAKARŲ FRONTE 
- NIEKO NAUJO
Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS

(Tąsa)
— Ką tu čia man akis dumi.
Kačinskis rimtai atsiliepė:
— Pasiimk katiliuką.
Judviejų pašnekesys mus sudomino. 

Kačinskis veda mus prie statinės, pasta
tytos ties jo šiaudiniu pašonių. Iš tikro 
pusė statinės pupų su jautiena. Kačins
kis stovi šalia jos, lyg koks generolas, ir 
sako:

— Tik pažiūrėjai ir jau sotus! sako
ma prūsuos. *,

Mes kaip perkūno nutrenkti sužiuro
me. Klausiu:

— Po šimts pypkių, Katai, kur tu ga
vai?

— Raudongalvis džiaugiasi, kad aš vi
są paėmiau. Už tat jam daviau tris ga
balus šilko nuo parašiuto. Juk pupos ska
nios ir šaltos.

Kaip koks nugalėtojas, iškilmingai 
drebtelia naujokui porciją ir, sako:

— Kai sekantį kartą čia su katiliuku 
pasirodysi, kairėj rankoj turėk cigarą 
arba gabalą kramtomo tabako. Supra
tai?

Paskum jis atsigręžė į mus.
— Jus, aišku, ir taip gausite.

&įs.

EugEL ■

Kačinskis mums yra tiesiog nepamai
nomas, kadangi jis turi šeštą pojūtį. To
kių žmonių esama visur, bet iš pažiū
ros niekas nepasakytų, kad jie yra kam 
tikę. Kiekviena kuopa turi vieną ar du 
tokius apsukrius vyrus. Kačinskis yra 
vikresnis už visus, kuriuos tik pažįstu. 
Jis amato, regis, batsiuvys, bet tat čia 
nieko bendro su dalyku neturi. Jis yra 
susipažinęs su daugeliu amatų. Su juo 
draugauti yra malonu. Mes, Kropas ir 
aš, esame jo draugai. Iš dalies ir Hajė 
Vestus mūsų bičiulis. Be ko kito, taip 
sakant, šis daugiau yra mūs vykdoma
sis organas. Jis veikia Kačinskio nuro
domas, ir daugiausia, kai sprendžiama
sis dalykas yra reikalingas gero kumš- 
ties. Šiuo atžvilgiu nė vienas su juo ne
galime susilyginti.

Pavyzdžiui, atvykstame nakčia į vi
siškai nežinomą vietovę, tą liūdną lizdą, 
kur iš karto matyt, jog viskas čia iškni- 
binėta ligi pat plikų sienų. Būstas — bu
vusi maža dirbtuvėlė, matyt, ką tik iš
tuštintas kariuomenei. Yra tik lovos, gal 
tikriau lovų rėmai, pora lentų, suveržtų 
viela.

Viela labai drūta. Apklotas pašonėn 
netinka, be to, juo reikalinga apsikloti, 
o šėtros visiškai plonos.

Katas atydžiai apsidairo ir sako Hajei 
Vestu i:

— Einam su manim.
Jie išeina į visiškai nežinomą vietą. 

Po pusvalandžio jie jau grįžta nešini di
deliais glėbiais šiaudų. Mat, mūs Katas 
suuodė daržinę ir ten jų rado. Dabar 
galėtume jau visai žmoniškai išsimiego
ti,‘jei nebūtume fronte prisigėrę taip 
kankinančių dujų.

Kropas klausia seniau čia esantį ar
tileristą : s

— Ar čia yra Aokia kareivių krautu
vėlė?

Šis juokiasi.
— Štai dar ko! Tu ničnieko negausi. 

Negausi nė duonos plutelės.
— Argi čia gyventojų nebeliko?
Šis nusispjovė.

’ —Keli žmonės yra. Bet ir tie slankioja 
apie kuopų virtuves prašydami išmaldos.

Taigi* ne koks dalykas. Vadinasi, turi
me labiau suveržti diržus ir laukti ryt
dienos, kol atsiųs maisto.

Matau, kad Katas užsidėjo kepurę, 
taigi ir klausiu:

— Kur tu rengies, Katai?
— Truputį apsižvalgyti.
Jis pamažėle išeina.
Artileristas ironiškai šypsos.
— Žvalgykis, žvalgykis! Tik nenu

dek. . > x . .
Nusivylę rengiamės gulti. Galvojame, 

ar nepaimti maisto iš atsargos alkanai 
dienai. Tačiau tat jau perdaug rizikin
ga. Stengiamės kaip nors užmigti.

Kropas nutraukia pusę cigareto ir 
duodu manr Tjadenas pasakoja apie ge-
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rą vokišką valgį — pupas su lašiniais. 
Sakosi, nemėgstąs be pupienių lapų bei 
daržovių. Ir ...svarbiausia, kad jis reikia 
virti drauge su visais patiekalais. Dėl 
Dievo, tik ne skyrium bulvės, pupos ir 
lašiniai. Kažin kas pradeda murmėti1, 
kad Tjadeną į pupienojų paversiąs, jei 
šis dar nenutilsiąs. Paskum visoje mūs 
didelėje patalpoje užviešpatavo tyla. Tik 
kelios žvakutės mirga butelių kakluos. 
Kartkartėmis nusipjauna artileristas.

Buvom jau beužmiegą, tik staiga atsi
daro durys ir pasirodo Katas. Tur būt 
aš sapnuoju: jis pasispaudęs po pažas
timi du kepalėliu duonos ir kruvinam 
maiše laiko arklienos.

Artileristui ir pypkė iš dantų iškrito. 
Jis paliečia duoną.

— Iš tikro duona, ir dar šilta.
Katas daugiau neturi ko kalbėti. Bet 

tik gavo duonos, o visa kita jam vis tiek, 
nors katę papjauk. Esu įsitikinęs, kad jis 
ir dykumoj atsidūręs per valandą pa
tiektų vakarienę iš datulių (finikų), 
kepsnio ir vyno.

Jis trumpai sako Hajei:
— Prakapok malkų!
Paskum išsitraukia iš pp skverno spir- 

gintuvę, druskinę ir, be to, dar išsiima 
iš kišenės gniužulą taukų. Jis visko pa
sirūpino. Hajė sukuria asloje ugnį. Ug
nis spraga treška dykam fabrike. Mes 
ritamės iš guolio.

Artileristas sverdėja. Jis galvoja, kaip 
čia pagyrus Kačinskį, gal šį tą ir jis gau
tų. Bet šis kaip tyčia į jį ir nepažiūrį. 
Nieko nepešęs, keikdamasis pasitraukia.

Katas moka iškepti arklieną minkštą. 
Jos negalima stačiai j spirgintuvę dėti, 
nes tad ji bus labai kieta. Pirmiausia rei
kia pavirinti vaAdeny. Išsiimam lenkti
nius peilius, susėdam ratu ir kemšam iš
tuštėjusius vėdarus.

