
KRISLAI
Mokslas ir Karas.
Ar Religija Sugrįžo?
Gerai, kad Nepavyko.
Gal per Daug Tikisi ir Rašo.

Rašo A. BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

Daug kas mums nežinoma, 
daug kas laikoma didžiausioje 
slaptybėje. Bet laboratorijos ir 
mokslo įstaigos dirba dieną ir 
naktį, šimtai išmintingų galvų 
knisasi po “tamsiausius” kam
pus ir j ieško gamtinių sekre
tų.

Karas panaudoja mokslą 
mirčiai. Bet karas pakelia 
mokslą į naujas aukštumas. 
Karas priverčia jieškoti nau
jų žudymo būdų. Bet su tais 
būdais surištos ir didžiulės 
mokslo palaimos žmogaus gy
venimui.

Po šio karo sužinosime daug 
naujų mokslo stebuklų. Jeigu 
bus geresnė socialinė santvar
ka, tai gyvenimas turės būti 
lengvesnis — lengvesnis tiems, 
kurie išliks gyvi ir turės lai
mę juomi džiaugtis.

Gal yra daug tokių, kurie 
ilgai neturi progos susipažinti 
su tiesa. Jų gaila, nes jie yra 
nežinystės auka. Jie kliedą 
niekus, jie plepa melus, bet jie 
mano, kad jie skelbia šven
čiausią tiesą.

Mes juos vadiname nesąmo
ningais savo priešais. Bet taip
gi yra pilna šarlatanų ir ap
gavikų. Su jais jau visai kita 
istorija. Jie supranta savo 
blogus darbus, bet nuo jų ne
atsisako.

Paimkime Tarybų Sąjungo
je religijos klausimą. Nieka
dos ten nebuvo uždrausta žmo
gui melstis ir kalbėti poterius. 
Krašto konstitucijoje aiškiai 
pripažinta ir visuomet buvo 
pilniausiai praktikuojama reli
gijos laisvė.

O dabar skaitai katalikų 
spaudoje ilgiausias meliodijas, 
iš kurių susidaro toks įspūdis: 
Sovietų žemėje Religija buvo 
visai panaikinta ir uždrausta. 
Tik dabar, karui užėjus, ten 
tikėjimas sugrąžinamas.

Bet tai ne tiesa. Tikėjimas 
nesugrįžta, nes jis nebuvo nie
kur išvažiavęs. Kas norėjo, tas 
galėjo tikėti.

Visai laimingai praėjo Uni
ted Automobile Workers uni
jos konvencija. O prieš kon
venciją buvo visaip spėliojama 
ir grūmojama. Susivieniję so
cialistai, trockistai, fašistai ir 
visi pažangos priešai žadėjo 
dangų su žeme sumaišyti ir 
unijos vadovybę nuversti nuo 
kojų.

Bet nenuvertė. Smarkiai 
triukšmavo, bet tikslo neatsie
kė. Unijos vadais pasiliko 
Thomas ir Addes. Ypatingai 
sekretorius Addes buvo užpul
tas ir kryžiavojamas. Vyras iš 
jo, kad jis nenusilenkė, — at
silaikė ir laimėjo.

Jau pradeda atsibosti ko
mercinės spaudos amžinasis 
rožančius apie būsimą Mask
vos konferenciją. Visokiausios 
filozofijos verčiasi vulkano la
va iš redaktorių galvų.

Mintis pravedama tokia: 
Amerika ir Anglija laikysis iš
vien ir vers Sovietų Sąjungą 
prieiti išpažinties iš viso gyve
nimo. Eden ir Hull bus aukš
tais kunigais, o vargšas Mo
lotovas turės spaviedotis ir 
muštis į krūtinę, prašydamas 
griekų atleidimo.

Bet vargiai taip bus. Var
giai teks Molotovui spaviedo
tis. Komercinė spauda gali 
skaudžiai nusivilti.

Niekam nėra jokia paslap
tis, kad ne visais klausimais 
Anglija ir Amerika visai susi
taiko. Antra, ši konferencija 
nebus paskutinė. Ji ne viską 
aptars ir nutars. Iš jos per 
daug ko tikėtis nėra reikalo. 
Veikiausia bus tiktai pasikei
timas mintinais įvairiomis pro
blemomis, stovinčiomis prieš 
Jungtinių Tautų akis.
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LONDONAS TEIGIA, KAD SOVIETAI 
PRALAUŽĘ NACIU KIJEVO LINIJĄ

London, spalių 12.—Rau
donoji Armija vakaf užėmė 
rytinius Gomelio priemies
čius, užmušdama 3,000 vo
kiečių ir apvalydama nuo 
priešų kairįjį šoną Sož 
upės, antrapus kurios stovi 
pats Gomelio miestas, maz
gas geležinkelių' einančių į 
Varšavą, Minską ir Mogile- 
vą. Gomelis taip pat yra 
nacių tvirtuma ir pramonės 
centras į šiaurius nuo did
žiųjų Pripetės pelkių.

Maskvos radijas pranešė, 
jog Kijevo fronte, vakari
niame Dniepro upės šone, 
hitlerininkai kartotinai
kontr-atakavo raudonar
miečius, bet visos priešų 
atakos liko ištaškytos ir jie 
palaipsniui stumiami vis to
lyn atgal. Tose bergždžiose 
kontr-atakose buvo užmuš
ta 1,000 vokiečių.

Londono radijas pranešė, 
kad sovietinės jėgos jau 
prasiveržė per nacių išlau
kinę Kijevo gynimo liniją.

Raudonoji Armija, paim
dama Novobielicą, Gomelio 
priemiestį su geležinkelių 
mazgu, ir kitas vietoves tik 
skersai Sož upės nuo to 
miesto, stato pavojun visą 
200 mylių ilgio nacių liniją 
Baltarusijoj, grūmodami 
jai iš šono, ir grąsindami 
perkirst vokiečiam susisie
kimus tarp šio fronto ir 
Ukrainos.

RAUDONOJI ARMIJA 
TIK Už 20 MYLIŲ 

VITEBSKO
200 mylių į šiaurius nuo 

Mogilevo sovietiniai kovū- 
nai trimis ruožtais artinasi 
prie Vitebsko, kitos vokie
čių tvirtumos ir geležinke
lių mazgo, šioj srityj rau
donarmiečiai per dieną nu
kovė 1,300 hitlerininkų, užė
mė dar 40 kaimų ir mieste
lių, pagrobė didelius dau
gius priešų ginklų, amuni
cijos ir kitų reikmenų, pa
siekė punktus arčiau kaip 
20 mylių nuo Vitebsko ir iš
laisvino 40,000 civilių rusų, 
kuriuos naciai varė Vokie
tijon į vergų darbus.

SOVIETŲ LAKŪNAI 
ATAKUOJA VOKIE

ČIUS KRIME
Pietiniame gale 1,200 my

lių ilgio mūšių linijos sovie
tiniai lakūnai smarkiai 
smogė vienam vokiečių uo
stui Krimo pussalyje ir nu
skandino Juodojoj Jūroj 
vieną priešų transporto lai
vą, 2,000 tonų, ir 11 mažes
nių laivų ir motorinių val
čių. Kartu jie sunkiai su
žeidė daugelį kitų stovėju
sių uoste vokiečių laivų.
TŪKSTANČIAIS KERTA

MI VOKIEČIAI
Visuose sovietiniuose 

frontuose per dieną buvo 
užmušta daugiau kaip 5,300 
vokiečių. Vitebsko srityj 
paimta nelaisvėn tam tik
ras skaičius priešų. Įvairio

se fronto dalyse tą pačią 
dieną sunaikinta 31-nas va- 
kiečių tankas ir išmušta iš 
veikimo 19; nušauta 57 jų 
lėktuvai.

O diena pirmiau buvo su
naikinta bei iš veikimo iš
mušta 126 vokiečių tankai

AUKSCIAUSIAS TEISMAS 
PATVIRTINO KOMUNISTO

PILIETYBES TEISĘ
Washington.— Jungtinių 

Valstijų Aukščiausias Teis
mas atmetė generalio pro
kuroro Biddle’o ir jo padė
jėjo Charles Fahy prašy
mą, kad šis teismas per
svarstytų ir atšauktų savo 
sprendimą, padarytą nau
dai Williamo Schneiderma- 
no, Californijos Komunistų 
Partijos sekretoriaus.

Aukščiausias Teismas pir
mesnių savo sprendimu 
1943 m. birželio 21 d. atme
tė generalio prokuroro by
lą, kurioj jis reikalavo at
imt iš Schneidermano ame
rikinę pilietybę, kaipo iš ko
munisto.

Toje byloje Wendell L. 
Willkie gynė Schneiderma- 
ną, įrodinėdamas, jog Ko
munistų Partijos narys tu
ri lygią teisę būti šio kraš
to piliečiu, kaip ir bet ku
rios kitos partijos narys.

Generalis prokuroras Bid
dle per savo advokatą da
bar vėl argumentavo, kad 
Schneidermanas, dar būda
mas Jaunųjų Komunistų 
Lygos nariu, 1927 m. gavęs 
Amerikos pilietybės popie- 
ras, slėpdamas savo narys
tę. Todėl, girdi, jis neteisė
tai išgavęs pilietybę, o ko
munistai, esą, “negalį būti 
ištikimi Amerikos Konsti
tucijai, netikį į organizuo
tą valdžią”, ir tt.

Aukščiausias teismas pen
kių teisėjų balsais prieš tris 
tada paneigė tokius argu
mentus, ir patvarkė, jog 
buvimas Komunistų Parti
jos nariu nesudaro ganėti
nos priežasties atimt iš 
žmogaus amerikinę piliety
bę. Teismas sakė, kad 
Schneidermanas turi lygią

Naciai Jau Deginą Kije
vą, Sako Reporteris
London, spalių 12.—Ame

rikietis United Press ko
respondentas Henry Shapi
ro pranešė žinią iš Sovietų 
fronto, kad 'mūšis dėl Kije
vo einąs galop, ir vokiečiai 
skubotai deginą istorinius 
miesto rūmus, rengdamiesi 
bėgt iš jo. Raud. Arm., kaip 
sako jis, sparčiais veiks
mais pradeda suglaust rep
les apie Kijevą, nesulaiko
mai žygiuodama pirmyn iš 
šiaurių ir pietų artyn to 
didmiesčio, vakariniame 
upės šone.

ir nušauta 85 jų lėktuvai.
Naciai grūda vis dau

giau savo pėstininkų ir tan
kų į Nevelio-Vitebsko ruož
tą, desperatiškai stengda
miesi sulaikyti Raudonosios 
Armijos žygiavimą artyn 
Latvijos.

teisę į savo komunistinius 
įsitikinimus, kaip kiti pilie
čiai turi teisę vemt Tautų 
Lygą ar visų amerikinių 
kraštų vienybės politiką.

O dabartiniu savo spren
dimu Aukščiausias Teismas 
galutinai palaidojo ketve- 
rių metų bylą prieš Schnei- 
dermaną, o tai byla, kuri 
buvo atkreipta prieš visus 
Amerikos Komunistų Par
tijos narius.

VOKIEČIAI BIJO TAL
KININKŲ ĮSIVERŽI

MO DANIJON
Stockholm.— Š vedi j on pa

bėgęs, vienas Danijos armi
jos oficierius pranešė, kaip 
nacių generolas H. von 
Hanneken Danijoj kalbėjo 
savo oficieriams apie blogė
jančią vokiečių padėtį. Gen. 
von Hanneken sakė, jog rei
kės dalį nacių kariuomenės 
perkelt iš Norvegijos į Da
niją, nes anglai ir ameri
kiečiai gali veržtis Danijon.
Nupuolus Nacių Lėktuvų ir 

Tankų Statyba
Neseniai atsilankęs Ber

lynan, gen. von Hanneken 
raportavo savo karininkam 
apie sunkią būklę Vokieti
joj. Dėl medžiagų ir darbi
ninkų stokos ir per anglų- 
amerikieč. daromus užpuoli
mus iš oro, girdi, pusiau su
mažėjo tankų ir lėktuvų 
statyba Vokietijoj.

(Pagal pirmesnius prane
šimus, naciai jau persiuntė 
50,000 savo kariuomenės iš 
Norvegijos į Daniją. Dabar 
Norvegijoj telieką 150,000 
vokiečių.)

Anglai Spėja, kad Na
ciai Galį Greit Žlugt
London, spalių 12.— Ang

lai ir tūli kiti kariniai tė- 
mytojai spėja, kad jeigu 
Sovietams ir kitiems talki
ninkams taip seksis toliau, 
kaip per paskutines 10 die
nų, tai naciai gal šį rudenį, 
būsią visai sutriuškinti.

Washington.-— Numato
ma, kad Amerikos maisto 
administracija reikalaus su
mažini tabako auginimą, ir 
panaudot dalį tabakinės že
mės grūdams auginti.

Romos Italai Pjauna Fa
šistą Milicininkus; Na

ciai Šaudo Italus
Madrid.— Praeitą šešta

dienį Romoje atrasta dvide
šimt papjautų narių naujo
sios “respublikinės” fašistų 
milicijos, kurią naciai orga
nizuoja Mussolinio vardu.

Italai patrijotai užpuldi
nėja hitlerininkus ir gadi
na fabrikus, dirbinius ir ge
ležinkelius Turine, Milane 
ir kitur šiaurinėje Italijoje, 
kaip praneša iš pasienių 
tarp Šveicarijos ir Italijos. 
Kai kurie italai kovotojai 
buvo priversti pabėgt nuo 
nacių iš šiaurinės Italijos į 
gretimą Šveicariją.

Romos fašistų radijas 
pirmadienį paskelbė, jog 
ten šeši italai nusmerkti ir 
sušaudyti už maisto ir dra
bužių karinių sandėlių plė
šimą.

Portugalai Ruošiasi 
Karau

-- ;----
Lisbon, Ppr^ųgąlija.—Por

tugalijos armija daro di
džiulius karinius pratimus. 
Sostinė Lisbon ir kiti mies
tai užtemdomi. Laivų plau
kimas iš Portugalijos su
stabdytas. Laukiama val
džios pareiškimo prieš ja
ponus, kurie yra užgrobę 
portugališkąją Timor salos 
dalį.

Lisbone ant sienų pasiro
dė plakatai, kurie sako, kad 
gal jau reikės pereit nuo 
bepusiškumo į karą (išvien 
su Talkininkais prieš Vo
kietiją ir Japoniją).