Tokis jau Katas. Jei kartą metuose 
kurioj apylinkėj būva laiminga valan
da, kurią galima ką nors, valgomą rasti, 
tai jis, kaip tik tą valandą lyg nujausda
mas nueina ir randa, ko jieško.

Jis visko randa. Kada šalta — mažy
čių krosnelių ir malkų. Taip jau šieno ir 
šiaudų, stalų ir kėdžių. Bet visų pirmiau
sia jis randa ko ryti. Tiesiog mįslė! Gali 
pamanyti, kad jis viską išburia iš oro. 
Didžiausias buvo jo radinys — ketu
rios’ dėžutės jūrių vėžių. Tačiau mes jau 
geriau bevelijam lydytų taukų.

Sugulėm saulėtoje barakų pusėje. Kve
pia degutu, vasarą ir prakaituotom ko
jom.

Katas atsisėdo šalia manęs. Jis mėgs
ta pasikalbėti. Šiandien per pietus ištisą 
valandą mokėmės, kaip atiduoti pagarbą, 
kadangi Tjadenas nestropiai pasisveiki
no su majoru. Katui niekaip tat iš gal
vos neišeina. Jis bamba:

— Žiūrėk, dar karą prakišim, kad 
perdaug jau gerai mokam sveikintis.

Kropas basas, pasiraitęs kelnes, atpau- 
zia į mus. Jis padžiauna savo išplautus 
autus ant žolės. Katas žiūri į dangų, pa
leidžia drūtu balsu ir susimąstęs sako:

— Kas bitelė, tai balselis.
Abudu susiginčija. Vienkart jie eina 

lažybų iš butelio alaus, kuris dviejų or
laivių, besirungiančių viršum mūs, lai
mės kovą.

Katas nieku gyvu nenusileidžia. Už
sispyręs laikosi savo nuomonės ir, būda
mas senas fronto opšras, moka tat iš
reikšti eilėmis:

— Jei ko valgyt Čia turėtum,
tai ir karo nežiūrėtum: —
Kropas, atvirkščiai. Jis yra mąstyto

jas. Jis karo paskelbimo dieną siūlo lai
kyti žmonijos švente su įeinamaisiais bi
lietais, muzika, lygiai kaip į bulių kovą. 
Tik per šventę arenoje turėtų susirungti 
kitas su kitu priešingų šalių ministerial 
ir generolai su maudymosi kelnėm, gin
kluoti basliais. Kuris išliks sveikas, va
dinas, to kraštas bus laimėjęs. Tai būtų 
paprasčiau ir geriau, kaip čia, kur gru
miasi ne tie žmonės, kurie turėtų grum
tis.

Pasiūlymas puikus. Šis mūsų pasikal
bėjimas per patikrinimą pasklysta ka
reivinėse.

(Bus daugiau)

Vaizdas iš Nepaprastos Konferencijos Dėl Tarprasinės Vienybės, kuri šiomis 
dienomis įvyko New Yorke. Majoras LaGuardia priima nuo aktorės Jean Muir, 
•narės Aktorių Gildijos, 96,000 piliečių parašų prieš rasinę diskriminaciją.

Los Angeles, Cal.
Draugiškas parengimėlis at

sibuvo rugsėjo 26 dieną pas 
draugus Bušus, Inglewoode, su
ruoštas Literatūros Draugijos 
145 .kuopos. Buvo užkandžių ir 
geras būrelis susirinkusių gra
žiai linksminosi ir tuo pat sy
kiu padarė apie trisdešimts do
lerių rengėjams paramos. Rei
kia širdingai paačiuoti drau
gams Bušams už suteiktą vie
tą ir komisijai už energingą 
darbą. Komisijoj buvo Rufie- 
nė, Bobičiehė ir Bušienė.

Mūsų geras draugas J. Ar
minas nelabai sveikuoja. Linki
me Juozui greitai pasveikti.

Drg. Ona Pukienė išvažiavo 
į Oakland ir San Francisco pa
simatyti su draugais ir pasisve-

čiuoti, linkime smagiai praleis
ti laiką.

Drg. Ignas Levanas turėjo 
porą savaičių atostogų, tai dir
bo ir prakaitavo apie namus.

Inglewoode, pas d. Bušus vie
šėj a draugė Mačiulienė iš Wor
cester, Mass. Kartu 'buvo atvy
kus ir K. B. Karosienė su du
krele iš Oaklando. Los Ange
les lietuvių muzikanto drg. 
Westo žmona nesveikuoju ko
kis laikas. Linkime draugei 
greitai pasveikti.

Pas mus dabar darbų yra 
daug" ir labai daug žmonių pri
važiavo, taip, kad gyvennamių 
neištenka, tai apsigyvena “trai- 
leriuose.” Naujų namelių tūks
tančiais pabudavoja, bet vis 
vien neištenka. Daugiausiai su
važiavo iš pietinių valstijų. Jie 
visai skiriasi nuo Los Angeles

gyventojų, kaip tai, savo apsi
rengimu, papročiais ir apsiėji
mu. R-ka.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER^ MASS.
ALDLD moterų 155 kp. susirinki

mas įvyks spalių 11 d., 7:30 v. v., 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Daly
vaukime visos, turime svarbių rei
kalų. Atsiveskite ir naujų narių įra
šyti. — A. W. (236-238)

WORCESTER, MASS.
Spalių 10 d., 11 vai. ryto,. 29 En

dicott St. salėje įvyks ALDLD 11 
kp. susirinkimas. Yra svarbių daly
kų aptarti. Visi draugai prašomi 
dalyvauti. — J. M. Lukas, sekr, 

(236-238)

šeštadienis, Spattų 9, 1948

HARTFORD, CONN.
Pereitame Literatūros Draugijos 

susirinkime plačiai buvo apkalbėta 
mūsų darbininkiikos spaudos reika
lai. Todėl dabar nutarta kviesti vi
sus Literatūros Draugijos narius ir 
Laisvės skaitytojus j speciali susi
rinkimą ir svarstyti Laisvės reika
lus. Susirinkimas Įvyks sekmadieni, 
spalių 10 d., 6 v. v. Laisvės Choro 
salėje, 155 Hungerford St. Prašome 
dalyvauti. — Valdyba. (237-238)

Reikalinga 
j Trečio Apskr. 
įvyks 31 d. spa- 
antrašu. — V. K. 

(238-240)

HARTFORD, CONN.
Spalių 10 d. bus rodomi judžiai, 

MASHENKA — ir — CHILDREN 
AT WAR. Pradžia 2:30 vai. dieną. 
Antras rodymas 5:30 ir trečias ro
dymas 7:30 vai. vak. Avery Memo
rial Auditorium. įžanga 55c. Nau
dai Botkin Military Hospital.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, spalių .13 d., 8 vai. vak. 
LDP Kliubc, 408 Court St. Kvie
čiame narius dalyvauti, nes turime 
daug dalykų svarstyti, 
išrinkti delegatus 
konferenciją, kuri 
lių, po viršminėtu 
Sheralis.

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, spalių 10 d., Sūnų ir 

Dukterų Draugija ruošia puikų ban- 
kietą, užbaigimui vasaros sezonui. 
Turėsime gerų valgių ir muzikos. 
Pradžia 4 v. dieną. Įvyks Olympia 
Parke. Kviečiame visus dalyvauti. 
— Kom. (236-238)

LINDEN, nTj.
Linden-Elizabeth ir apylinkės 

mezgėjų grupės susirinkimas įvyks 
10 d. spalių, 3 vai. dieną. Liet. Lais
vės salėje, 340 Mitchell Ave. Prašo
me visų mezgėjų būti laiku, nes į 
pavakarį įvyks vakarėlis, j kurį 
kviečiame ir draugus vyrus daly
vauti. Bus gėrimų, užkandžių. Ti- 
kietas tik $1.—Rengėjos. (236-238)

J. GARŠVA
Graborius-Undcrtaker 

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
Grabor ius-U nder taker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUSf
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados

Štai 
a<Iresas

bus patenkinti.
Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyt! su Glvials

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

________ ............................................... ?

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

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

30 Dieną 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankė parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšięs stiklus yra nu- 
statytds taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už 87.50.

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

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 

kampas Inman St. 
Arti Central Skvėro

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObrldge 6330

OFISO VALANDOS, 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakar* 
Nedėliomis ir Šventadieniais i

Traktyrius
(VAIDYKLA. IR ALINE)
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtines

Kasdien Turime
KARSTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Sarininka*

411 Grand St. Brooklyn

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir pavienių. 
C Iš senų padarau 

įk naujus paveiks- 
Mk lūs ir , krajavus 

sudarau su ame- 
rikoni^kais. Rei- 

J8|| kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 

įir pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

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

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

Lietuvių Kuro 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. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
MM ti

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai {ruošta mū
šy šermenine. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vemon St 
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 411S

(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS



laisves Vajus
(Tąsa nuo 1 puslapio)

'A. Bimba ....... Z.................................................... 26
Šiemet puikiai prddejo dirbti vajuje Nashua miestas. 

Drg. Vilkauskas prisiuntė 3 naujus skaitytojus ir 4 
atnaujino. Tikimės, kad neužilgo sulauksime daugiau 
puikių rezultatų nuo drg. Vilkausko.

Iš vajihinkų prisiuntė naujų skaitytojų sekamai: 
P. Pilėnas, Phila.j Pa. — 2; V. J. Stankus, Easton, Pa. 
— 1; M. Dambrauskienė, So. Boston, Mass. — 2; Geo. 
Shimaitis, Montello, M^ss. — 1; J. Grybas, Norwood, 
M&Ss. — 1; ALĖLD 2 kp, So. Boston, Mass. — 1; J. 
Kazlauskas, Hartford, Conn., — 1; Š. Ūrbon, Phila- 
dfelphia, Pa. — 1; J. Ramanauskas, Minersville, Pa. —1 
ir ,P. Buknys, — 1.

Čia tiktai pradžia! Ar ne puiku? Kol kas negirdėjo
me nuo A. Stripeikos iš Elizabetho (šiemet jis įėjo 
partneriais su Geo. Kudirka iš Hillside, N. J.) ir nuo 
dr£. Žukauskienės iš Newark, N. J. Ką sakote, drau
gai? i . . 1

Laisvės Administracija

RAUDONOJI ARMIJA PRASIVERŽĖ PER
DNIEPRĄ; PAĖMĖ NEVEL MIESTĄ

(Tąsa nuo 1 puslapio)
ir Melitopolio geležinkelių mazgus dieną ir naktį be 
atlaidos. Kiti Sovietų lakūnai be pertraukos mėsinėjo 
bėgančius atgal nacius.

ARTYN jBALTIJO KRAŠTŲ
žygyje linkui Ėaltijo kraštų sovietinė kariuomenė, 

komandubjattia gfenėrblo Andriaus I. Jeremenko, nu- 
maršavo 15 mylių pirmyn tiek pat mylių ilgio frontu 
ir užėmė daugiau kaip 100 kaimų, miestelių ir miestų, 
o tarp jų ir Nevel miestą.

Perėję per Dniepro upę raudonarmiečiai Kremenču- 
go srityj dabar randasi tiktai už 30 mylių nuo svar
biausios geležinkelio linijos, jungiančios Kijevą, Ukrai
nos sostinę, su Dniepropetrovsku, didžiuoju pramonės 
centru. i

C.I.O. Lygtinai Remia 
Roosevelto Kandidatūrą

Buffalo, N. Y. — Jungti
nė Auto. Darbininkų Unija, 
didžiausia CIO unijistų or
ganizacija, sayo suvažiavi
me nutarė remti' preziden^ 
to Roosevelto kandidatūrą 
ketvirtai tarnybai, jeigu jo 
valdžia darys “stiprių pa
stangų numušti kainas gy
venimo reikmenų, padaryti 
galą spekuliacijai ir pelna- 
grobiavimui iš karinių už
sakymų; jeigu pakeis vadi
namąją Mažųjų Plieno kom
panijų formulą (uždrau
džiančią tinkamai pakelti 
darbininkams algas pagal 
pragyvenimo brangimą) ir 
jeigu Roosevelto valdžia 
demokratiniai mobilizuos 
Visas žmonių jėgas darbui, 
nesigriebiant įstatymų dė
lei verstino darbo įvedimo 
visame krašte.”

Galingi Smūgiai Vokiečiam 
Iš Oro Rytiniam Fronte
Maskva. — Sovietų laku- 

nai per dieną sudaužė, 20 
vokiečių tankų, 200 trokiį ir 
60 geležinkelio vagonų. 
Tubse veiksmuose dinge tik 
tfyš Sovietą lėktuvai.

Skalių 6 d. sovietinės jė- 
gbs sunaikinu bėi iš Vėiki- 
nlb išmiišė 3Ž nacių tahkuš 
ir nušovė 44 jų lėktuvus.

HrŽlNAl NACIŲ LĖK
TUVŲ BOMBARDAVO

LONDON^

London, špal. 8. ~ jprįįfei- 
tą naktį 60 vokiečių lėktu
vų bombardavo Londoną ir 
kai kuriuos miestus pieti
niai rytinėje Anglijoj. Vien 
į Londoną jie numetė apie 
30 tonų bombų) užmušdami 
bbi sužeisdami ganą daug 
žinonių ir sunaikindami tam 
tikrą skaičių gyvenamųjų 
namų. Bent du nacių lėktu
vai tapo nušauti žemyn.

Tai buvo pirmas didokas 
Vokiečių oro žygis po 1941 
ih. gfegužės 5 d.