Hitlerininkai Nusigandę 
Naują Amerikos Le
kiančią Tvirtumą

Berlyno radijas su išgąs
čiu pasakojo, kad Amerikos 
lakūnai pradėjo naudot 
“naujas” didžiausias Le- 
kiančiąsias Tvirtumas žy
giams prieš Vokietiją. Sa
ko, jog naujosios oro tvir
tumos nesineša bombų, bet 
jos apsaugotos storais plie
no šarvais ir ginkluotos ne
paprastai dideliu skaičium 
kanuolių.

Anot nacių, tai koks tuzi
nas naujųjų oro milžinų le
kia prekyje bombanešių bū
rio ir pila ugnį į atakuo
jančius vokiečių lėktuvus 
kovotojus.

Jau nuo pirmiau žinoma, 
kad Amerika paskutiniu 
laiku statydinosi dveja tiek 
didesnius karinius lėktuvus, 
negu Lekiančiosios Tvirtu
mos (B-17s). Bet iki šiol 
nebuvo pranešimų, kad šie 
nauji orlaiviai jau veiktų 
prieš Vokietiją.

Sovietų artilerija bom
barduoja nacius Gomelyje.

AMERIKIEČIAI PAŽYGIA
VO 13 MYLIU ITALIJOJ

Alžyras, spal. 12.—Penk
toji Amerikos Armija, pra
siveržus per Calore upę, 
įplaukiančią į didesniąją 
Volturno upę, nužygiavo 
jau 13 mylių į šiaurius nuo 
Benevento ir grūmoja iš 
rytinio šono sutriuškint na
cių apsigynimo liniją palei 
Volturno.

Berlyno radijas pranešė, 
kad amerikiečiai atakavo 
vokiečius užnugarėn toje

MAŽYČIAI ANGL. SUBMARI- 
NAI SUŽALOJO NACIĘ 

KARO DIDLAIVl
London.—Vadinami “nyk

štukai” Anglijos submari- 
nai nuplaukė 1,000 mylių ir 
torpedomis sunkiai sužalojo 
galingiausią nacių karo did- 
laivį Tirpitzą, stovėjusį Al- 
ten Fjorde, siaurame van
dens ruožte tarp aukštų 
skardžių Norvegijos pajū
rio kalnų.

Menama, jog Tirpitz taip 
sužeistas, kad jo' pataisy
mui reikės trijų mėnesių 
iki ištisų metų laiko. Trys

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS RAGINA PRIIMT 
CH1NUS Į AMERIKOS PILIEČIUS

Washington.— Prez. Roo- 
seveltas ragino kongresą 
panaikint senuosius įstaty
mus, kurie draudė chinam 
atvykt į Jungtines Valsti
jas apsigyvenimui ir atėmė 
iš chinų teisę tapti šio kra
što piliečiais. Prezidentas 
sakė, jog tie įstatymai bu
vo istorinė klaida. Jis pa
brėžė, kad Chinija yra mū
sų talkininkė.

Prez. Rooseveltas siūlė 
įleist Amerikon chinus to
kiais pat nuošimčiais, kaip 
ir kitų tautų žmones, pagal 
senuosius ateivy,bes skait
menis, ir suteikt pilietybės 
teisę jau esamiem šioj šalyj 
chinam. D sulig minimų 
nuošimčių, tai Amerikon 
galėtų atvykt 105 chinai per 
metus.

Prezidentas pastebėjo, 
kad tų pasiūlymų priėmi- 
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(Tąsa 5 puslapyj)

srityje, bet, girdi, naciai at- 
mušę juos.

Amerikiečiai ir anglai T 
yra permetę jau stiprius 
savo žvalgų būrius per Vol* 
turno upę. Bet šiuo tarpu 
perkūnuoja tik nuolatinė 
artilerijos dvikova iš kalnų 
priešingose upės pusėse.

Aštuntoji anglų armija 
rytiniame Italijos ruožte 
dar pasivarė kiek pirmyn.

mažyčiai anglų submarinai 
negrįžo. Bet jų žygis pa- 
liuosavo veiksmams kitur 
kelis svarbius karinius An
glijos laivus, kurie iki šiol 
stovėjo sargyboje prieš 
Tirpitzą.

Tie anglų submarinai tu
rėjo praplaukt pro daugybę 
nacių minų, pirm pasie
kiant Tirpitzą, kuriam jie 

nra paskelbta tiktai spalių 

3

mas sustiprintų ' Chinijos 
pasitikėjimą Talkininkais 
ir “nutildytų kreivą japonų 
propagandą,” kur jie pasa
koja, kad, girdi, Talkinin
kai niekiną visą chinų tau-

Prancūzai Pleškiną Vo- 
kiečią Įrengimus

London.— Franci jos žmo
nės į padanges sprogdina 
nacių traukinius, fabrikus 
ir degina javus laukuose. 
Hitlerininkai įsakė be cere
monijų šaudyt visus nužiū
rimus tokiuose veiksmuose 
francūzus.

Amerikos ir Anglijos la
kūnai vėl bombardavo na
cius salose arti Graikijos ir 
Turkijos.
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Partizanai
II ;

t

Šiandien peranksti pilnai įkainuoti, 
įvertinti tasias didvyriškas partizanų 
kovas prieš hitlerininkus, kurios verda 
visuose Europos kampuose. Partizanų 
rolė šiame žmonių kare bus pilnai įver
tinta tiktai po karo. Ir toji rolė milži
niška !

Tarybų Sąjungos respublikų partiza
nai, kaip jau ne kartą buvo rašyta, su
vaidino ir dar tebevaidina milžinišką 
vaidmenį, mušdami priešą fronto užnu- 
garyj, neduodami jam nei minutės atsi
kvėpti. Pilna Baltarusija, pilna Vakarų 
Ukraina, pilna Lietuva, pilna Latvija ir 
Estija partizanų. Miškai ir kaimai knib
žda kovotojais, ardančiais priešo užnu
garį, naikinančiais jo susisiekimo prie
mones, mušančiais visokius okupantus, 
ir jų vietos agentus, tarnaujančius žmo
nijos priešui. Štai ties Kijevu, kai rau
donarmiečiai kėlėsi per Dnieprą, jie pir
miausiai susisiekė su vakariniame upės 
krašte veikiančiais partizanais ir su jų 
pagalba peržengė upę josios plačiausiose 
vietose! Su partizanų pagalba 'Raudo
noji Armija ištaškė tūkstančius vokiškų
jų okupantų, vokiečių karių.

Tas pats yra Baltarusijoje. Tas pats 
bus ir Pabaltijo kraštuose.

Bet tai ne viskas!
Štai Jugoslavijoje partizanai, vadovy

bėje komandieriaus Tito, užvaldė dide
lius to krašto plotus, didesnius negu vi
sa Šveicarijai Ir jie vis kovoja. Jie vis 
laisvina naujas sritjs, naujus miestus ir 
miestelius ir kaimus. Su Jugoslavijos 
partizanais, vadovaujamais komandie
riaus Draugo Tito, kaip jis ten vadina
mas, eina visa to krašto liaudis, net baž
nyčia, eina dvasiškiai, nepaisant to fak
to, kad Tito yra komunistas.

Jugoslavijos, partizanai, beje, pagaliau 
nuvainikavo Michailovičių ir jo šalinin
kus, kurie iki šiol buvo atsukę savo gin
klus ne prieš okupantus, bet prieš kovū- 
nus, prieš partizanus, prieš Jugoslavijos 
laisvintojus!

Ilgai Jugoslavijos valdžiai Londone 
■ (dabar Kairo mieste) vyko pasaulis ap
gaudinėti, būk Michailovičius esąs par
tizanų vadas, būk su juo einanti Jugo
slavijos liaudis. Tasai mytas, tasai ne
gražus melas sykį ant visados iškilo 
aikštėn ir pasirodė, kad ne Michailovi- 
čiaus četnikai skina Jugoslavijai kelią į 
laisvę, bet partizanai, vadovaujami Tito, 
partizanai, didvyriškai mušą priešą, hit
lerinį okupantą.

Graikijoje partizanai taipgi atlieka di
džiulį vaidmenį.

Francijoje šimtai tūkstančių partiza
nų yra pasiruošę mūšiams su priešu.

Lenkijoje ir kituose kraštuose — tas 
pats.

Rašydamas Maskvos Pravdoje, B. Po- 
nomarievas, andai pabrėžė vieną įdomų 
dalyką: Jis sakė, kad partizanų kovos 
okupuotuose hitlerininkų kraštuose bū

tų kur kas didesnes, kur kas platesnes, 
jei jų nestąbdytų, jei į jų ratus kuolų nę- 
kaišiotų tam tikrų kraštų valdžios, esan
čios Anglijoje. Deja, tosios valdžios, ku
rios neatstovauja savo kraštų žmonių, 
kurios net nežino tų kraštų žmonių dva
sios, nuolat ir nuolat skelbia per radiją 
ir lapelius “savo žmonėms” nekariauti 
prieš hitlerininkus “peranksti”, bet lauk
ti ir laukti, iki bus tas ar kitas žygis pa
darytas iš vakarų.

Nereikia nei aiškinti, kad tokis tų val
džių žygis yra niekas daugiau, kaip pa- 
sitarnavimas (nors gal ir nesąmoningas) 
okupantams. Paminėtasis Pravdos ben
dradarbis sako, partizanus šiandien rei-. 
kia ne sulaikyti nuo kovų, bet raginti 
stoti .juo greičiau į kovas, nes spren
džiamieji mūšiai frontuose verda ir jų, 
partizanų, veiksmai būtų labai reikšmin
gi, jei jie visu platumu dabar būtų iš
plėsti.

Be abejo, kad Rytų Fronte veiksmai, 
veiksmai Italijoje, partizanų veiksmai 
Jugoslavijoje vis labiau ir labiau iš
judins ir kitų kraštų partizanus,— tuos, 
kurie iki šiol klausė savo valdžių “nieko 
neveikti” patarimų. Tenka laukti, kad 
sekamą žiemą visa Europa, hitlerininkų 
“tvirtuma” užsiliepsnos partizanų kovo
mis taip plačiai, kaip dar niekad pasau
lyj nėra buvę.

O tai reikš hitlerininkų viešpatavimui

Svarbios Informacijos
mi vadinamu “Back the At
tack.”

“Šiandien nuo Smolensko 
iki Juodosios Jūros pakraš
čių Sovietų armija žygiuo
ja pirmyn”, pasakė Stali
nas, ragindamas pilną Tre
čiojo Karo Bonų Vajaus rė
mimą. “Šitoje kovoje Rau
donoji Armija sėkmingai 
vartoja orlaivius, tankus, 
šautuvus ir kitus įrankius 
bei pabūklus, kuriuos taip 
pat gauna iš sąjungininkų, 
— Jungtinių Valstijų ir Di
džiosios Britanijos.”

“Mūsų draugai amerikie
čiai, kurie dalyvauja amu
nicijos ir maisto išteklių 
gamyboje, teikia didelę pa
ramą kovoje . prieš mūsų 
bendrą priešą.”

• Užklausiant Informacijų 
Apie Kareivį, > V artok J o

Serijos Numerį
Karo Departmentas pra

šo visuomenės naudoti ka
reivio armijos serijos nu
merį, reikalaujant oficialių
jų įstaigų informacijų, lie
čiančių ar tai karį, ar tai 
karinės tarnybos personalą. 
Nenurodžius serijos nume
rio, tenka daug laiko sugai
šti jieškojimuose, kadangi 
kariuomenėje yra daug ka
rių vienodomis pavardėmis. 
Visuomenės kooperacija šių 
taisyklių pildymui, karo va
dovybė pabrėžė, padės su
taupyti brangų laiką, me
džiagą ir įgalins paskubinti 
atsakyčius į gausybes už
klausimų.

atskirti nuo kitų, ir išgabe
namos į koncentracijos sto
vyklas, kur daugumą jų bū
na užmušamos.

“Kasdien tuzinai žmonių 
miršta nuo alkio ir nuovar
gio. Kempėje siaučia įvai
riausios ligos.-
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“Nebegalėdama pakęsti 
kančių ir pažeminimo,aš nu
sprendžiau pabėgti, rizi
kuodama savo gyvybe. Ke
turios lenkės merginos pri
sidėjo prie manęs ir pato
giu laiku mes pabėgome iš 
kempės. Po didelių sunku
mų pasiekėme lenkų kaimą, 
kur gyveno mano draugai. 
Jie mus priglaudė ir pa
maitino.

“Aš ten kiek pasilsėjau, 
paskui leidžiausi pas savuo
sius. Septyni mėnesiai fa
šistinėje pekloje padarė 
mane sena ir praktiškai ne
bepajėgiančia dirbti...”

PATYRIMAI VOKIEČIŲ 
VERGIJOJE

Laimingas tas, kurianr 
pavyksta ištrukti iš Vokie
tijos. Mažai tokių belaisvių 
atsiranda. Tik vienam ki
tam, nuvežtam Vokietijon į. 
vergiją, iki šiol yra pavykę 
pabėgti ir svietui panaša? 
koti apie tuos baisius žiau
rumus, kurie belaisviamš 
tenka pergyventi. < ■

Sovietų ambasados “In
formation Bulletin' (spalių 
5 d.) paduoda vieną tokį 
atsitikimą. Tūlai ukrainie
tei, valstietei Valentinai 
Kachurai, pasisekė pabėgti 
iš Vokietijos. Jinai pasako
ja savo įspūdžius ir patyri
mus. Iš jos patyrimų mato
me, kad Vokietijoje yra 
įvesta vergų pirkimo ir 
pardavimo sistema. Iš kitų 
pavergtų kraštų atvežti 
žmonės statomi rinkon par
davimui.

Valentina Kachura pa
sakoja:

“Sunku žmogui beįsivaiz- 
duoti didesnį pažeminimą, 
kaip kad būti parduotam 
vergų rinkoje Vokietijoje. 
Vokiečiai, vyrai ir moterys, 
ilgai apžiūrinėjo mus, sto
vinčius eilėje. Jie sukinėjo
si aplinkui mus, apsistoda
mi ties pasirinkta auka ir 
išegzaminuodami jos akis, 
gerklę ir 'dantis, kaip, kad 
arklių pirkėjai apžiūrinėja 
arklius.

“Daugelį iš mūsų grupės 
merginų, kurios buvo po 
prievarta atvežtos iš Ukra
inos, nupirko vokiečiai iš 
Lansdorfo. Likusiosios, ta
me tarpe ir aš, buvom nu
vežtos į Auspitz miestelį, 
kur mes buvome suvarytos 
į kempę, aptvertą dviemis 
eilėmis spygliuotų vielų. 
Kiekvienam nedideliam ba
rake buvo sukimšta po 150 
žmonių. Sykį į dieną mums 
duodavo dumbluotos, skys
tos sriubos, išvirtos iš supu
vusių burokų ir kopūstų la- 
Pų.

“Per ištisas’dienas mes 
kasdavome žemę, versdavo- 
me į vežimus ir veždavome 
į daržus. Merginos, kurios 
jau nebegalėjo nei ant kojų 
pastovėti dėl alkio ir nuo
vargio, buvo verčiamos neš
ti bėgius ir špalus (pabė
gius).

“Rusės, ukrainietės, ju- 
goslavės ir francūzės ver
gės yra nuolatos plakamos 
ir mušamos. Kas rytą ir 
kas vakarą savininkai mus 
suskaitydavo. Kurios ban
do pabėgti ir tampa sugau
tos, toms plaukai’ visai 
trumpai nukerpami, jos ap
dengiamos specialiais dra
bužiais, kad būtų galima

CHICAGOS ŽINIOS
Daugelis Lietuvių Skaito

Labai Reikalingos Slaugės
Amerikai reikalinga slau

gių, ir tai skubiai. Karo pa
jėgoms kas mėnesį reika
linga 2,500 registruotų slau
gių, prižiūrėti mūsų sužeis
tuosius karius. Taip pat rei
kalinga 200,000 slaugių pa- 
gelbininkių padėti pakanka
mo personalo neturinčioms 
ligoninėms.

Kad patenkinti šį didelį 
slaugių pareikalavimą, A- 
merikos Raudonasis Kry
žius kreipiasi į visas mote
ris, kurios turi bent 10 lais
vų valandų savaitėje, ra
gindamas įsiregistruot slau
gių pagelbininkėmis.

Jeigu gali suteikti savo 
patarnavimus ir nori papil
domų informacijų, kreipkis 
į vietinį Raudonojo Kry
žiaus skyrių — tuojau!

O. W. L

Batų Racionavimas Suma
žintas iki Vienos Poros 

šešiems Mėnesiams
Naujasis batų ženklelis 

No. 1, Karo racionavimo III 
knygelės orlaivių lape, ku
ris įsigalioja lapkričio 1 
dieną, turės pakakti še
šiems mėnesiams, vietoj ke
turių, taip iki šiol būdavo. 
Šis žingsnis, kaip Kainų 
Tvarkytojo Įstaiga praneša, 
buvo reikalingas dėlto, kad 
batų gaminimas civiliniam 
naudojimui negali paten
kinti vartotojų pareikalavi
mo.

Tačiau ženklelio Nr. 18, 
kurio galiojimas turėjo už
sibaigti spalių 31, pratęsia
mas neribotam laikui, iš
vengimui paskutinės minu
tės pirkėjų antplūdžio.

OPA nurodo, kad nauja
sis parėdymas nereiškia, 
jog civilinių batų racionavi
mas nustatytas 2 poros ba
tų metams, bet kad nusta
tytasis naujajam batų žen
kleliui periodas bus sutrum
pintas, jeigu batų gamyba 
prašoks numatomus ištek
lius.

Neišmintingos Kalbos
Prieš kiek laiko penki USA senatoriai 

išvyko pasaulin karo frontų pamatyti. 
. Pavažinėję, jie sugrįžo namon ir dabar 

čia savo nuomones reiškia.
Aišku, niekas nepriešingas tam, kad 

senatorius arba kuris kitas mūsų krašto 
pilietis reikštų savo nuomones. Ne, mes 
tam negalime būti priešingi. Bet reiš
kiant savo nuomones, reikia žiūrėti, ko
kia nauda iš jų bus mūsų kraštui. Rei
kia atsižvelgti, kur, ką ir kaip sakyti. 
Nes jeigu mes pradėsime kalbėti kas tik 
užeina ant minties, tai dažnai pasitar
nausime ne mūsų kraštui,: bet mūsų 
krašto priešui. Ypačiai senatorial turė
tų būti apdairūs, darydami kokias nors 
išvadas arba reikšdami kritiką.

Štai vienas tų senatorių, senatorius 
Lodge iš Mass, valstijos, pareiškė, jog, 
girdi, jei Tarybų Sąjunga suteiktų ame
rikiečių oro jėgoms bazes Sibire prieš 
Japoniją, tai tuomi būtų išgelbėta mili
jonas amerikiečių nuo žuvimo arba su
žeidimų.

Argi tai yra tinkamas tokis pasaky
mas? Ir ką jis, pagaliau, reiškia?

Tokiu savo pareiškimu sen. Lodge 
bando sukelti Amerikos žmones prieš 
Tarybų Sąjungą. Tokiu pasakymu, sen. 
Lodge bando pasėti nepasitikėjimo Ame
rikos žmonėse Tarybų Sąjunga, kaipo 
talkininke. Tai pylimas vandens ant 
Hitlerio malūno.

Gerai andai vienas radijo komentato
rius, prisiminęs šį sen. Lodge pareiški
mą, pasakė: Jeigu Tarybų Sąjunlgos 
žmonės norėtų argumentuoti taip, kaip 
argumentuoja sen. Lodge, tai jie pasa
kytų sekamai: Jei Amerika ir Anglija 
būtų atidariusios antrąjį frontą, tai mes 
būtume sutaupę penkis milijonus savo 
žmonių gyvybių!

• Tiesa!
Jeigu Tarybų Sąjunga šiandien neduo

da mūsų oro jėgoms bazių Sibire, tai rei
kia jieškoti priežasčių kitur. Ji tų bazių 
neduoda, mes manome, todėl, kad ji ži
no, jog duodant amerikiečiams Sibire 
bazes, jai tektų atidaryti milžiniškas ka
ro frontas Sibire tuomet, kai ji turi 
frontą vakarinėje sąvo krašto dalyje, 
tuomet, kai ji turi mušti virš 200 nacių 
divizijų

Be abejo, tuos dalykus gerai supran
ta prez. Rooseveltas, Churchillas ir abie
jų kraštų — Amerikos ir Anglijos— vy
riausybės. Ir tai žinodami, jie visai ki
taip elgiasi ir kitaip kalba, negu senato
rius Lodge.

Mums atrodo, kad senatorius Lodge, 
šitaip kalbėdamas apie bazes Sibire, ne- • 
pasitarnauja karinėms pastangoms stip
rinti, bet joms kenkia.

Ne kaip atsirekomendavo ir kiti iš sa
vo maršruto sugrįžusieji senatoriai, ku
rie bando kaltinti Angliją, kurie bando 
varyti kylį į Jungtinių Tautų vienybę, 
kad ją suskaldžius.

Bridgeporte prenumeruojančių 
“Laisvę” lietuvių, rodos, nėra 
daug, bet čia pačiame miesto 
centre, apart visokių laikraščių, 
galima visada pavienių “Lais
vės” numerių gauti. Taipgi pre
numeruojamos “Laisvės” nu
merius vieni perskaitę duoda 
kitiems ir gana atydžiai seka 
visokias žinias — ypatingai iš 
karo lauko. Pastebėtina, kad 
šiuo tarpu ir katalikiškai nusi
statę žmonės, “Laisvės” ži
nioms daugiau tiki, negu bile 
kokiems kitiems lietuviškiems 
laikraščiams arba net ir angliš
kiems.

Labaį Tamsu

Bridgeporte šiuo tarpu nakti
mis būna labai tamsu; tamses
nę naktį, nesant mėnulio ar 
žvaigždžių, reikia neštis kokia 
nors šviesa, o kitaip gali įrėp- 
liot į kokią bačką ar ant tvo
ros. Petras.

Statys Prie Douglas Įmones 
Gyvenimui Namus

National Housing Agency 
užgyrė federalių namų staty
mo projektą palei Douglas or
laivių įmonę. Toj apielinkėj 
yra mažai gyvenimui namų. 
Tai valdžia pasiėmė pabūda
vote namų dėl 750 šeimų.

Kiek pirmiau buvo n\utarta 
pastatyti namų dėl l,50p šei
mynų Calumet Distrikte. Ta
čiau ten šoko verslininkų su
sivienijimas iš Roselando ir 
nejudomo turto agentėjos pro
testuoti. Tačiau tenka abejo
ti, kad valdžia atmainytų tą 
naudingą planą, žmonėms rei
kia ‘vietos gyvenimui. Todėl 
ir rūpinasi naujų namų pasta
tymu.

Atsišaukimas į Amerikie
čius iš Kruviniausio Pasau

ly Fronto
Premjeras Juozas Stali

nas atsišaukime Iždo Sek
retoriui Morgenthau kvie
čia visus Amerikos piliečius 
pirkti karo bonus padėti 
bendroje Jungtinių Tautų 
kovoje prieš hitleriškąją 
Vokietiją.

Atsišaukimą perskaitė 
Sovietų aviacijos gen. ma
joras Aleksandras Balayff, 
dabartinis rusų Pirkimo 
Komisijos pirmininkas, pa
statytam Washingtono pa
minklo aikštėje ryšium su 
trečiuoju karo bonų vaju-
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Italąi partizanai Neapolio mieste padėjo talkininkspn? išmušti vokiečius.'
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NACIŲ PALIKTA BOM
BA SUDRASKĖ DAR 12 

NEAPOLYJ

Averell Hamman, 
naujasis Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Sovietų Są
jungai.

PRISAIKDINTAS NAUJAS 
CHINIJOS PREZIDENTAS
Chungking, Chinija.—Ta

po prisaikdintas naujasis 
Chinijos prezident. Chiang 
Kai-shek, vyriausias chinų 
karo vadas. Savo kalboj ta 
proga jis ragino Jungtines 
Tautas įsteigt pastovią pa
saulyj taiką demokratiniais 
pamatais.

Neapolis.— Išėjus Ame
rikos generolui Clarkui iš 
čionaitinės katedros po mi
šių, jis gavo pranešimą, 
kad nacių palikta, laikrodi
niai užtaisyta bomba su
draskė dar 12 civilių žmo
nių ir sužeidė 1$, netoli tos 
bažnyčios, už 5 minučių 
pirm mišių.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergales ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimo Belaukiant

Žodis Mezgėjoms-Siuvėjoms
Pradedant Brooklynu, 

iki tolimajai Kalifornijai, 
beveik visose didesnėse lie
tuvių kolonijose veikia mez
gėjų grupės. Didelis mote
rų skaitlius yra įsitraukęs 
į tąjį garbingą darbą. Per 
su virš poros metų laikotar
pį mezgėjos išsiuntė tūks
tančius kavalkų šiltų aprė- 
dalų į karo frontą kovojan
tiems su ruduoju fašizmu 
Sovietų didvyriams, o ne
reikia pamiršti to, kad vil
nas nusiperka pačios mez
gėjos, įvairiais būdais su
keldamos fondus.

Dabar, dėlei stokos vil
nų, mezgimas jau negali
ma tęsti visu spartumu, už- 
tad tenka daugiau domės 
kreipti į siuvimą ir dėvėtų 
rūbu rinkliava. Šis darbas 
vėl puola ant rūpestingų 
moterų rankų. Bežiūrint į 
besidarbuojančias, kurios 
tąjį didžiulį darbą atlieka 
kruopščiai surastu liuoslai- 
kiu, rodosi, lig kad jos iš 
tolimo užjūrio, iš pavergtos 
mūs tėvynės Lietuvos gir
dėtų balsus: “Mama, man 
šalta! Mama, noriu val
gyt!”

Kas pirmas alkaną su
šelps, jeigu ne geroji moti
na. Kas daugiau rūpesčio 
sukaups nelaimėj esan
tiems pagelbėt, jeigu ne iš
mintingoji mama.

Per ištisus amžius moti
nos švelnioji ranka tiesusis 
pagelbon nelaimėj šaukian
tiems, šiame momente, bai
saus karo nuteriotose šaly
se vėla ateina su pagelba. 
Bet dabar jau geraširdė 
moteris žiūri, idant dau
giau taip nepasikartotų, 
idant daugiau niekam ne
reikėtų alkti ir šalt, idant 
žmonija apsivalytų ant vi
sados nuo karus ruošiančių 
niekadėjų. Šia kilnia min-
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Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Tarybinės Moterys 
Tėvynės Kare

Colorful Neat Apron

9252

Žiurstas gali būti iš vieno
dos medžiagos arba sudėtinės, 
su kaInieriuku ar be jo.

Su formos užsakymu siųsti 
ir 16 centų. Adresuoti: Mary 
Sincus, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y,
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timi vaduojantiesi mūs mo
terys taip rūpestingai ir 
darbuojasi. Mūsų mezgė j os- 
siuvėjos nelaukia skambių 
paakstinimų-prašymų, bet, 
matydamos būtiną reikalą, 
kožna sulig išgalės imasi 
darbo, neklausdamos, kas 
jos darbiniu džiaugsis, nes 
gerai žino, kad jį dėvės tas, 
kam jis bus reikalingiau
sias: gal lietuvis-rusas-len- 
kas-uzbekas, kaukazietis ar 
gruzinas, bile, tik jis kovoja 
už žemės apvalymą 
bjauraus fašizmo.

Vis daugiau žinių 
pasiekia apie Lietuvių 
kus kovoj su hitlerininkais. 
Paskutiniais m ė n e s i a is 
daug išsiųsta pundelių mūs 
broliams lietuviams Raudo
nos Armijos eilėse. Tai nuo 
Amerikos lietuvių sveikini
mai kovotojams. Mūs svei
kinimai eina ne tuščiom 
frazėm, bet darbai juos lydi 
pundelių formose. O tie 
pundeliai yra įvairūs — 
nuo poros iki $50 vertės 
drabužiais ir kitokiais reik
menimis. Kas su darbu, kas 
su pinigais prisidėdami, 
niekas neklausia, kam tas 
ar kitas pundelis teks. Ge
raširdžiai aukodami ir dirb
dami žino, kad pundelis 
teks tam, kas bus jo vertas, 
kas kovoja su fašistais arba 
kas yra fašistų nuskriaus
tas.