Hartford, Conn.
Kadangi šią vasarą nebuvo 

galima surengti darbininkiš
kos spaudos pagelbai pikniko, 
tai tam reikalui buvo sureng
tas parengimėlis svetainėje, 
rugsėjo 26 dieną. Pasekmės 
bus neblogos, liks pelno’laik
raščiams ir Raudonajam Kry
žiui. Kada padirbėjame biskį 
daugiau, tai ir pasekmės būna 
geros.

Prie šio reikalo su pinigais 
prisidėjo paaukodami šie 
draugai ir draugės. Po $5 K. 
Vilkas ir A. Klimas. Po $3 
O. Giraitierie ir M. Nekzen- 
taitienė. Po $2 aukavo: V. 
Kazlau, M. Krikščiuvienė, T. 
Raulinaitienė, M. Seliokienė, 
A. Dagiliene, A. Totorėlis, A. 
V. Taraškai, F. A. Ramanaus
kai, J. M. Bernotai, A. čekas, 
J. Beržinis, J. M. Margaičiai, 
R. Gailiūnienė, Z. Yuška, M. 
Mulerankienė ir O. Visockie- 
nė. M. Vilkienė aukavo $1.50.

Po $1 aukavo: J. Lukštas, 
A. Ling, M. Raulinaitienė, O. 
šurkienė, O. Žakienėj M. Nor- 
butienė, B. MUleranka, k. 
Johnson, A. Brazauskiene, A. 
J. L., O. Rudzinskiėne, S. Am- 
šejistė, O. krašnickienė ir J. 
Krašnickas. Po 50 centų: J. 
Gailiunas ir F. J. Repšys. Vi
so surinkta $64.50.

Maisto aukavo sekanti drau
gai ir draugės: J. O. šilkai— 
gaidį; A. Latvėnai—gaidį ir 
pusę bušelio bulvių; V. M. 
Staugaičiai —- gaidį ir sūrį; 
O. Radzienė du sūrius ir py
ragą; M. Yuškienė—gaidį ir 
kvortą pipirų; J. M. Kazlaus
kai — kugelį ir tris sVarus 
“hambUrgerio”; M. Ramoškie- 
nė—kVdrt^ romo; L. žemai- 
tiėne — pyragą, M. Lukšienė 
—sūrį; K. Plituškienė — ku- 
gėlįi A. Čekas—vištą ir O. 
Krašhlckienė sūrį.

Visiems aukavusiems širdin
gai Ačitį! Vp£tihg4i daug pri
sidėjo draugai ir draugės au
kaudami maisto, už tai komi- 
Šij A yra višifeihš dėkinga, kaip 
už maistą, taip ir pinigus.

Taipgi ačiū visiems darbi
ninkams už energingą darbą, 
taip prAkilniatn tikslui.

J. KazlaUskaš,
Parengimo Komisijos 

ŠėkVetbiihš.

HEtP WANTED—FEMALE
reikalingos Moterys

MERGINOS-MOTERYS
UžDAltBYS $20 IKI

$30 Į SAVAITĘ

DARBAS NUO KAVALKŲ
PAKAVIMAS SALDAINIU

Svarus darbas ir patogios aplinkybės.

DALIAI AR PILNAM LAIKUI
Kreipkitės

CHASERS, INC.
128 Imlay St., 

Brooklyn, N. Y.
N. Y. Dock Bldg., No. 10

(240)

REIKIA MERGINŲ LENGVAM FABRIKO 
DARBUI PRIE PERFOMŲ IR KOSMETI
KŲ. . 5 DIENŲ SAVAITĖ; PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS; LAIKAS IR PUSĖ UŽ 
VIRŠLAIKIUS. KREIPKITĖS VANTINE 
71 5TH AVĖ.

MERGINOS VIRŠAUS 18 METU 
dirbti lėlių fabrike 

LĖLIŲ APRENGIMUI
DĖTI Į DĖŽES IR APKARPINĖTI 

GEORGENĖ NOVELTIES
881 Broadway

' (240)

REIKIA MERGINŲ 
Labai lengviems rinkiniams;

šviesios ir linksmios aplinkybės. 55c į va
landą pradžiai, prisideda viršlaikiai.

Kreipkitės ant 10-tų lubų 
ACME PLASTICS MFG. CO. 

121 East 24th St.
(239)

MERGINOS lit MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO
- Kepėjos

PRIE SODĖŠ MERGINOS
VIRTUVĖS DARBININKES

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DfeSERT DARYTOJOS 

SALDAINIŲ PAKUOTOJaI. 
TURt KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VAT.GIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOŠ

PASTOVUS DARBAS 
jPROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

S C H R A F F T ’ s
kreipkitės visą dieną

56 tv. 23RD ŠT., N. Y.
Arba kreipkitės 6 P.M. iki 9 1*.M.

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(*)

KAMBARIŲ tvarkytojos
KREU’KITKS I HOUSEKEEPER

tOWers Motel
25 CLARK ST., BROOKLYN.

(238)

KAMBARIŲ aptvar- 
KYTOJOS

.jpATirRĘ. dieninis iSArbas...
V ALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR51ST STREET

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

MERGINOS IR MOTERYS
Reikalingos pilnam ar daliai 

laiko dirbti.
40 VAL. SAVAITE

Lengvas Krovimo. Darbas 
CENTURY RIBBON. MILLS, INC. 

1071 — 6th Avenue 
(basement)

(239)

reikia jaunų Moteriškių 
LENGVAM FABRIKO DARBUI 
PIRŠTINIŲ IŠDlRBYSTĖI

GERA ALGA, NUOLATINIS DARBAS
HENRY H, PEYSER GLOVE ČO.

419 — 4TH AVĖ., 18-TOS LUBOS .
(238)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTCRYŠ

GROSfeRIŲ PARDAVĖJAI
(Vyrai ar Moterys)

PATYRĘ AR NF1 PATYRĘ
Gera alga; geros darbo sąlygos 

ir nuolatinis darbas.
FRIŠCHLUMG FARMERY

133rd Št. lir 12th Avė.
(1 block West of Broadway)

(238)
• t r • >• » • ,»•’ k, - t

LICENSES
,,, Beer, Wine, Liquor
Wholesale and retail

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10145 has been issued |o the .undersigned 
to sei) beer at rptdil under Section 107 of 
the Alcoholic (Beverage Control Law at 
95 — 5th Ave.; BoYoUgh of Brbbklyn, County 
of Kings, to be consumed .off-the premises.

A , ... CKARtES EiNHOftK .. , x 
95 — 5th Ave. Brooklyn', N. Y.

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

MACY’S TOY RESERVE 
231 Mtn Street 

(Tarpe 2nd ir 3rd Avės.)

REIKIA MOTERŲ 
Pilnam Laikui — Daliai Laiko 

Dirbti prie Pakavimo ir Krovimo Darbo 
50č į Valandą

Lengvdš darbas prie malonių aplinkybių 
kreipkitės asmeniškai po viršminčtu antrašu 

tarpe 9 A. iii. f? 6 P. M.
(241)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

RESTAURANTŲ DARBININKES

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ

MERGINOMS PRIE SODĖS
SANDWICH
MERGINOM

INDŲ NUĖMĖJOM
2 KARTU Į DIENĄ VALGIS

NEMOKAMAI
UNIFORMOS NEMOKAMAI

5 DIENŲ SAVAITĖ
KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ

9:30 A. M. iki 4 P.M.

8-tos lubos East Bldg.

ABRAHAM & STRAUS
, FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
Privažiuojama Visom Subvėm

STENOGRAFfiS
Priimame Pradines

5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Patogios Darbo Sąlygos 
Kreipkitės Asmeniškai

C. M. S. ( ORP..
147 — ilsi Ši., 

Brooklyn.
Bush Terminal Bldg. No. 20 

8-toS lubos
(243)

OFISO MlHlHKfiS
(CLERK) 

Mokančios Typewriter Naudoti
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITĖ 

Patogios Darbo Sąlygos 
Kreipkitės Asmeniškai

C. M. S. CORP.,
147 __ 4ist Št., 

Brooklyn.
Bush Terminal Bldg. No. 20, 

8-tos lubos
(243)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
IR 

APVALYTOJOS
Patyrusios; geros valandos ir geros algos. 

Kreipkitės Timekeeper,
RlTZ-CARLTON HOTEL 

46th, St., ir Madison Ave.
_______________________________ (239)

MERGINOS IR MOTERYS 
Lankstymų tissue popieros pattemų. 

Gera alga; linksmas darbas.
Pradinės ar patyrę; apmokamos vakacijos. 

ADVANCE PATTERN CO.
331 East 38th St.

(238)

MERGINOS-MOTERYS
Nuolatinis Darbas

Vaistų Išdirbimo įstaigoj 
Geros Darbo Sąlygos

Penkių dienų Savaitė; $19
Kreipkitės po 9 A. M. — 14-tos lubos.

FOUGĖRA
75" Varick St. (Arti Canal St.)

d* (238)

MERGINOS
BE PATYRIMO

FABRIKO DARBAS
40 VAlA^dų šAvaite 

|17 PRADŽIAI
Daug viršlaikių, mokama laikas ir pusė.

S. S. StAFFORri, Ine.
603 Washington St., N. Y. C.

(7th Ave. Subway to Sheridan Square)
(242)

MERGINOS
PATYRIMO NEREIKALINGA

fabriko darbas
$22.10 UŽ VALANDŲ SAVAITĘ

NUOLATINIS DARBAS 
PROGA PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

BLUM FdtDlNG PAPĖR BOX c‘d.
79 BOGART ŠT;, ĖROOKLYft

MdrgAn AVe. StA BMT 14 Št. Line 
______________________ <24?>

iįįjRČiildŠ. Jnbtėrys, , Ift-fO.. pątyrimds 
nereikalingas, lengvas vynipjiiųo, darbas; $18 
pradžiai, viršlaikiai jei pageidaujama.) vaka- 
cijos su alga; 40 valandų, 5 dienų savaitė. 
AA1 Products Co., 245 7th Ave. (24th). v.

- • (240)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
LENGVAM

FABRIKO DARBUI
40 VALANDŲ SAVAITĖ

GERA ALGA
TtfrLĖY

483 GREENWICH ST., CITY
(240)

VYRAI 
Dirbti rankom apdirbimų departmente. 

kreipkitės Armour & co.
635 Brook Ave., Bronx

(240)

VYrai ~
PRIE PLIENO DARBŲ

Patyrimas Nereikalingas
BŪTINA PRAMONĖ

Kurie dabar dirbate karinius darbus ne
sikreipkite.

jos. T. RYERSON
& SON, Inc.

203 West Side Av., Jersey City
(244)

VYRAI

ABRAHAM & StRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ

VYRAMS SANDĖLYJE

PAKUOTO J AMS
PRIĖMIMŲ VYRAMS

5 DIENŲ SAVAITĖ

PROGA PAKILIMAMS
KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ 

9:30 A. M. iki 4 P.M.

8-tos lubos East Bldg.

ABRAhAM & STRAUS
FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
Privažiuojama Visom Subvėm

IŠSIUNTEJAI
PAKUOTOJAI

DALIAI LAIKO AR PILNAM LAIKUI
40 VALANDŲ — 5 DIENŲ SAVAITĖ

Daug progų pakilimam mūsų didelėje or
ganizacijoje. Puikiausi proga belaukiantiems 
pašaukimo j armiją.

KREIPKITĖS į WAREHOUSE

BOND
CLOTHES STORES, INC.

617 W. 47th ST., N. Y. C.
MATYKITE MR. AL GILBERT

(240)

LYDYTOJAI, elektra
(Pritirpy tojai) 

Al vyrai (tik patyrę) kreipkitės

KALVIAI UŽBAIGĖJAI
IR pagelūini^kAi

Patyrę prie komercijinių viršų

MW
Patyrę prie komercijinių viršų.

BENDRAI PAGELBlNlNKAi
'hupfci reikalingi .

Privalo turėti atllėlkUtnumd pareiškimą.

KRIEGER STEEL SECTIONS
11-11 34Ūi AVe.

Long Island City. L
Važiuokite 19 Bušu nuo Queens Plaza 

(240)

London. — Paskutinėmis 
ŽihidplisĮ tAi tik 60 na
cių lėktuvų pasiekė Londo
ną ir humfctč 33 td’nūs Boiii- 
bų.

HiEtP WANTED—MALE I HELP WANTED—MALE 1 
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

- - ____________ ;_____________ ;__________ _____________ _ ‘ MmM
BERNIUKAI ■ VYRAI ■

18-50
MAISTAS LAIMĖS KARĄ ■
. KRAFT CHEESE CO.

TUOJAU GAUNAMI O
DARBAI FABRIKE

TOJE

Rutinoje pramonėje ■
patyrimas nereikalingas j

DIENINIS AR NAKTINIS DARBAS
KREIPKITĖS <

812 JERSEY AVENUE, JERSEY CITY 
7 A. M. — 5 P. M.

TELEFONAS JOURNAL SQUARE 2-6040
JEI ESATE BŪTINUOSE VEIKSMUOSE, TAI NESIKREIPKITE. r'J
 . .....................

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ŠĖPŲ DARYTOJAI 
(CABINETMAKERS) 

TIK PIRMOS KLASES 
UŽBAIGIMAM-FINISHING DARBUI 

329 feAŠT 29TH ST., 7-TOS LUBOS 
Telephone Murray Hill 5-0868

(243)

PAPRASTI DARBININKAI
BŪTINAM DARBUI

PROGA TIEMS, KURIE DAR 
NĖRA BŪTINOSE PRAMONĖSE

PO KARINIAI DARBAI

NUOLATINIAI
Dieniniams darbininkams 64c į valandą. 
Naktiniam iškrovėjams 69c j valandą.

laikas ir pusė po 40 valandų.