Gruodžio mėnesio 18 ir 19 
dienomis, š. m., šaukiama 
New Yorke Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimas. Su
važiavimo šaukėjų tikslas 
yra — Kaip daugiau prisi
dėti šio karo laimėjimui; 
kaip sėkmingiau gelbėt Lie
tuvos žmonėms kovoje su 
hitlerininkais, ir pokarinis 
Lietuvos a t b u davojimas. 
Nedaug laiko beliko iki su
važiavimui, vos pora mėne
sių. Visų mūs, kurie iki šiol- 
lei vienokiu bei kitokiu bū
du dirbom Lietuvos karių 
ir našlaičių šelpime, yra di
delis noras tame istorinia
me suvažiavime dalyvauti, 
bet negalint ten dalyvauti, 
siųsim suvažiavimui svei
kinimus. Mūs sveikinimai 
visuomet seka darbais. Aš 
duodu sugestiją, kad visų 
kolonijų mezgėjos -siuvėjos 
bendrai sveikintume suva
žiavimą su svederiais, šali
kais, kojinėmis ir siuviniais. 
Nors ir nedaug laiko iki 
suvažiavimui, bet sukaupus 
spėkas, susidarytų gražus 
pasveikinimas.

Kol kas, Lietuvių Dali
niams ir Lietuvos našlai
čiams Sovietų Sąjungoj ga
lima siųsti tiktai naujus, 
nedevėtus drabužius; taip 
yra susitarta su valdžios į- 
staigomis. Be abejo, kad už 
mėnesio kito, Raudonai Ar
mijai maršuojant pirmyn, 
tikimasi, kad ir dėvėti rū
bai bus galima adresuot į 
Kauną, Vilnių ir kitus Lie
tuvos miestus.

Lauksiu šiuomi klausimu 
minčių pareiškiant nuo sa
vo bendradarbių.

Viena iš Mezgėjų.

Pirmas kūdikis gimęs Jungtinių Valstijų armijos lauko 
ligoninėje Italijoje. Motina buvo .nacių kulkos sužeista ir 
priimta j ligoninę. Už dviejų dienų pagimdė kūdikį. Slau
gės pareigas eina Doris Dale.

Hartford, ConiL

rengt balius kliu- 
Į komisiją apsiėmė 
draugės. Galima ti-

bar mes turim ant rankų siu
vimą 50 vaikučių “overalls.” 
Kai tas baigsim, turbūt gau
sim siūt kareiviam prijuostes 
su kišeniais, kurias naudoja 
eidami praustis ar skustis. Į 
tas prijuostes jie gali susidėti 
įrankius, kad nepavogtų, nes 
ir kariuomenėn patenka no
rinčių viens nuo kito vagišiau
ti.

Raud. Kryžiaus spilkutes 
gavo M. Raulinaitienė, O. šiur- 
kienė, M. Norbutienė, M. Pil
ky, M. Barnett. Kitos draugės 
dar neturėjo reikalingo skait- 
liaus valandų, kad gauti spil
kutes. Draugė M. Saliokienė 
pradėjo siūti su mumis, dabar 
jau 5 sueinam'antradienių va
karais į Park Studiją siūti. Ke
lios draugės ima namo siuvi
mą. Katros draugės dar ne
siuvate, prašome ateiti siūti 
kartu su mumis arba namo 
parsinešti siuvimo.

Rašo J. GAILIUNAITĖ
Ramiai ir laimingai gy

veno tarybinės moterys 
prieš vokiškų fašistų už
puolimą. Jos gamino, statė, 
mokėsi, kūrė šeimą, augino 
naują kartą, skraidė lėktu
vais, darė bandymus labo
ratorijose, stengėsi padary
ti gyvenimą dar gražesnį, 
daĄJaimingesnį. Hitleriniai 
grobikai atėmė moterims 
ramų gyvenimą, išardė jų 
šeimos židinį, daugeliui su
degino pastogę, atnešė mir
tį milijonams žmonių.

Milijonai tarybinių mote
rų stojo į ryžtingą kovą 
prieš savo mirtinus priešus
— vokiškus užpuolikus ir 
parodė didžiausią ištvermę 
ir narsumą, meilę ir atsida
vimą savo tėvynei. Tarybi
nės moterys puola priešą 
gamindamos maistą ir gin
klus tolimame užnugaryje, 
puola su ginklu rankose — 
fronte ir priešo užnugaryje
— partizanų būriuose.

Tarybinės moterys stojo 
išėjusių į frontą savo vyrų 
ir brolių vieton prie trak
torių ir kombainų plačiuo
se tarybiniuose laukuose, 
prie staklių pramonės įmo
nėse. Jos stojo vyrų vieton 
kasyklose, laivuose, trauki
nių garvežiuose. Tarybinės 
moterys išmoko vadovauti 
žmonėms,' įstaigoms ir or
ganizacijoms.

Tarybinės moterys išėjo į

frontą savanorėmis gydyto
jomis, medicinos sesutėmis, 
sanitarėmis ir eilinėmis ko
votojomis. Visame pasauly
je išgarsėjo Sevastopolio 
gynėja ukrainietė — snai
perė Liudmila Pavličenko, 
nudėjusi 312 fašistų, ir nar
si kulkosvaidininkė Nina 
Onilova, sunaikinusi 500 
hitlerininkų. Narsi lietuviš
kųjų tautinių Raudonosios 
Armijos dalinių kovotoja 
lietuvaitė sanitarė Zosė Die- 
ninaitė kovos lauke per 36 
valandas po smarkia priešo 
ugnimi suteikė medicinos 
pagalbą 62 kariams. Už sa
vo žygdarbį ji buvo apdo
vanota Raudonosios žvaigž
dės ordinu.

Priešo užnugaryj — par
tizanų būriuose dažnai gali
me rasti motiną su dukte
rimi. Tarybinės partizanės 
didvyriškai kovoja — ardo 
priešo geležinkelių bėgius, 
padeginėja vokiečių ginklų 
sandėlius, sprogdina tiltus. 
Amžiną pagarbą nusipelnė 
šviesaus atminimo Zoja Ko- 
smodemjanskaja, Liza Čai- 
kina ir daugelis kitų narsių 
partizanių, kurios pakliuvu- 
sios į priešo nagus pakėlė 
didžiausius kankinimus, bet 
nesuteikė priešams jokių ži
nių ir drąsiai, su “Interna
cionalo” gaida lūpose, suti
ko mirtį vokiečių kartuvė
se.

Sese lietuve! Milijonai ta- 
vo tarybinių seserų kovoja 
ir dėl mūsų brangiosios Lie- 1 
tuvos išvadavimo iš vokiš
kos vergijos. Nesigailėda- 
mos sveikatos ir gyvybės I 
jos kaujasi, kad tu vėl bū
tum laisva ir laiminga. Įsi- > 
junk ir tu į tą šventą kovą 
dėl laisvės. Tebūnie tau pa
vyzdžiu kilnus lietuvės Gra
žinos paveikslas, didvyris- M 
kai kritusios kovoie nrieškai kritusios kovoje prieš 
plėšikus kryžiuočius. Teį
kvepia tave narsūs tarybi
nių partizanių žygdarbiai.

“Tiesa.”

Ne Jauna ir Ne Sena
Roosevelt, mūsą 
žmona, spalių 11- 
59 metų amžiaus 

sukaktį, kurią praleido kas
dieniniuose darbuose savo n a J 
muose, Hyde Park. Tai ne vi-’ 
sai jaunuolė.

Vienok kai pažiūri į jos žy
gius, tai ir ne sena. Neseniai 
ji apkeliavo apie 50 tūkstan
čių mylių atlankydama mūsą 
karius ir sužeistus. Iš kelionės 
ji kasdien rašė spaudai. Kaip 
ir kitų motinų, jos sūnūs ran
dasi aktyve j kariškoj tarnyboj 
ir nėra abejonės, kad tas pri- 
sidėjo prie jos praradimo 25 
svarų savo svorio begiu metą 
laiko, bet dėlto ji neketina pa
sitraukti iš veiklos stiprinimui 
karo ir namų frontų.

1

Tarp balandžio mėnesio, 
1942 m., ir birželio, šių me
tų, naujai paimtų į fabrikų 
darbus darbininkų 83.2 nuo
šimčiai buvo moterys.
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Eleanor 
prezidento 
tą minėjo
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Keptos ar virtos hamės kau
lą neišmesk, bet perpjauk pjūk
lu ir išvirk su juomi žirnių, 
kruopų, barščių ar kopūstų 
sriubos.

j

11
t IDrėgname kambaryje padė

jus ammonijos prašalina pelė 
siais atsiduodančią atmosferą.

pagelbėti tikietus 
ir šiaip, kiek bus

V. Kazlau sakė,

Iš ALDLD Moterų Kliubo Vei
kimo ir Kitos Žinutes

Spalių 3-čios vakare įvyko 
ALDLD Moterų Kliubo susirin
kimas. Nesuprantama, kodėl 
mūsų draugės mažai lankosi į 
susirinkimus, dažniausiai atei
na tik keletas narių. Ar mums 
nebūtų gražu, draugės, kad 
mes visos suėjusios svarstytu- 
mėm pakeltus klausimus. Dar
bų yra be galo daug ir, jeigu 
mes visos sutartinai dirbtu- 
mėm, galėtume padaryti labai 
daug, be didelio nuovargio.

Mūsų kliubas aukavo $10 
spaudos parengimui. Nors bu
vo nutarta aukaut užpraeitam 
susirinkime, bet dar nebuvo 
priduota.

Nutarta 
bo naudai, 
patyrusios
kėtis gerų pasekmių. Vėliau iš
girsim apie parengimo laiką iš 
pačios rengimo komisijos, tik 
mūsų priedermė, draugės, kiek 
galint joms 
pardavinėti 
reikalas.

Draugė
kad ji iš vietinio RWR paė
mus megst sveterį raudonar
miečiui. Būtų labai gerai, kad 
atsirastų daugiau draugių, ku
rios galėtumėt paimt mėgsti. 
Vilnų galima gauti 740 Main 
St. Jeigu katrai draugei nepa
togu ten nueiti, aš galiu jums 
gauti. Draugės, atsiliepkite į 
šį prašymą. Manau, kad kiek
viena moteris galėtų prisidėti 
prie to gražaus ir naudingo 
darbo, jeigu norėtų, žiema jau 
artinasi, bus labai reikalingas 
šiltesnis drabužis. Katros ga
lėsit prisidėti prie minėto dar
bo, turime paskubėti. Vėliau 
gal sukelsime pinigų vilnoms, 
galėsime mėgsti lietuviams 
raudonarmiečiams. Aš šiuo 
laiku savo liūosą laiką sunau- 
doju prie taisymo drabužių nu- 
kentėjusiems nuo karo Sovietų 
žmonėm. Vėliau mėginsiu imt 
mezgimo. Nors neturiu patyri
mo tame darbe,, bet, norint, 
viskas galima išmokti.

Draugas A. Totorėlis daug 
darbuojasi rinkime drabužių 
Sovietų žmonėms, nors jam nė
ra lengvas tas darbas netu
rint savo karo.

Biskis Apie Siuvimą
Mes jau gavome spilkutes 
Raudonojo Kryžiaus, kaipo

ženklą liuosnorės darbininkės. 
Kad gaut spilkutes, turi iš
dirbti 50 valandų, bet mes be
veik visos turėjome arti šimto 
valandų. Mes nedirbam dėlto, 
kad tik spilkutes gauti, — dir
bam, kad matom reikalą. Da-

iš

Rugsėjo 26 d. įvyko svar
bus ir gražus balius Raudono
jo Kryžiaus ir spaudos nau
dai. Ištikrųjų, yra kuo pasi
džiaugti. Tai buvo pavyzdin
gas parengimas. Mūsų draugai 
ir draugės hartfordiečiai ir iš 
apylinkės miestukų labai gra
žiai prisidėjo su aukomis pi
nigais ir maistu. Aš, kaipo to 
parengimo komisijos narė, šir
dingai ačiuoju visiems už jų 
tokį nuoširdumą ir už jų ver
tingas dovanas. Katro paklau
siau aukų, labai retas atsisa
kė. Labai ačiū taip nuoširdžiai 
dirbusiems. Taipgi širdingai 
ačiū visiems atsilankiusiems 
svečiams, užpildžiusiems sve- 
tainiukę. Su gerų draugų-drau- 
gių pagalba galėjom, padaryti 
sėkmingą parengimą, kad ir 
sunkiuos laikuos. Sykiu su au
komis ir pelnu liks apie $230 
(dar ne visai baigta skait
liuoti). Draugas J. Kazlauskas 
paskelbs aukavusių vardus ir 
daugiau ką parašys.

M. B.,
Kliubo Korespondente.

Taupykite Daržovių 
Sėklas

atkariautiems kraš- 
perspėjama, kad atei- 
pavasarį gali būti sun- 
gauti pirkti daržovėms 

Patariama nuimti ir

Iš priežasties daugiau suvar
tojimo sėklų namie ir reikalo 
teikti fašistų paverstiems pūs- 
tynėmis 
tams, 
n antį 
kiau 
sėklų,
taupyti savo daržuose užauk
lėtąsias, nors šios ir ne visada 
išeina taip geros, kaip specia
liai sėklai auklėtosios, kurios 
būna saugojamos nuo nepagei
daujamų priemaišų.
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DIENRAŠČIO LAISVES VAJUS 
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Dienraščio Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų prasidėjo su 1 d. spa- 
lių-October ir baigsis gruodžio mėnesį* 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 Brooldyne $7.00

Parodykime Laisvės skundikams, lietuviškiems fašistams, kad mes esa
me pasirengę Laisvę apginti. Skaitlingai ir energingai darbuokimės, kad 
gauti savo dienraščiui kuo daugiausia naujų skaitytojų šiuom vajum.

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

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

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

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

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

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

Prenumeratų kortas su pinigais siųsdami adresuokite:

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 LORIMER STREET BROOKLYN, 6, N. Y.
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS
a------------------------------------------------------------------- i---------- --------—-------------------------------s

Cleveland, Ohio mykite, kad LLD 22 kp. susi-v 
rinkimai įvyksta visada, kas 
antras ketvirtadienis kožno

Toronto, Canada PATERSON, N. J.
Sekmadieni, spalių 17 d., LDS 123 

kp. rengia rudeninį išvažiavimą, bul-

(Tąsa)
Šiaip ar taip, tai vis tiek: mes važiuo

jame ir esame paniurę ar smagūs karei
viai;— po to pasirodo pirmosios patran
kų pozicijos, ir kiekvienas mūsų pašne
kesio žodis čia turi kitą skambesį.