Iš būtinų darbų turi pristatyti darbdavio 
paliūdijimą dėl vaso atliekamumo.

The VAN ibERSTlNE CO.
RAILROAD & GREENPOINT AVĖS.. 

LONG ISLAND CITY
(242)

VYRAI 38-50
Ar su Drafto Pratęsimu 

DALIAI AR PILNAM LAIKUI 
BŪTINAS DARBAS 

SULANKSTYMUI POPIERINIŲ DĖŽIŲ 
MAISTO PRODUKTAMS

Reikia Turėti paliuosavimo pareiškimą.

ROSSOTTI 
Lithographing Co., 
8511 TONNELLE AVE. 
NORTH BERGEN, N. J.

(239)

REIKIA VYRŲ
DAŽYMO ĮSTAIGOJ

Nuolatinis darbas; pakilimai; būtinas darbas
MANHATTAN YARN DYEING

& BLEACHING WORKS 
233 Green Street, 

Greenix>int, Brooklyn
(239)

PAPRASTI FABRIKO 
DARBININKAI 

PRINTiNG I^K 
IŠblRBfeJAI 

$32.34
Už 5^ Dienų Savaitę

Iš būtinų darbų reikia turėt paliuosavimo 
pareiškimą.

Kreipkitės visą savaitę nuo 10 A. M. 

POPE & GRAY, Ine., 
95 MORTON ST., N. Y. C.

(242)

RESTAURANTŲ DARBININKŲ

ABRAhAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ

INDŲ MAZGOTOJAMS
INDŲ NUĖMĖJAMS
PAGELBININKAMS 

VIRTUVĖJE
2 KARTU Į DIENĄ VALGIS 

NEMOKAMAI
UNIFORMOS NEMOKAMAI

5 DIENŲ SAVAITĖ-
KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ 

9:30 A. M. iki 4 P.M.

8-tos lubos . East Bldg.

ABRAHAM & STRAUS
FŪLTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
Privažiuojama Visom Subvėm

LAISNIUOTAS INŽINIERIUS
Bronx Fabriko Būdinke. Nuolatinis darbas.
Rašykite arba kreipkitės. 840 East 134 St.

(238)

jAuni VyrAi 
17 AR VIRŠAUS 

DIRBTI LĖLIŲ, FABRIKE
40 VALANDŲ SAVAITĖ; PASTOVUS 

DARBAS.
GEORGENE NOVELINES 

881 Broadway ...
. ' (ftft

HELP WANTED—MALES 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
BENDRAM APVALYMO DARBlft. 
VALANDOS NUO 8 RYTO Ifcl 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVEU.lR 
51ST STREET, N. Y. C., NETELE
FONUOKITE. J;
________________________ (t)

vyrai VidAųs ruošai
PATYRĘ

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

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

(i>

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI ' 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINI^

PEČKORYS ujl
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS
Iš 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 BROADWAJf£

REIKIA
VYRŲ

BENDRAM APVĄLYMO DARBUI
DIDELIAI KEPTUVEI

Gera Alga
Laikas ir‘Pusė

Viršlaikius

CUSHMAN’S SONS, INC.
8839 Park Ave. — Bronx *

REIKIA 
APVALYTOJŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GE&A ALGA

Būtini Kariniai Darbai Dabar 
Po Karo Bus Praplėsta ProgramA 
Iš būtinų darbų reikia turėti darb

davio pareiškimą dėl jūsų 
atliekamumo.

Kreipkitės 9-5 Kasdien 
Į Employment Ofisą

AMERICAN
EXPORT AIRLINES | 

Sea Plane Base, LaGuardia Field, 
Jackson Heights

(Independent, I.R.T. ar B.M.T. iki 
74th St. ir Roosevelt Ave.

Važiuokite LaGuardia Field BUsu.)
(289)

VYRAI
AMŽIAUS NUO 38 IKI 50 

LENGVAS FABRIKO DARBAS 
62 /i c — 40 VALANDŲ

Laikas ir pusė virš 40 valandų. Kreipkitės 
45 Clinton Ave., Brooklyn. Reikalaujama pa- 
liuosavimo pareiškimo.

(2W

REIKIA JAUNŲ VYRŲ
LENGVAM FABRIKO DARBUI

PIRŠTINIŲ DIRBTUVĖJE 
GERA ALGA, NUOLATINIS DARBAS 

HENRY H. PfcYŠER GLoVĖ CO.
419 — 4th AVĖ.. 18-tos LUBOS .

.*tnl

VIRĖJOS
REIKIA moterų INTBRESUOJANOlV 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

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

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

sCfiftAtTT’S 
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

56 WEST 23rd ST., N. Y. v— Al

Visų susipratusių Darbininku 
pareiga skaityti -



te

Filmos-Teatrai
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Glade iš San Carlo Opera 
Opera dar veiks dvi sa-

V

tuomi duodant 
priešdemokratiš- 
gali siausti tol, 
asmenys sudarys

“Hostages” Globe Teatre

..... V

??«.W

V
b* vv v.

Segtas Puslapis Laisve, Lithuanian Daily News

Jt

Su Muzika, Geru Ūpu 
Ir Vaišėm Lauksim 

Jūsų Šeštadienį
mes

I

Per visą ilgą vasarą 
jūsų nekvietėme. Ir tai ne dėl 
to, kad nebūtume buvusios jū
sų pasiilgusios ar kad nebūtų 
reikėję jūsų talkos. Reikėjo. 
Bet nesant galimybės nieko 
rengt parkuose, turėjome kan
triai laukti šio sezono. Dabar 
atėjo eilė ir mūsų pasimaty
mo, tad kviečiame jus su šei
ma ir draugais atvykti į mūsų 
rengiamą balių šio šeštadienio 
vakarą, spalių 9-tą, Laisvės 
salėje, 419 Lorimer St., Brook
lyne.

Baliuje bus gerų, namie ga
mintų vaišių, stipresnių ir len
gvų, taipgi smagi muzika šo
kiams, o pelnas nuo visų ben
dro pasilinksminimo eis nu- 
kentėjusiems kare lietuviams, 
drabužių siuvimo ir taisymo 
krautuvės išlaikymui. Įžanga 
tik 25c Kviečia visus—

Mezgčjos-Siuvėjos ir 
Visos Kliubietčs.

LANKĖSI “LAISVĖJE”

?

i

1
A

>į

[ M-

Jaunimas Dėkoja Už 
Kooperaciją

Registracija Šiemet 
Daug Mažesnė

Šeštadienis, Spaliu 9,

Manome, kad jau patėmijo- 
te Laisvės reporterio aprašy
mą apie LDS 200 Jaunuolių 
kuopos parengimėlį, spalio 
2-rą, Laisvės salėje. Dėkoja
me reporteriui už tokį gražų 
aprašymą. Mes visi džiaugia
mės, kad mūsų parengimas 
buvo toks pasekmingas ne tik 
finansiniai, bet kad visi atsi
lankiusieji praleido labai link
smai laiką. Girdėjome daug 
kalbant, kad buvo labai drau
giška atmosfera, reiškia, mū
sų darbas nebuvo veltui.