Kai Katas stovi prie barakų ir sako: 
“Šiandien sukratys”, taip jis mano ir 
galas. Bet jei jis tat pasako čia, tai jo 
posakis, kaip durtuvas mėnesieną, ašt
riai perduria mintis. Tat labai mus su
jaudina ir neaiškia prasme tam nežino
mam, kurs mumyse pabunda, kalba — 
“šiandien sukratys”. — Gal tat yra in
tymiausias ir slapčiausias mūsų gyve
nimas, kada sudrebama ir pasiruošiama 
gintis.

* * *

Man frontas atrodo baisus verpetas. 
Dar toli nuo jo, esant ramioj vietoj, jau 
jaučiama traukiamoji jėga, kuri žmogų 
pamažėle neišvengiamai be didelio prie
šinimosi traukia į save.

Bet iš žemės, iš oro, į mus teka gyni
mosi jėgos, — daugiausia iš žemes. Nie
kam žemė neturi tokios didelės reikš
mės, kaip kareiviui. Kaip jis prie jos 
spaudžiasi, ilgai, labai, kai jis kautynių 
ugnies sūkury mirties akivaizdoje savo 
veidą ir savo sąnarius j on įrausia, tad 
ji vienintelis jo draugas, brolis, motina, 
savo baimę ir savo klyksmą jis išvaitoja 
jos tylybėn ir slaptybėn. Žemė priima 
tat ir vėl paleidžia jį dešimčiai sekun
džių bėgti toliau ir gyventi, po to vėl jį 
priglaudžia, kartais ir amžinai.

Žeme — žeme — žeme—!
Žeme, su savo dirvos vagomis, skylė

mis ir įdubimais, į kuriuos galima pulti 
ir susirangyti! Žeme, siaubo konvulsi
jų, pražūties tryškimo, sprogimų, mir
tingų maurojimų metu tu davei mums 
milžiniškas grąžinamąsias gyvenimo 
bangas! Mūsų beveik klaikioj audroj 
sudarkytas būvis mums grįžtamąja sro
ve plaukė tavimi, jog mes, išgelbėtieji, 
rausėmės į tave ir nebylioj išgyventos 
baisios minutės laimėj siurbėmės į tave 
savo lūpom! —

Pirmąkart, sugriaudus granatoms vie
nu akimirksniu savo būvio dalimi atšo
kame tūkstančius metų atgal. Mumyse 
pabunda gyvulių instinktas, kuris mus 
veda ir apsaugo. Jis nėra sąmoningas, 
bet jis daug greitesnis, daug tikresnis, 
daug taiklesnis nekaip sąmonė. Tat tie
siog neišaiškinamas dalykas. Eini, ro
dos, nieko negalvoji — staiga guli žemės 
įdubime, ir sprogimo skeveldros prale
kia pro šalį; — bet negali atsiminti, kad 
būtum girdėjęs atlekiant granatą arba 
būtum manęs gulti. Jei sąmone žmogus 
pasikliautum, tai teliktum tik krūva su
plėšytos mėsos. Kažin ko kito mumyse 
būta, — to aštriaregio nujautimo, kurs 
pardaužė mus žemėn ir išgelbėjo, nė ne
žinai, kuriuo būdu. Jei to jausmo nebūtų 
buvę—nuo Flandrų ligi Vogezų jau se
nai nebebūtų nė vieno žmogaus.

Važiuojame tolyn kaip paniurę arba 
gerai nusiteikę kareiviai — atvykstame 
į tą zoną, kur prasideda frontas, ir pa
sidarome žmonėmis-žvėrimis.

♦ * *

Mus apglėbia nuskurdęs miškas. Pra
važiuojame pro lauko virtuves. Už miš
ko išlipame. Vežimai grįžta atgal. Ry
tą prieš švintant jie turi mus vėl par
vežti.

Pievose rūko ir šūvių dūmų ligi krū
tinės. Mėnuo nušviečia tas miglas. Ke
liu traukia kariuomenė. Plieniniai šal
mai silpnai atsišviesdami blizga mėne
sienoje. Galvos ir šautuvai kyšo iš balto 
rūko, linguojančios galvos, siūbuoja šau
tuvų vamzdžiai.

Toliau paėjus rūkas pasibaigia. Gal
vos pavirsta čia figūromis, šarvai, kel
nės ir batai pasirodo iš rūko, kaip iš pie
no tvenkinio. Visa tai susiformuoja į 
koloną. Kolona žygiuoja tiesiog, figū
ros susiglaudžia į kylį. Jų skyrium ne
begalima įžiūrėti, tik tamsus kylys stu
miasi į priekį, keistai rūko tvenkiny su
sidaręs iš plaukiančių galvų ir šautuvų. 
Viena kolona — žmonių nebera.

Skersai einančia gatve atvažiuoja 
lengvoji artilerija ir amunicijos trans
portas. Arklių nugaros žvilga mėnesie
noj, jų judesiai puikūs, jie švaistosi gal
vomis, matyt jų blizgančios akys. Pa
trankos ir vežimai slenka miglotoj mė
nesienoj, raiteliai su savo plieniniais 
šalmais atrodo kaip anų laikų ricieriai, 
tat kažkaip puiku ir jaudina žmogų.

Traukiame į pionierių parką. Dalis 
mūsų ant pečių užsideda lenktas smai
lias geležines lazdas, kiti tiesiom geleži
nėm kartim pasimovę neša vielų ritinius. 
Žygiuojam. Naštos nepatogios ir sun
kios.

Žemės paviršius išraustas. Iš prieša
kio girdėti įspėjimai: “Saugokitės, kai
rėj gili sviedinio duobė.” — “Atsargiai, 
grioviai”... —

Mūsų akys įtemptos, mūsų kojos ir 
lazdos patiria pagrindą dar visam kūnui 
jų neatsirėmus. Iš karto būrys susilai
ko. Einą paskui kakta atsimuša į prie
šaky nešančius vielos rutulius ir keikia
si.

Skersai kelio guli keli šūvių sudrasky
ti vežimai. Naujau įsakymas: “Gesint 
cigaretus ir pypkes”.— Mes jau ties pat 
apkasais.

Tuo tarpu jau visiškai sutemę. Aplen
kiame miškelį ir prieš mūs akis fronto 
baras.

Horizonte, nuo vieno galo iki kito, 
matyt neaiški rausva pašvaistė. Ji nuo
lat juda nuo batarėjos patrankų ugnies 
švystelėjimų.

Viršum jos kyla rakietos, sidabriniai 
ir raudoni skrituliai, kurie sprogsta ir 
krenta baltų, žalių ir raudonų žvaigžde
lių lietumi. Šaudoma prancūzų rakieto- 
mis, kurios ore ištyška šilkiniu skėčiu 
ir visai palengva leidžiasi žemyn. Jos 
nušviečia viską, kaip dieną,, ligi mūsų 
prasiveržia jų šviesa ir žemėj matome 
aiškius savo šešėlius. Ištisas minutes 
jos kabo ore, kol sudega. Tuojau į aukš
tybes iškyla kitos, visokios — žalios, 
rausvos ir mėlynos.

— Biaurus dalykas, — taria Katas.
Patrankų šūvių audra sustiprėja ligi 

ištiso duslaus gaudesio, kurs paskum at
skirų grupių šūvių vėl nutraukiamas. 
Trata sausos kulkosvaidžių salvės. Vir
šums mūsų galvų oras pilnas nematomo 
lėkimo, kaukimo, švilpimo ir šnypštimo. 
Tai smulkesnieji šūviai. Bet tarp jų su
staugia ir didžiosios anglių dėžės, kurios 
toli už mūs kažin kur dingsta nakties 
glūdumoj, išbėrę didžiulius trupinius. Jų 
balsas maurojąs, kimus, tolimas, lyg 
briedžių rujos, ir jis prasimuša sau ke
lią pro mažesnių šūvių kaukimą ir švil
pimą.

Prožektoriai pradeda apieškinėti juo
dą dangų. Jie švaistosi padangėse kaip 
milžiniškos, į vieną galą siaurėjančios 
liniuotės. Vienas šviesos ruožas sustoja 
ir tik truputį juda. Tuoj šalia jo atsiran
da kitas, jie susikryžiuoja; tarp jų juo
das vabalas ir jis stengiasi pasišalinti. 
Tai orlaivis. Jis nebetikras, apakintas ir 
sverdėja. • • — •

Taisyklingais tarpais susmaigstome 
geležinius baslius. Po du vyrus laiko 
dygliuotos vielos ritinius, kiti ją nuvy- 
nioja. Tai biauri viela, su tankiais, ilgais 
spygliais. Aš jau atpratau ir nuvynioda
mas įdrėskiu rankas.

Po kelių valandų baigiame savo darbą. 
Bet kol atvažittos Vežimai, mums dar yra 
laiko. Daugumas mūsų gula ir užmiega. 
Ir aš stengiuos taip padaryti. Bet per
daug vėsu.' Galima nujausti, jog esame 
arti jūros, nes žmogus nuo šalčio nuolat 
nubundi.

(Bus daugiau)

Motery Atydai

žinomi pranešam, kad Ame
rikos Lietuvių Moterų Kliubas 
perkeitė dainų ir susirinkimų 
vietą. Nuo dabar dainos ir su
sirinkimai įvyks 706 E. 105 St., 
nuo St. Clair gatves į pietus 
paėjus porą žingsnių. Svetai
nės vardas —■ Oak Pythian 
Hall. Dainuos B Hali kožną 
pėtnyčią, 8 vai. vak.

Kurios moterys norite ir my
lite dainuoti, prašom atsilan
kyti, gal bijote, kad’turite 
prastą balsą, to tai nebijokite. 
Mes turime labai gabią moky
toją drg. Marčionis, kuri jumis 
tuojaus pralavins. Tad nepabi
jokite, draugės, stokite į mūsų 
chorą ir kurios jau dainuoja
te, lankykite praktikas ir bū
kite Clevelando dainininkėmis.

Kom.

Padėkos Žodis

Amerikos Lietuvių Moterų 
Kliubas surengė labai gražų 
parengimą, spalių 3 dieną.

Šiame parengime buvo pa
gerbtos motinos, kurių sūnūs 
tarnauja Dėdės Šamo tarnybo
je.

Aš esu viena iš tų motinų, 
kuri buvau viešnia šio vakaro. 
Man ir kitoms labai patiko, 
kaip mus priėmė ir vaišino pa
rengime.

Mus palinksmino trys jau
nos mergaitės (atsiprašau, ne
žinau visų jų vardų) su tikrai 
amerikoniškom dainom. Sudai
navo Moterų Choras keletą 
gražių dainelių. Mačionienė ir 
Juraitienė sudainavo puikų 
duetą, Čypiūtė sudainavo solo 
ir Dominaičių mergaitė pa
skambino solo ant pijano. Drg. 
Romandienė ir Žebrauskas pa
sakė svarbias prakalbėles.

Tariu širdingai ačiū visoms 
šioms draugėms ir draugams, 
kurie darbavosi šiam vakarui. 
O labiausiai ačiū draugėms 
Botirienei ir Dominaitienei, ku
rios padarė šį parengimą pa
sekmingu. Motina.

LLD 22 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, spalių 
(Oct.) 14 dieną, 7:30 vai. va
kare, 8113 Korman Ave. Ma
lonėkite dalyvauti šiame susi
rinkime kuo daugiausia, nes 
turime daug ką aptarti. Įsitė-

mėnesio.
Komisija.

Rochester, N. Y.
Patiko Nelaime Bekešių

Drg. Aleksandras Bekešius 
sunkiai susižeidė. Jis savo so
de įlipo į grūšią, kad nuskinti 
nuo jos vaisius. Medis gana 
augštas, šakai nulūžus drg. 
Bekešius nukrito apie 30 pė
dų žemyn. Buvo be žado. 
Gerai, kad drg. L. Bekešienė 
lankė Raudonojo Kryžiaus pa
mokas ir žino, kas reikia da
ryti žmogui pritrenktam, kaip 
suteikti jam pirmą pagelbą. 
Ji tuom žinojimu paisnaudojo 
gelbėjimui savo draugo gyvas-1 
ties ir atgaivino jį.

Dabar drg. Bekešius yra 
Genesee ligoninėj. Daktarai 
surado, kad sulaužyta trys 
šonkauliai ir taip labai kūnas 
sutrenktas ir sunkiai serga.

Linkime drg. A. Bekešiui 
greitai pasveikti. Drg. Beke- 
šiai yra labai daug pasidarba
vę dėl karo laimėjimo prieš 
barbarus nacius. Pas juos bu
vo sunešama ir drabužiai, 
pakuojami siuntiniai didvy
riams į Sovietų Sąjungą. Drg. 
Bekešius daugiausiai ir dirbo 
pundelių rišime ir abelnai. 
Lauksime jo greitai pasveiks- 
tant ir vėl stojant prie darbo 
už žmonijos laisvę.

Jonas.

Atimta iš Nacių Tuzinai 
Vietų Antrapus Dniepro

Maskva, spal. 11.— Prav
da rašo, kad Raudonoji 
Armija už&me jau tuzinus 
gyvenamųjų vietovių į va
karus nuo Dniepro upes, 
Kijevo srityje. Vokiečiai 
stumiami vis tolyn ir tolyn 
atgal.

Numato Ryšių Artėjimą Tarp 
Amerikos ir Sovietų

London, spalių 11.—Ame
rikos ambasadorius Mask
vai, Harriman, staptelėjęs 
Londone, sakė, kad tolyn 
turėsią eit vis geryn ryšiai 
tarp Amerikos-Anglijos ir 
Sovietų Sąjungos.

Rengkitės Pamatyti Įdomiau
sią Filmą

Spalių 18 dieną, Royal 
Alexandra teatre, bus pradėta 
rodyti sovietinė filmą iš kovų 
Stalingrade. Tai “Miestas, Ku
ris Sulaikė Hitlerį” (The City 
That Stopped Hitler).

Sakoma, kad filmą bus ro
doma tik vieną savaitę.

Ta filmą yra nepaprastai 
vertinga. Ji parodo, kaip rau
donarmiečiai kovojo dėl Sta
lingrado, kaip vokiečiai sten
gėsi paimti jį ir kaip jie buvo 
nugalėti ir suimti, įskaitant jų 
generolus. Neseniai jūs skai
tėt pranešimą, kad tie genero
lai, kad ir ne visi, įstojo į ofi- 
cierių sąjungą, kuri ragina vo
kiečius nuversti Hitlerį.

Taigi, jūs toj filmo j pama
tysite tas kovas. Kovas, kurios 
nuskambėjo per visą pasaulį. 
Kovas, kurios pasuko karą į 
kitą pusę.

Torontietis.

vių kepimą, ant Milčiaus ūkės, gra
žiam beržynėlyje. Turėsime netik 
bulvių su silkėm ir kopūstais, bet 
ir alučio ir dar kai ko. Tad, kurie 
myletymėt gražiai laiką praleisti 
tyrame ore, kviečiame atvažiuoti į 
Mičiaus ūkę, Haledon, N. J. Įžan
ga veltui. (241-243)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirin

kimas įvyks 17 d. spalių, 4 vai. die
ną, 735 Fairmount Ave. Kadangi 
bus sekmadienis, tai galėsime visos 
dalyvauti ir aptarti svarbius daly
kus. (241-243)

BAYONNE, N. J.
TAU Kliubas, bendrai su Rusų 

kliubu rengia rudeninį balių. Spalių 
16 d., 8 v. v., Liberty Hali, 329 
B’way. Bus gera muzika, skanių už
kandžių ir gėrimų. Ateikite visi, 
smagiai laiką praleisti. Įžanga 55c. 
— Rengėjai. K241-243)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 13 d., 103 Green St. Draugai, 
malonėkite skaitlingai dalyvauti, 
nes turime svarbių reikalų aptarti. 
Ateina žieminis sezonas, reikės pri
siruošti prie parengimų. Taipgi už
simokėkite duokles ir atsiveskite 
naujų narių įrašyti į organizaciją. 
—Org. (241)

Gaudami pėdę neužmirškite k 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir Štampas.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2-ros kuopos moterų ir 

mezgėjų susirinkimas įvyks trečia
dienį, spalių 13 d., 8 vai. vakare, 
376 Broadway. Visos draugės daly
vaukite, nes turime duag svarbių 
reikalų aptarimui. A. B.

(239-241)

^VICTORY

BUY 
UNITED 
STATES

WAR
BONDS 

AND
STAMPS

LIAUDIES BALSAS
Kanados Lietuvių Savaitraštis 

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

Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu 
Skaitykite jų savaitraštį

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

LIAUDIES BALSO KAINA I 

$3.50 Metams |
Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek g 
pat puslapių, kaip dientaštis Laisvė. Paduoda daug 1 
žinių ir talpina kitokių raštų iš įvairių mokslo sričių, j 

Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią 
nacių priespaudoje.

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą ir naudokitės 
tais svarbiais raštais

■■■■■■■■■■IBM

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, rhes darome šį speciali pasiūlymą 

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mumšs šį skelbimą ir mes duosime 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pildai patarnautume tik už $7.50.

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

■HiW 111 ■■»■■■■— A—■to

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia vakarėlį, 

spalių 16 d., 7 v. v., Labor Lyceum 
salėje, 15-17 Ann St. Viršminūtas 
vakarėlis yra rengiamas naudai 
pundelių, kurie siunčiami lietu- 
viams-kovotojams. Bus muzika šo
kiams, kurią suteiks draugai Jas- 
mantai. Įžangos bilietų nebus. Vie
ton užsimokėti įžangą pinigais, tai 
ateidami, galėsite ką nors atsinešti, 
kas tiktų sudarymui pundelių ka
reiviams. Mes patariame atsinešti: 
Bandažo (tapo), muilo, šukų, vasa
line, ražinkų, kolijnių, abrūsų, Can 
Milk, Lysol, saldainių, paišelių, ra
šymui popieros ir visokių skustuvų.
— Komisija. (241-243)

5
1 * LIETUVIŠKAS * I 

Traktyrius į 
(VALGYKLA IR ALINfi)

5 Rheingold Extra Dry Alus į 
$ Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
> Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat I
5 Savininkaa

■i 411 Grand St Brooklyn «

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

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

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

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

F. W. Shalins 
(Shalinskar) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Toni. Virginia 7-4499

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

112

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai Įruošta ^nū- 
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa. 
Telefonas Poplar 4110
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Laisvės Vajus
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

S. Urbonas, Philadelphia ........................
J. Ramanauskas, Minersville .................
R. Kalvaitienė, Maspeth...........................
ALDLD Moterų Kuopa, Binghamton ....
V. Černiauskas, Rochester ......................
S. Kuzmickas, Shenandoah ....................
P. Šlekaitis, Scranton ............................. .

LAISVĖS DARBININKAI
P. Buknys .................................................
A. Bimba ...................................................
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Laisves Vajus Įsisiūbuoja
A. Kazokevičius ir K. Žukauskienė iš Newark, N. J., 

naujai įstojo į vajų. Mažanskas iš Cleveland asmeniš
kai atvežė pluoštą skaitytojų ir pasisakė dirbsiąs vajuje. 
S. Kuzmickas iš Shenandoah apgailestauja, kad negauna 
talkos iš savo kolonijos draugų, tačiau vajuj žada daly
vauti.

Vis dar permažas skaičius kontestantų. Draugai, sto
kite į darbą! Visi vajininkai sako, kad šiemet daug leng
viau gauti naujų skaitytojų, negu pirmiau. Nepraleis- 
kime geros progos pakelti savo dienraščio cirkuliaciją.

Visų esamų Laisvės skaitytojų prašome gauti nors po 
vieną naują skaitytoją.

Naujų skaitytojų šį sykį prisiuntė V. Kisielius iš Mc
Kees Rocks, Pa., ir V. J. Stankus, iš Easton, Pa.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

Europos Biednuome- 
nė ir Kryžiaus Karai
Pirmiausiai masiniai į 

kryžeivius stojo valstiečiai- 
varguoliai. Greta popiežiaus 
agitatorių atsirado nema
žai ir iš pačios liaudies agi
tatorių, kuriems bažnyčios 
tikslai nebuvo aiškūs, bet 
kurie eidami į Kryžiaus Ka
rus jieškojo išsilaisvinimo 
iš ponų priespaudos ir ge
resnio gyvenimo. To
kie pranašai, kaip Petras 
Amenskis (“žioplas, kaip 
asilas,” kaip jį pavadino 
Marksas), šaukė už Kry
žiaus Karą šiaurinėje Fran- 
cijoje ir rado daugybę šali
ninkų tarpe valstiečių, ku
rie buvo įstumti į nežmo- 
niškiausią padėtį per feo
dalus. 1096 metais valstie
čių masės, ypatingai iš šiau
rinės ir vidujinės Franci- 
jos ir vakarinės Vokietijos, 
o taip pat ir iš kitų vaka
rinės Europos šalių, kaip 
tai, Anglijos, Skandinavijos, 
Italijos ir Ispanijos, jau 
įstojo į Kryžiaus Karą. Tai 
buvo neapmąstytas ir pra
žūtingas žygis. Valstiečiai 
visai nebuvo paruošti karui 
ir neturėjo supratimo apie 
jo sunkumą. Daugelis iš jų 
visai buvo beginkliai, arba 
labai silpnai ginkluoti. Ne
buvo maistu ir kitais reik
menimis aprūpinimo vals
tiečių kryžeivių armijos. 
Maistą ir kitas reikmenis 
jie po prievarta atiminėjo 
nuo tų vietų gyventojų, per 
kurias ši armija ėjo. Prie 
šios valstiečių armijos prisi
plakė dar visokį nužiūrimi 
elementai, dažnai krimina
liniai, kurie stengėsi pasi
naudoti tuo judėjimu tik 
plėšimui.

Valstiečių armija ėjo į 
pietus keliais būriais. Vie
no iš jų priešakyje buvo Pe
tras Amenskis. Būriai ėjo 
vienu iš senų kelių išilgai 
Rheiną ir Dunojų- linkui 
Konstantinopolio. Tais pat 
keliais iš Vokietijos išstojo 
gaujos alkanų banditų-ritie- 
rių, kurie tik ir siekė plėšti 
ir grobti kitus žmones. Jie 
suruošė pirmus žydų pogro
mus Lotaringijos miestuo
se, Rheine ir Pragoj.

Žydų pogromai buvo iš
šaukti dalinai pasėkoj to 
religinio fanatizmo, kurį 
bažnyčia platino kryžeivių 
masėj, einančioj “išlaisvinti 
Dievo šventyklas.” Kovos 
prieš “netikinčius” musul- 
manus lengvai virto į po
gromus prieš “netikinčius”

žydus. Vokiečiams bandi- 
tams-kryžeiviams žydų po
gromai buvo -vienatinis tiks- 
las-plėšimas. Pirmieji žydų 
pogromai jau pasižymėjo 
visais tais žiaurumais, ku
rie ir vėliau pasikartojo. 
Kad nepatekti į kryžeivių 
rankas, daugelyje atsitiki
mų žydai, susirinkę į sina
gogas, patys padegdavo 
jas arba puldavo į vandenį 
ir nusiskandydavo.

Visi kryžeivių būriai tu
rėjo žygiuoti per vengrų ir 
bulgarų valdomus plotus. Ir 
vengrai ir bulgarai puolė iš 
visų pusių tuos neprašytus 
“svečius,” kurie viską plė
šė ant savo kelio. Pasekmėj 
tų susirėmimų, vokiečių 
banditų - ritierių būriai ar
ba žuvo, arba buvo išsklai
dyti. Valstiečių būrys, ku
rio priešakyje buvo Petras 
Amenskis, pasiekė Konstan
tinopolį labai praretėjęs.

Žinoma, ne tokios pagal
bos iš Vakarų Europos prieš 
turkus lauke Bizantijos im
peratorius. Jis siūlė Petrui 
palaukti, kol pribus svar
besnes kryžeivių jėgos iš 
Europos, bet Petras Amens
kis su ta valstiečių armija 
nieko nelaukdamas pasisku
bino persikelti į Mažąją 
Aziją, kur turkai juos skau
džiai sumušė. Iš tos skerdy
nės išsigelbėjo tik keli tūks
tančiai valstiečių kryžeivių, 
kurie pabėgo atgal į Kons
tantinopolį. Kartu su jais 
pabėgo ir jų vadas Petras 
Amenskis ir tada pradėjo 
laukti vyriausių kryžeivių 
jėgų.

Jungtinių Valstijų Lakūnai 
Pleškino Japonų Žibalą

Australija.— Iš čia paki
lę Amerikos bombanešiai 
nuskrido į Macassarą, Ryti
nėje Holandijoje, ir supleš
kino didelius japonų žibalo 
ir gazolino sandėlius. Gais
rai' buvo matomi per <90 
mylių.

JAU LEIDŽIA PRANEŠI- 
NĖTĄPIE ORĄ

Washington.— Jungtinių 
Valstijų cenzūra jau leidžia 
radijams ir spaudai prane- 
šinet apie numatomą ryto? 
jaus orą. Pagerėjo apsigy
nimo sąlygos ir karo eiga, 
todėl nebijoma, kad priešai 
galėtų panaudot oro žinias 
smūgiams prieš Talkinin
kus.

Easton, Pa
ALDLD Kuopos Veikimas

Spalių 3 d. buvo LLD 13 kuo
pos susirinkimas. Narių atėjo 
mažai, bet už tai visi gyvai dis- 
kusavo dienos klausimus, ypač 
kas link šaukimo Visuotino 
Lietuvių Suvažiavimo, kuris 
dabar yra apkalbamas per mū
sų dienraštį Laisvę. Visi pasi
sakė už naudingumą tokio su
važiavimo, pasižadėjo veikti ir 
kitose visose draugijose, kad 
toks suvažiavimas būtų kuo 
pasekmingiausias.

Apart to, buvo pakeltas klau
simas, kodėl nėra šaukiama 
ALDLD 6-to Apskričio konfe
rencija, kuri turėjo įvykti Ches
ter, Pa. O dabar visur ramu, 
mūsų centre, su Senu Vincu,— 
viskas tyku. Bet rašant šiuos 
žodžius, pasirodė per Laisvę ži
nia, kad ALDLD 6-to Apskri
čio konferencija įvyks lapkri
čio 7 d., Lietuvių Kliube, 11 
vai. prieš pietus, 339 E. 4th 
gatvė, Chester, Pa. Laiko duo
ta visai mažai, reikalinga su
šaukti ekstra mitingas, galima 
ar ne, rinkti delegatus, sutaisy
ti raportą, sumanymus ir įneši
mus.

O kas link veikimo ar kokių 
nors parengimų, mūsų mieste 
jau ir taip tų lietuvių neper- 
daugiausia ir tie patys labai iš
krikę, vieni turi eiti vakarais į 
darbą, kiti turi šiokius tokius 
ypatiškumus, tai snūduriuoja. 
Treti, tai buvusieji mūsų sim- 
patikai ir senų laikų pasitraukę 
nariai, abelnai kitoniškų srio- 
vių lietuviai, kad ir labai ką- 
norėtų veikti, negauna užtek
tinai publikos, išskiriant Lietu
vių Piliečių Kliubą. Dar vienas 
keblumas, kad ir mažiausias 
parengimėlis kuopos naudai, 
yra reikalingas nuo valdžios lei
dimas ir formališkumas, ypač 
taksų klausimais. O to pelno ga
li nebūt nei cento, bet valdžia 
siuntinėja blankas kožną mėne
sį, reikalaudama taksų.

Išsiskirstydami draugai pa
sižadėjo veikti Laisvės vajuje, 
ypač jieškojimu nąujų skaityto
jų dėl dienraščio.

Dono Kazokų Koncertas 
Bethleheme, Pa.

Rugsėjo 28 d. ukrainų sta
čiatikių šv. Nikalojaus parapi
ja surengė koncertą Dono Ka
zokų Chorui, po vadovyste Ser
gei Jaroffa, aukštesnės mokyk
los auditorijoj. Tai tas pats ka
zokų choras, kurį Laisvė per 
kelius numerius garsino, bet 
mums nereikėjo važiuoti į New 
Yorką, nes kazokai patys 
žiavo į mūsų kaimynišką 
tą Bethlehemą.