LDS 200 kuopa dėkoja vi
siems, kurie atsilankė pas 
mus, už tokį gražų parėmimą. 
Taipgi norime ištarti didelį 
ačiū tiems draugams, kurie, 
negalėję atsilankyti, atsiuntė 
aukas: A. ir M. Liepai, $3, 
Lillian Kavaliauskaitė $1, A. 
ir M. Klimai, Richmond Hill, 
N. Y., $1 ir J. Kairys $1.

Vakarėlyj buvo pusėtinai 
darbo, ir kadangi mūsų kuo
pelė maža ir visos ir visi na
riai dirbo, ir dar reikėjo pa- 
gelbininkų, prie to darbo pri
sidėjo J. Dainius, Niek Pakal
niškis, Helen Kaulinienė iš 
Maspeth, N. Y., ir Elsie Ga- 
siūnienė, kuri mums daug pa
gelbėjo ir prieš vakarėlį. Mes 
labai dėkingi jiem.

Ateinant į vakarėlį šios 
draugės atnešė mums gražių

M.

Skaičius užsiregistravusių 
balsavimams šiemetinėj regis
tracijoj yra 1,750,343 visame 
didžiajame New Yorke. Tai 
yra arti 400,000 mažiau, negu 
pereitais metais ir apie 315 
tūkstančių mažiau už 1939 m., 
kurie rinkimai irgi buvo skai
toma lokaliniais. Imant nuo
šimčiais, bus apie 18 mažiau.

Imant apskričiais, užsiregis
travo sekamai:

Brooklyne 603,273.
New Yorke 404,930.
Queens 351,460.
Bronx 346,708.
Richmond 43,972.
Reikės didžiausių pastangų, 

kad užsiregistravusieji išeitų 
balsuoti. Aprokuojama, kad 
apie 10 nuošimtis registrantų 
pasilieka nebalsavę. Juo ma
žiau žmonių balsuotų, tuo ma
žiau: miesto tarybos narių būtų 
išrinkta, mažiau progresyvių 
galėtų Įeiti. Sulig praeities rin
kimų yra aprokuota, kad ma
sėms išėjus balsuoti progresy
viai turi daugiau progų laimė
ti, o masėms apsileidus, reak
cija laimi.

Cacchione Demokratinis 
Pasiūlymas Sukėlė 

Audrą Taryboj
New Yorko miesto taryba 

atstovauja didžiausį pasaulyj 
demokratijos miestą, bet pri
minus tarybininkams apie rei
kalą demokratijos to miesto 
žmonėms, jie piestu šoka. Ne 
visi, bet didžiuma, kuri turė
tų būti iššluota ateinančiuose 
rinkimuose, pakeista tikrai 
demokratiškais demokratijos 
atstovais.

Geras pavyzdys kai kurių 
priešdemokratiškumo—ne pir
mas ir ne paskutinis, bet ti
piškas — iškilo pereitą ant
radienį, kada tarybos narys 
Peter V. Cacchione pareikala
vo svarstyti jo seniai įteiktą 
rezoliuciją, reikalaujančią iš
tirti ir nubausti sukėlėjus kri- 
minališkų rasinių riaušių Har
leme.

Jis nurodė, kad žalojimas 
žydų sinagogų per fašistpalai- 
kių gaujas, diskriminacija ne
grų, palikimas tarnyboje su 
hitleriniais agentais ryšių pa
laikančio policisto Brooklyne 
ir kiti panašūs aktai netarnau-

“A Lad From Our Town” 
Triumfuoja New Yorke

Naujoji, puiki Sovietų dra
ma iš meiliško, narsaus ir pa
sišventusiu tėvynei Sovietų Są
jungos jaunimo gyvenimo 
skaitlingai publikos lankoma 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New. Yorke.

ja demokratijai, kad jie turi 
būti prašalinti.

Prieš Cacchione kilo audra 
atakų, kad pridengti didžiu
mos nenorą atlikti demokrati
jai tarnausiantį darbą. Kilo 
raudonųjų kandžiojimas. O 
po to balsavimu 18-kos prieš, 
6 rezoliucija vėl palikta rūdy
ti komitete, 
signalą, kad 
ki elementai 
kol tie patys
miesto tarybą. O yra žinoma, 
kad kartą leidus persekioti 
vienus, niekas kitas negali bū
ti saugus. Bile kuri mažuma 
gali atitekti gaujos malonei, 
iššaukta užpuolimai vienų ant 
kitų, tuomi padedant Hitleriui.

Už rezoliucijos svarstymą 
balsavo patsai Cacchione, Po
well, Stanley M. Isaacs, Me
yer Goldberg, Louis Goldberg 
ir Ninfo.

Pereitą trečiadienį laisviečius 
atlankė poetas A. Dagilis, žy
mus dienraščio Laisvės ir Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
žurnalo Šviesos bendradarbis, 
atostogų proga atvykęs į New 
Yorką. Svečias papasakojo
daug ko apie savo apylinkės ■ dovanų pardavinėjimui:
lietuvių reikalus ir pasikalbėjo- į Purvėnienė atnešė gražų kėk-
me apie bendras visų Ameri-. są, M. Yakštienė, dovanojo 
kos lietuvių problemas. i gražų sūrį, ir A. Kalakauskie-

! nė su Biruta Kalakauskaite
Gaudami pėdę neužmirškite * aukavo kenuotų daiktų.

savo šalies reikalus — pir
kite bonus ir įtampa*.

Ačiū visiems už tokią puikią 
! paramą! M. S.-
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MILIONAS DOLERIŲ
19 DIDŽIAUSIŲ FIOLLYWOODO 
ŽVAIGŽDŽIŲ* DAUG MUZIKŲ, 
AKTORIŲ, TECHNIKŲ, 
KOMPOZITORIŲ, POETŲ, 
LAIKRAŠTININKŲ IR TŲ, 
KURIE NAIKINA NACIUS, 
PAGAMINO ŠI STEBETINIAUSĮ 
JUDI PASAULYJE — 
JUDI, PARODANTI KODĖL

SAN CARLO OPERA
BROADWAY Th. - Bway & 52 St.