Dono Kazokų Choras
nesuvylė, giedojo jie klasiškai 
žavėjančiai taip tykiai, kad, ro
dos, musės birzgimą girdėtum, 
bet balsai tenorų kyla ir kyla, 
pagaliaus ir beisų balsai po vie
ną .kitą pradeda atsirasti ir va 
staigiai pakildavo visi balsai 
kartu, griausmingai ir garsiai, 
rodos, kad visa siela sudrebės, 
klausant tokios žavėjančios me- 
liodijos, kartais šiurpulys per
eina per visą tavo kūną. Tai 
Čaikovskio, šostakovičio, šve- 
doffo ir kitų garsiųjų kompo
zicijos. *

žmonių buvo daug, bet sėdy
nės nebuvo perpildytos. Mačiau 
daug Bethlehemo lietuvių. Iš 
mūsų miesto drg. Januškis nu
vežė pilną mašiųą. Bilietų kai
na buvo nuo $1.10 ir aukščiau. 
Vienas trūkumas buvo, tai tas, 
kad mes manėme, apart giedo
jimo, Dono Kazokai pašoks ka- 
ząčiok ar ką kitą, jie nešoko.

V. J. Stankus.

atva- 
mies-

nieko

Jugoslavai Pirmyn
Jugoslavijos partizanai 

atėmė iš nacių jau visas sa
las ir atgriebė pusę didmie
sčio Zagrebo.

London.— Tik po du jū
reiviu tebuvo mažyčiuose 
anglų submarinuose, kurie 
apšlubino galingiausią na
cių karo laivą Tirpitzą, 
Norvegijos pakrantėj.

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MACY’S TOY RESERVE
231 East 94th Street

(Tarpe 2nd ir 3rd Avės.)

REIKIA MOTERŲ
Pilnam Laikui — Daliai Laiko

Dii’bti prie Pakavimo ir Krovimo Darbo
50c į Valandą

Lengvas darbas prie malonių aplinkybių 
Kreipkitės asmeniškai po viršminėtu antrašu 

tarpe 9 A. M. ir 6 P. M.
(211)

VYRAI MOKYTIS
DARBO PRIE

PLASTICS
Šioje pramonėje bus varoma 

gamyba ir po karo.
MES JUS IŠMOKINSIM

Nuolatinis darbas—būtina pramonė
GERA ALGA — VIRŠLAIKIAI

Linksmos Darbo* Sąlygos
Patogi Transportacija

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

EMELOID CO.
287 Laurel Ave., Arlington, N. J.

Ulearny 2-1414.

BENDRAM APVALYMO DARBUI. 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET, MRS. WAQNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
51ST STREET, N. Y. C., NETELE
FONUOKITE.

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(243)

MERGINOS-MOTERYS
Lengvam fabriko darbui 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
$20 į savaitę (5 dienos—40 valandų)

LASKO STRAP COMPANY
200 Hudson Street (5-tos lubos)

New York City
(247)

NAMŲ APTARNAUTOJA
Reikia mokėti angliškai : bendras namų dar
bas; virimas; $100. Gyvenimas ant vietos; 
maža šeima, privatiniai namai, Long Island.

Telefonuokite MANHASSET 1084
Mūsų kaštais — Reverse Charges

(243)

MERGINOS! MOTERYS!
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

LENGVAS RANKOM PAKAVIMO DARBAS;
NUOLATINIS

HIGH-TYPE CO-WORKERS 
(Viršlaikių Uždarbiai) 
Visų savaitę kreipkitės 
539 W. 45th St., N. Y.

(243)

KROVINIAM MERGINOS
VYNIOTOJOS-KASIERKOS

Pilnam laikui, pastovūs darbai

5 dienų, 40 valandų savaitė

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Kreipkitės į Employment Ofisą, 
8-tos lubos

JAMES McCREERY & CO
5th Ave. & 34th St., N. Y. C.

Reikalaujama paliupsavimo statemento.
(211)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI.
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJO3

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

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

Arba kreipkitės 6 P.M. iki 9 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

MERGINOS-MOTERYS
MAŽIAUSIA AMŽIAUS 16

KOMUNIKACIJŲ IŠNEŠIOJIMUI

Reikia išnešiojimui svarbių telegramų 
paskirtas sritis.

PILNAM LAIKUI AR DALIAI LAIKO

Daliai laiko valandos pritaikoma, kad tiktų 
jūsų mokyklai ar namų patvarkymams.

50 Murray St., 
West of Church St.,. N. Y.

WESTERN UNION

BĘ 100% 
WITH YOUR

iiHimnims

(243)

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

LENGVAS FABRIKO DARBAS 
Mūsų patyrusios merginos uždirba virš 
1

$35
$20penkias dienas ; darbas nuo kavalkų. 

alga laike mokinimosi.
COMOLITE CORP.

42-61 24th Street, Long Island City.
QUEENS PLAZA STATION ALL SUBWAYS

(242)

ŠĖPŲ DARYTOJAI
(CABINETMAKERS)

TIK PIRMOS KLASĖS
UŽBAIGIMAM-FINISHING DARBUI 

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

(243)

PAPRASTI DARBININKAI

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 
PEČKŪRYS

TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETU 
SALDAINIŲ GAMINTOJAI 

INDŽINIERIO
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI — APMOKAMOS VAKACUOS 
PASTOVUS DARBAS 

Iš karinių darbų nepriimami

RESTAURANTŲ DARBININKĖS

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ

MERGINOMS PRIE SODĖS
SANDWICH
MERGINOM

INDŲ NUĖMĖJOM
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

(245)

STENOGRAFES
Priimame Pradines

5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITE 
Patogios Darbo Sąlygos 

Kreipkitės Asmeniškai

C. M. S. CORP.,
147 — 41st St., 

Brooklyn.
Bush Terminal Bldg. No. 20 

8-tos lubos
(243)

OFISO DARBININKĖS
(CLERK)

Mokančios Typewriter Naudoti 
5' DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITĖ 

Patogios Darbo Sąlygos 
Kreipkitės Asmeniškai

C. M. S. CORP.,
147 — 41st St., 

Brooklyn.
Bush Terminal Bldg. No. 20, 

8-tos lubos
(243)

BE PATYRIMO
FABRIKO DARBAS

40 VALANDŲ SAVAITĖ
$17 PRADŽIAI

Daug viršlaikių, mokama laikas ir pusė.

S. S. STAFFORD, Inc.
603 Washington St., N. Y. C.

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

Mokytis Kepimo
Proga užsidirbti besimokinant. Iš pirmiau 

restauranto patyrimo nereikia. Šęštadieniais, 
Sekmadieniais ir Šventėse nedirbama. Pui
kiausia priežiūra. Darbo valandos kasdien 
6:30 A. M. — 3 P. M. Pasitarimai bi dieną 
tarpe 8-10 ar 3-4.
ANDORRA CAFETERIA — 2 W. 33rd St.

(241)

Pilnai patyrusios 
ant Greeting Cards

FARBER GREETING CARDS
& FINISHING CO.
157 West 22nd St.

(241)

MERGINOS
S^OCK ORDEĘ CLERKS 

IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENT!)!
40 vai.—Dienų Savaite

WOMRATH’S
203 East 18th St.

4-tos lubos
(241)

KAMBARIŲ APT VA R- 
KYTOJOS

..PATYRĘ, DIENINIS DARBAS...
V ALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS: WAGNĖR, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET

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

BŪTINAM DARBUI
PROGA TIEMS, KURIE DAR 

NĖRA BŪTINOSE PRAMONĖSE
PO KARINIAI DARBAI

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

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

(X)
NUOLATINIAI

Dieniniams
Naktiniam

Laikas

darbininkams 64c j valandų, 
iškrovėjams 69c į valandą.

ir pusė po 40 valandų.

Iš būtinų darbų turi pristatyti darbdavio 
paliudijimą dėl vaso atliekamumo.

The VAN IDERSTINE CO.
RAILROAD & GREENPOINT AVĖS.,

LONG ISLAND CITY
(242)

LĖJIKAI
MOULDERS IR PAGELBININKAI

DIDELEI MISINGIO LIEJYKLAI
Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiks

mų nebus priimami be darbdavio pareiškimo 
dėl, jų atliekamumo.

NEPTUNE METER CO,
Jackson Ave. & Crane St.

Long Island City, N. Y.
(244)

.— — ■■I I. ■ I . :■ ■!.. ■!■■■■■ I. ■ I ■■

VYRAI-VYRAI- VYRAI
50 METŲ IR VIRŠAUS

Jūs- galite padėti laike karo tarnaudami 
kaipo taikinai komunikacijų išnešiotojai

PILNĄ LAIKĄ AR DALI LAIKO

DIENĄ AR NAKTĮ

PROGOS VIRŠLAIKIAM

NĖRA UNIFORMŲ

Kambarys M-5, 60 Hudson St., arti Chambers 
50 Murray St., West of Church St., 
422 E. 149th St., East of 3rd Ave., 
311 Washington St., arti Boro Hall,

WESTERN UNION

N. Y.
Bronx 
B’klyn

(243)

SHIPPING CLERKS
Po 38 ar su drafto pratęsimu. 

Pageidaujama Driver's License ; ne būtinai.

T. H. McKENNA, INC.
882 Lexington Ave.

(241)

VYRAI—GYVYBINIS KARO DARBAS 
Taipgi Bendras Fabriko Darbas 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Su Drafto Pratęsimu 
AMERICAN CHICLE <CO.

30-30 THOMSON AVĖ., L. I. CITY
Rawson St. sta.—10 minutes Manhattan 

(Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą)

(246)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
PATYRIMO NEREIKALINGA

FABRIKO DARBAS 
$22.10 UŽ 48 VALANDŲ SAVAITĘ 

NUOLATINIS DARBAS 
PROGA PAKILIMUI 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
. pareiškimo.

BLUM FOLDING PAPER BOX CO.
79 BOGART ST., BROOKLYN

Morgan Ave. Sta. BMT 14 St. Line
(242)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

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

TURI MOKĖTI KAlb SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

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

OPERATORĖS
SINGLE IR DOUBLE NEEDLE

KARINIS DARBAS!
ARMIJOS ŠĖTROS

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai 
būtinų darbų reikia turėt paliuosavimoIš 

pareiškimą. •
KREIPKITĖS 95 MORTON ST., 

4-TOS LUBOS
7th Ave. Subvė

Christopher ar Houston St. Sta.
(244)

OPERUOTOJOS PADĖJĖJOS
PRIE SIUVAMŲ MAŠINŲ

KARINIAI DARBAI!
ARMIJAI ŠATROS

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai 
Dirbantieji asmenys privalo turėti paliuo

savimo pareiškimą.
KREIPKITĖS 95 MORTON ST.', 

4-TOS LUBOS
7th Avė. Subvė

Christopher ar Houston St. Sta.
' (244)

RESTAURANTŲ DARBININKŲ

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ 

INDŲ MAZGOTOJAMS 
INDŲ NUĖMĖJAMS 
PAGELBININKAMS “ 

VIRTUVĖJE
KARTU Į DIENĄ VALGIS 

NEMOKAMAI
UNIFORMOS NEMOKAMAI

2

5 DIENŲ SAVAITĖ
( ^R^IPKITĖS 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

(245)

I

BERNIUKAI
Mokytis Amato
$20 PRADŽIAI

Laikas ir pusė už viršlaikius
REVERE SILVERSMITHS

7 St. Nicholas Ave. 
Brooklyn, N. Y.

(241)

Paprasti Darbininkai
Geras Pastovus Darbas 

Telefonuokite Mr. Bauman, 
Newark, N. J.
Mitchell 2-4120

ONYX OILS & RESINS
193 Christie St.
Newark, N. J.

(245)

VYRAI
PRIE PLIENO DARBU I

Patyrimas Nereikalingas
BŪTINA PRAMONĖ 1

Kurie dabar dirbate karinius darbus 
sikreipkite.

ne-
i

203

JOS. T. RYERSON
& SON, Inc. 1

West Side Av., Jersey City
(244)

■

BERNIUKAI KROVIMUI

JAMES McCREERY & CO,
STH AVE. & 34TH ST.

Turi Pastovias Vietas
BERNIUKAI PRIE 

KROVINIŲ
5 Dienų, 40 valandų savaitė

Alga nustatyta sulyg patyrimo.

$18—$23
EMPLOYMENT OFFICE

8-TOS LUBOS
(241)

VYRAI 18—^5.
Išsiuntimų rimui; pastovus darbas} 

$24‘. 40 valandų.
P. F. COLLIER & SON, CORP.

515 West 29th St.

t.'
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Iš LDS Susirinkimo
Ir Veiklos

Susirinkimas įvyko ketvirta
dienį, spalių 7 d., Laisvės sve
tainėje. Narių susirinko nema
žas būrelis. Valdybos raportai 
priimti be diskusijų.

Laiškų Skaitymas
Nuo National War Fund 

.Lietuvių Komiteto laiškas aiš
kina, kiek Brooklyno lietuviai 
turi surinkti į tą fondą. Kvo
ta — 15,000 dolerių. L. Ka
valiauskaitė padalino rinklia
vos knygutes. Daug narių jas 
pasiėmė ir rinks aukas.

Du laiškai nuo A. Matulio, 
LDS 3 apskričio pirmininko. 
Pirmas prašo LDS 1-mos kuo
pos surengti kokią nors pra
mogą, Brooklyne, iš pusės, ar 
būtų pelno, ar nuostolių. Ap
kalbėjus tą klausimą, prieita 
prie išvados, kad Brooklyne 
negalima rengti, nes čia labai 
daug parengimų ir mažų pra
mogėlių. Geriau rengti New 
Jersey valstijoje.

LDS 3 apskričio šaukiama 
konferencija įvyks spalių 31 
d., Elizabethport, N. J. Reika
lavo išrinkti delegatus. Iš
rinkti: J. Gasiūnas, M. Stako- 
vas, O. Lapata, J. Dainius ir 
P. Vaznis. Nutarė užmokėti 
duokles į apskritį už 1943 m.

Iš LDS Centro laiškas aiški
na, jog talka gavimui naujų 
narių jau eina prie užbaigos. 
J. Gasiūnas, Centro sekreto
rius sakė, kad ne visos kuopos 
dirba dėl gavimo naujų narių. 
Nežinia, ar jis turėjo mintyje 
ir mūsų kuopą? Mes kas susi
rinkimas vis gauname vieną ar 
du naujus narius.

J. Gasiūnas taipgi paaiški
no bomberio nupirkimą už 
bonus. Sakė, yra galimybių, 
kad LDS nariai vieton $175,- 
000 vertės bonų išpirks už 
$200,000, tad nupirktume 
daug didesnį bomberį.

Dariaus - Girėno paminklo 
statymo komitete LDS 1-ma 
kuopa turi du atstovus: M. 
Stakova ir A. Balčiūną, šiame 
LDS susirinkime buvo atstovų 
raportas, kad į komiteto su
rengtas prakalbas kalbėtojais 
pakvietė visus ponus: Laučkas 
Stilsonus ir Tysliavas, o mūsų 
kalbėtojus ignoravo, nekvietė. 
Dar kaip ant juoko atsiuntė 
Laisvei garsinti minėtus po
nus. žinoma, Laisvė tokio gar
sinimo netalpino. (Patsai skirs
tymas lietuvių į gerus ir blo
gus yra hitleriškas ir tai buvo 
vyriausia priežastimi netalpi- 
nimo garsinimų. — Red.)

LDS 1-mos kuopos nariai 
užgyrė Laisvės administraci- 
jos-redakcijos atmetimą tokio 
garsinimo. Tuom pat sykiu 
duoda pasmerkiantį papeiki
mą Dariaus-Girėno Paminklo 
Statymo Komitetui ne vien to
dėl, kad ignoruojate progre
syvus sriovės žmones, kuri srio- 
vė jau daug savo centų įdėjo 
j tą fondą, bet ir už tai, kad 
leidote paskiausiose prakalbo
se, vieton kalbėjus apie Da
riaus-Girėno paminklo reika
lus, niekinti Sovietų Sąjungą ir 
garsinti tautininkų-socialistų- 
klerikalų kromelį — Pittsbur
gh© konferenciją, kurioje Gri
gaitis ir šimutis veikė pagal 
Smetonos komandą. Tokių da
lykų LDS 1-mos kuopos na
riai netoleruos.

Kuopos stovi*: Narių trys 
šimtai su virš. Ligonių 2. Eina 
prie susispendavimo 3. Persta
tyti 3 nauji nariai. Nariai ra- 

| ginami nesusispenduoti. Nqfea- 
, Įėjusieji pasimokėti susirinki

me, nueikite pas finansų sekre
torių ir pasimokėkite. Jo an- 

jtrašas: K. Rainis, 101 Nassau 
" Ave., Brooklyn, N. Y.

Jurgis Kuraitis, 
!<■ Korespondentas.

Dar Kartą Gausiai Paremtą 
Kovotojai ir Nukentėju

sieji Nuo Hitlerizmo
Skaitlingu atsilankymu į 

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo ir mezgėjų su siuvėjo
mis suruoštą balių pereito šeš
tadienio vakarą, Laisvės salėj, 
taipgi tiesioginėmis aukomis 
Brooklyno lietuvių visuomenė 
dar kartą parodė, kad ji aukš
tai įvertina teikimą pagalbos 
raudonarmiečiams ir kare nu
kentėjusioms žmonėms.

Moterų Kliubas ir su juo 
kooperuojančios mezgėjos-siu- 
vėjos, padedant visuomenei, 
jau yra aprengusios tūkstan
čius lietuvių ir kitų raudonar
miečių savo rankų darbo sve- 
teriais, taipgi apdovanojusios 
lietuvius vaikučius savo darbo 
drabužėliais ir sutaisiusios, iš
valiusios tūkstančius senų dra
bužių hitlerininkų apiplėš
tiem žmonėms.

Vakarėlyje, be skaitlingos 
vietinės publikos, turėta ir to
limų svečių — Dr. M. D. Pa- 
levičius, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo daktaras kvotė
jas iš Detroito ir Stasys Jasi- 
lionis, LDS Apšvietos Komisi
jos narys, mūsų spaudos ben
dradarbis, poetas, iš Bingham
ton, N. Y., korp. Adomas Stu
poras iš Camp Edwards, Mass.

Be parėmimo moterų veik
los atėjimu pasilinksminti, ke
lios dešimtys svečių sudėjo 
apie $40 aukų, vilnų fondui, 
nors neseniai apie tiek pat bu
vo sudėta LLD 1 kuopos pra
kalbose. Tiesa, aukų davimas 
tiems tikslams niekad nebuvo 
sustojęs, žmonės atneša aukų 
ir tarp pramogų.

Moterys vertos pagyrimo ir 
už gerą pasiruošimą priimti 
svečius. Jau nuo 6 vai. vaišino 
svečius su karštais kopūstais, 
košeliena, kugeliais, silkėmis, 
namie keptais pyragais, ausiu- 
kėmis ir kitais skanumynais, 
kurie čia atsirado dėka kai 
kurių geram padirbėjimui jau 
iš vakaro. O vyriausia gaspa- 
dinė Josephine Augutienė čio
nai virtuvėj triūsėsi nuo pat 
ryto. Vėliau jai talkon atėjo

Elena Andriuškevičienė, 
bieta Kasmočienė su

aukojo : 
Petri k i e- 
Andriuš- 

Kasmočienė, O.
Dobilienė, E. 

J. Marčiukienė. 
Keras aukojo 

darbo užtiesalų 
išleista; J.

Elz- 
savo 

draugu, Emilija Stupurienė, o 
vakarop pradėjo eiti nešinos 
pundeliais namie pagamintų ir 
šiai pramogai dovanotų skanu
mynų kitos moterys.

Valgiais-gėrimais 
Geo. Waresonas, K. 
nė, J. Augutienė, E. 
kevičienė, E. 
Depsienė, A. 
Paškauskienė, 

Mrs. Emily 
gražų rankų
setą, kuris tapo 
Marčiukienė — abrūsų.

Aukos Vilny Fondui
Nubausdami save už negalė

jimą dalyvauti vakarėlyje, at
siuntė aukų per kitus:

J. ir G. Dainiai’$2, L. Ka
valiauskaitė, M. Klimas ir Za- 
blackas po $1. Kiti aukojo:

Po $2: J. Grubis, A. Tita
ms, O. Kvietkienė.

Po $1 : A. Cibulskienė, Geo. 
Nalivaika, M. Džiovenas, M. 
Kulikienė (ir 50c likusių nuo 
reikmenų), K. Karpavičienė, 
A. Bunkienė, S. Sasna, Fran
ces Bovinas, Ch. Balčiūnas, P. 
Naktinis, M. Jesevičienė, A. 
Nechunskas, D. Veličkienė, F. 
Dūlis, Mrs. Drusis, M. Purvė- 
nas, A. Drasdowski, Al. Be
pirštis, F. Dobilas, 
nas, S. Vinikaitienė, 
kienė, N. Venta, O. 
nė, P. Semėnienė, 
kauskas.

Po 50c: J. Lenaitienė, Do
rothy Karpavičienė, Kaulinis,
O. Sikauskienė, Kazakevich, 
A. Velička. Po 25c: Miss Ko- 
nelchuk, K. Rušinskienė, A. 
žigaitienė, E. Kiburis, O. Pa
pas, A. Kiburis, J. Kosmach,
P. Šolomskas, 
Valaitis, J. 
levičius, J. 
kaitis.

Rengėjos
padėkoti visiems aukojusiems 
ir atsilankymu parėmusiems jų 
darbą. Iš aukų ir pramogos 
pelno mezgėjos-siuvėjos ir vėl

A. Balčiū- 
M. Ripins- 
Walmusie-

A. Kala-

L. Jakštis, P. 
Gasiūnas, Dr. Pa- 
Siurba, A. Pran-

prašė per Laisvę

Scena iš “We Will Come Back,” naujausios Sovie
tų filmos, pradčsimos rodyti spalių 16-tą, Victoria Te
atre, 46th St. ir Broadway, New* Yorke, kur dabar rodo 
“The City That Stopped Hitler.”
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DIENRAŠČIO

LAISVES
KONCERTAS

Įvyks

Lapkričio 14 Nov.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Litetratūros Draugijos 1-mos 
kuopos susi/inkimas įvyks šio ket
virtadienio vakaro 8 vai., 419 Lori
mer St., Brooklyne. Visi nariai da
lyvaukite. — Org. (241-242)

Pašakarnytė Baigė 
Slaugybos Mokslą

Elena Pašakarnis (Park) 
rugsėjo 27-tą sėkmingai baigė 
slaugybos mokslą Cornell Uni
versitete su laipsniu Bachelor 
of Science in Nursing. Pirmiau, 
1940 metais, jinai baigė Hun
ter Kolegiją su Bachelor of 
Arts laipsniu. Elena veikia 
Brooklyno lankančių slaugių 
(visiting nurses) įstaigoj.

Sėkmingos slaugės tėvai 
Pranas ir Ona Pašakarniai yra 
Laisvės skaitytojai ir priklau
so Lietuvių Literatūros Draugi
joj.

Pereitą savaitę pasitaikė 
proga sueiti su brooklyniete 
Izabele Gudiškiene. Ji buvo iš
vykus 7-niom savaitėm pasi
svečiuoti Connecticut valstijoj. 
Su ja kartu sugrįžo į Brookly- 
ną keliom dienom Mrs. Mag
dalena Vaičiūnienę, jos duk
terys Miss Eva Vaičiūnaitė, 
Mrs. Helen Salvatore ir jos vy
ras Leon Salvatore. Visi iš 
Hartfordo miesto.

Vieną vakarą sudarę būrelį 
užėjo į Brooklyno Liet. Am. 
Piliečių Kliubą, praleisti kele
tą valandų. Su jais dalyvavo 
Elzbieta Vokietaitienė ir čalis 
Ivanauskas. Juos puikiai pri
ėmė Kliubo bartenderis 
teris.

Čia Pasilinksminti Bus 
Smagu ir Naudinga
ALDLD 1 kuopa rengia pa

silinksminimo vakarėlį šešta
dienį, spalių 16-tą, 7 vai. va
kare, Laisvės svetainėje, 419 
Lorimer St., Brooklyne.

Draugai ir draugės simpati- 
kai! Vakarėlio rengimo komi
sija atsiaukia į jus būti šio va
karo svečiais ir tuomi prisidė
ti prie 
gurno. 
LLD 1 
sezoną
parengimo, o išlaidų turėjo ne
mažai. LLD 1 kuopa visados 
ima dalyvumą tarptautiniame 
veikime ir prisideda jo parė
mimui doleriais. Ji dažnai au
koja lietuvių darbininkų rei
kalams ir per metus laiko ne
mažai prisieina išaukoti. Sėk
minga pramoga parems tuos 
darbus.

Reikią Talkos Pakari 
mui Siuntinių Sorie- 

1ų Sąjungai
Russian War Relief 

kė į moteris kliubietes 
geros valios lietuvius 
riai padirbėti po keletą valan
dų atrinkime ir pakavime siun
tinių Sovietų Sąjungai. Darbas 
yra 
401 
k e, 
tės
ryto iki 9 
klausti 
Mr. Rafee.

atsišau- 
ir visus 
liuosno-

Wal-

suži- 
kele-

Sulaikė Išvežiojimą 
Tūlu Laikraščiu

“Sirgimo” streikas sulaikė 
išvežiojimą ant standų kai 
kuriose Brooklyno, Queens ir 
Nassau apskričių dalyse 
World Telegram, Sun, Post, 
Eagle, Long Island Press ir 
Star, taipgi eilę smulkesnių 
leidinių ir pirmąsias laidas 
Herald Tribune, Mirror, 
Times.

Jūsų reporteris taipgi 
nojo, kad pereitą savaitę 
tas mūsų Brooklyno biznierių 
ir kriaučių buvo išvažiavę ke
liom dienom į Shenandoah, 
Scranton, ir lankėsi kituose 
mažuose Pennsylvanijos mies
teliuose. Tai buvo Petras Ka- 
pickas, Stasys Misiūnas, Pe
tras 
n as 
kad 
pas

Kirtiklis, Juozas Peterso- 
ir A. žarnauskas. Sakosi, 
labai gerai praleido laiką 
gerus draugus ir gimines.

Rep.

šio parengimo sekmin- 
Pamąstykite sau, kad 

kuopa per visą vasarinį 
neturėjo nė vieno savo

RWR centralinėj stotyje, 
Washington St., New Yor- 
pirmomis penkiomis savai- 
dienomis. Valandos nuo 9 

vakaro. Nuėjus,
Mr. Frankenstein ar

Bus

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

REIKALAVIMAI
Reikalinga pečkuriai, apvalytojai, 

bendriem darbam vyrai dirbti prie 
didelio apartmentinio namo. Gera 
alga ir kambarys tinkamam asme
niui. 8 valandų dieną. Antrašas: 
8701 Shore Road, Brooklyn, N. Y. 
Tel. SH. 5-2633. (236-241)

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

Išvežiotojai, skaičiuje 150, 
apleidę darbą po nepasekmin- 
gų derybų tarp unijos ir sam
dytojų dėl pagerinimo darbo 
sąlygų ir vieno bendro kont
rakto su visomis 13 laikraščius 
išvežiojančių kompanijų.

galės nupirkti reikmenų ir ke
letą savaičių padirbėti gami
nime drabužių kovotojams 
prieš fašizmą rytų fronte.

Rep.

J. GARŠVA
Graborius-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: EVergrecn 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

Brooklyno kongresmanas Cel- 
ler pasipriešino uždėjimui dide
lių taksų ant alkoholinių gėri
mų, sakydamas, jog tas sugrą
žins “butlegerystę.”

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Subatos vakare niekas ne
nori būti stuboj, todėl ir jūs 
esate kviečiami ateiti į pasi
linksminimo vakarą, praleisti 
laiką pasikalbėjimuose ir pa- 
žmonyje su 
gėmis. Bus 
gėrimų ir 
kviečia—

draugais ir drau- 
skanių užkandžių, 
šokiai, širdingai

Rengėjai.

Užšaldyta Apie Trys 
Milionai Darbą

New Yorko miesto su apy
linkėmis Karui žmogaus Pajė
gų Komisijos direktorius Ste
phen Sheriden pereitą pirma
dienį paskelbė, kad apie trys 
milionai darbininkų, dirban
čių 149 kritiškiausiose indus
trijose, negalės keisti darbų.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

□ UETUVIŠKAS KABARETAS
į; 1 /"VI STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

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

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas 282 Union Avė.
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

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

bus patenkinti.
Pare Kiekvieną Šeštadienį.

Ateikite pasimatyti su Givials
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND-ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

kad visados

Štai 
adresas

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

K
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Gražus Pasirinkimas

Puikiausi moderniniai žiedai, 
Setas '$80.0.0 ir aukščiau.

o

O, 

s 

o'

o

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

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

g 426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.|
n Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508^
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NOTARY
PUBLICPaaulcsuotas $1.00 ir aukščiau 

Auksinis $3.50 ir aukščiau.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

MATTHEW P. BALLAS 
/ (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimu 

bus užtikrintas ir už prieinamą kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST

TELEPHONE
STAGG 2-5O4U

F* W 
m t1

Inicialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

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