Vakarais 8:30
Spalio 10 Dieną 

” 10
11 

” 12

uiti

13
14
15
16
If, 
17 
17

Dienomis 2:30 
RIGOLETTO 

Vakare — IL TROVATORE 
Vakare — LA TRAVIATA
— CAVALERIA RUSTICANA

ir IL PAGLIACCI
— LUCIA DE LAMERMOOR
— EORZA DEL DESTINO
— CARMEN
Dieną — AIDA
Vakare — RIGOLETTO
Dieną -BARBER DE SEVILLE 
Vakare — LA TOSCA

Tikietai nuo 75c

IBM■M

Su šiuo veikalu, pirmu kar
tu po keturių metų, sugrįžta į 
filmas Luise Rainer, kuri po 
gavimo dviejų iš eilės Acade
my dovanų už atsižymėjimus 
filmose ir po nepasisekimo 
šeimyniniame gyvenime buvo 
metus Hollywoodą, kad jį už
miršti ir daugiau negrįžti.

Protarpyj nebuvimo filmose, 
Luise rengėsi į daktares, lankė 
tam pasiruošti kursus Viennoj, 
Londone ir paskiausia Colum
bia Universitete po sugrįžimo 
Amerikon, kaip karo pabėgė
lė iš pietinės Francijos, kur 
ji dirbo su amerikiniu komi
tetu teikti Europos vaikams 
pagalbą ir su Raudonuoju 
Kryžiumi.

Su Raineriute filmoje “Hos
tages”, atvaizduojančioj če-

chų kovas prieš šaudymą šim 
tų patriotų už vieną nacį, Vai 
dina Arturo de Cordova, Wil 
liam Bendix, Paul Lukas, Os
car Homolka, Katina Paxinou.

Globe Teatras randasi ant 
Broadway ir 46 St., New Yor
ke.

0
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Cae 
Co. 
vaites New Yorke, Broadway 
Teatre, prie 53rd St.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

jQ LIETUVIŠKAS KABARETAS
fl <3)1 STANLEY MISIŪNAS

Z SAVININKAS

GERIAUSI 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 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVergreen 4-9612

LIETUVA

Gražus Pasirinkimas

t

> ’" '""T

5

9

| I vl vXJCV/m.1. N JL# K 

TeL Stag# 2-2178
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Paauksuotas $1.00 Ir aukščiau 
Auksinis $3.50 Ir aukščiau.

NOTARY 
PUBLIC

BUS LAISVA IR IŠNAIKINS 
VfcL KURIĄ NORS DIENĄ 
KIRMĖLĖS NACIUS. TODĖL 
JŪSŲ PAREIGA PAMATYT

IŠKILMINGAI ATIDAROMĄ 
ŠIANDIEN 9 A. M.

Nebrangios Kainos. Jūs, vyras 
ar moteris, didžiuositės 

pamatę šį judį.

Gera 
tinkamam asme- 
dieną. Antrašas: 
Brooklyn, N. Y. 

(236-241)

BROOKLYN, N. Y. 
ATDARA VAKARAIS
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“HOSTAGES”
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

Paveikslas iš fiImp»'“A Lady Takes A Chance”, Paramount Teatre, Times 
Square, New Yorke.

T fYDU theatre 
jDLL BROADWAY

ir 46th Street, New York.

Visi eina | ROXY THEATRE, 
didžiausią, puikiausią judžių teatrą 
pasaulyje, dabar rodanti

“WINTERTIME”
su SONJA HENIE 

smagiausią iš visų rodytų judžių ir dar
♦ DIDELI VAIDINIMAI SCENOJ •

ROXY 7th Ave. & 50th St.

CHARLES’
UP-TO-DATE 

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Didžiausias Šiemet 1000 JUOKŲ Judis 
DVI IŠ DIDŽIAUSIŲ AMERIKOS 

ŽVAIGŽDŽIŲ
Jean ARTHUR * John WAYNE 

veikale

“A LADY TAKES A CHANCE”
(Poniutė Rizikuoja)

Tai judis, kur| minėsite visą savo 
gyvenimą

Scenoj Asmeniškai 
VAUGHN MONROE 

Su Puikia Orkestrą ir Kiti 

PARAMOUNT Theatre ™^SE

SENSACINGI
Karo JudŽiai Sujaudna Žiūrovus 

ITALIJA. Talkininkai žygiuoja | 
Italijos širdj

J. V. LAIVYNAS atakuoja Marcus Saiq 
KALNUOSE mūšiai parodo Amerikos 

karių didvyrybę
500,000 Katalikų susirinkę | Šv. Vardo 

Mižiaa
8,000 J. V. jūreivių Sampson protestonų 

pamaldose
EXTRA! World Series, Ar amerikietės 
eis kariaut? Matyk ši įspūdingiausią ju
di ir 43 kitus žadą, užimančius judžius.
PMPAQQV Newsreel Theatre DlllDAddl Broadway ir 48 St., N.Y.

ARTKINO PERSTATO PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJ 

NAUJĄ RUSŲ JUD|

‘LAD FROM OURTOWN’
Graži ir jautri meilės istorija Ruso vaikino ir mergaitės, kurių 

meilė išlaiko net audringuose Šių laikų įvykiuose.

Judis paremtas drama Konstantino Simonovo, 
"The Russian People” autoriaus.

Nuolat nuo 9 A. M.—Vidurnakti Kas Šeštadienio Naktį

STANLEY THEATRE ,th Ave Sto N Y

New Yorko Mokytojų Uni
ja per savo atstovę Dr. Bella 
V. Dodd kooperuos su Švieti
mo Taryba išbandyme teikti 
pagalbos Harlemo vaikams.

Pašaukus teisman 17 mie
guistų vyrų už žaidimą “dai- 
so” 1409 39th St., 6-tą valan
dą ryto, teisėjas nustebęs 
klausė, ko jie taip naktinėja. 
Išsiaiškinus, kad jie yra nak
tinį šiftą dirbanti taksikai, 
visus paleido be baudos. Ta
čiau sulaikė teismui gemble- 
rystės įstaigos užlaikyto ją.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill su pilnais 

laisniais, degtinės, vyno ir alaus. 
Pardavimo priežastis — savininko 
nesveikata. Seniai šioje vietoje pa
silaiko biznis, galima daryti gražų 
pragyvenimą. Kaina žema, nes greit 
norime parduoti. 52 Meserole St., 
Brooklyn, N. Y. (236-238)

REIKALAVIMAI
Reikalinga pečkuriai, apvalyto jai, 

bendriem darbam vyrai dirbti prie 
cĮidelio apartmentinio namo, 
alga ir kambarys 
niui. 8 valandų 
8701 Shore Road, 
Tel. SH.' 5-2633.

Reikalinga merginų - moterų ope
ruoti mašinas (Merrow Machines). 
Gali atsikreipti patyrusios ir nepa- 
tyruąios. Iš pradžios, alga $20 į sa-> 
vaitę. Dėl daugiau informačijų, 
kreipkitės pas dirbtuvės vedėją: A. 
Linkus, Jr., Kastle Sportswear Co., 
43 W. 16th St., New York City, 
N. Y. Telefonas WAtkins 9,3858.

(236-241)
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Iniclalinls žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiodai. 
Setas $30.00 ir aukščiau.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

telephone
BTAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamu kaina
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.




