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Tysliava Sako: “Keista?’
Imkime Kitą Keistenybę...
Kodėl Mes Negalime Išvien

Veikti ?
Dar Ne Pervėlu.

Rašo R. Mizara.

Vienybės redaktorius aršo:

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Bmoklyne $7.00

Metams

“. . .yra keista, kad Naujosios 
Gadynės direktoriai pirma su-
laikė laikraščio leidimą, p vė
liau šaukia šėrininkų suvažia
vimą. Rodos, turėjo būti prie
šingai. Pirma šėrininkai turėjo 
susirinkti ir nutarti, ką direk
toriai privalo daryti — uždą-
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Taip, panašiai turėjo būti.
Bet mes pasakysime: Pa- 

kračiusios kojomis Gadynės lei
dėjai mokinosi demokratijos 
pas Grigaitį. O Grigaičio demo
kratija tokia: spjauti ant žmo
nių valios. Panašiai Pijušas pa
sielgė su Naujienų bendrove.

Amerikiečiai Nužygiavo Dar 
4 Mylias Pirmyn Volturno 

Upės Fronte, Italijoje
Strazdas, žinoma, aiškinsis,!1-jKiečiai Penktosios armijos 

kad jis demokratas. Jis sakys:, ^arįaį per dieną nubloškė
“Aš su savo kompanija Gady
nę numarinau, ir sušaukiau 
šėrininkus, kad jie sukalbėtų 
už ją amžiną atilsį — ko jūs, 
daugiau norite?!”

Taip, keistų dalykų netrūk-

vei- 
ir 

pir-

įsivaizduokite sekamą įvykį: 
Viename Niujorko viešbutyje 
(Roosevelt) pereitą trečiadie
nį buvo sukviesti užkandžiui ir 
pokalbiui neangliškųjų laikraš
čių redaktoriai. Juos sukvietė 
Kacionalio Karo Fondo 
kėjai. Ten buvo sukviesti 
tautinių grupių komitetų 
mininkai.

Sukviesti — kam?
Tam, kad susipažinti, 

eina aukų rinkimas į National 
War Fondą, kaip dirba tauti
nių grupių komitetai.

Iš lietuvių dalyvauja kun. 
Jonas Balkūnas, Tiesos redak
torius Jonas Gasiūnas, p-lė Ki- 
žiūtė iš FLIS’o, ir šitų žodžių 
rašytojas.

kaip

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senato komisija 

! užsieniniais reikalais priė- 
Buvusis USA imigracijos ko-: mė demokrato senatoriaus 

misijonierius, Mr. Corsi, klau
sinėja, ką kurios grupės iki 
šiol nudirbo, ką jos mano dirb
ti.

Atėjus lietuvių eilei, pasa
kiau, ką mūsų komitetas daro 
tuo reikalu.

Po to, p-lė Kižiūte atsistoja 
ir pareiškia, kad Brooklyne 
manoma organizuoti kitas lie
tuvių komitetas tam pačiam 
darbui dirbti (kun. Balkūnas 
tuomet jau buvo apleidęs su
eigą) !

Svečiai-dalyviai trauko pe
čiais. Kiekvienas, matyt, negali 
suprasti, kas čia pas lietuvius 
darosi, kam reikalingas kitas 
komitetas, kuomet jau vienas 
varo darbą pirmyn . . . 

Prisipažinsiu, man 
neaišku.

Connally rezoliuciją, siūlan
čią Amerikai drauge su ki
tais kraštais palaikyti taiką 
po šio karo. Už tą suma
nymą balsavo 20 komisijos 
narių prieš 2.

Kitą savaite visas sena
tas svarstys šią rezoliuciją, 
kuri sekamai skamba:

“Vest karą prieš visus 
mūsų priešus, iki bus laimė
ta visiška pergalė;

“Jungtinės Valstijos san- 
darbininkaus su dabarti
niais savo bendrais - ka
riautojais, kad įvykdvt tei
singą ir garbingą taiką;

“Jungtinės Valstijos, ei
damos savo konstituciniais 
keliais, prisidės prie laisvų 
ir pilnateisiai - nepriklauso
mų tautų, kad įkurt ir pa
laikyt tam tikrą tarptautinę 
vyriausybę, kuri turėtų ga- 

Kodėl nesusieiti ir nepasitar- dos pastoti kelią^ kariniams 
vi ir nesusivienyti tokiam j užpuolimams ir išlaikyti pa- 
svarbiąm darbui, .kaip Nacio- Saulio taiką.”

pačiam

Kodėl gi mes negalime dirbti 
išvien ?

ti ir nesusivienyti

naliui Karo Fondui remti?
Juk čia negali būti jokio gin

čo, jokio kivirčo — darbo vi- . v _ , .
stems Užteks. Jeigu p-lės Kižiū-1 Prles 5.atmet« demokrato 
tės atstovaujamoji grupe nori senatoriaus Pepperio pa- 
Komitete atsakomingas vietas taisymą tai rezoliucijai Jo 
užimti - tegu užima. Pirmi-j 
ninkystės aš neprašiau ir bet 
kada sutinku užleisti kitam as
meniui, ar kun. Balkūnui, ar 
panelei Kižiūtei, ar kam kitam.

Argi būtų negražiau, jei mes . ...
visi Didžiojo New Yorko lietu-i naudojant jėgą, taigi ir 
viai pasirodytume kitataučių' 
akyse vieningi, sukalbus ir dar
bingi?

Nacionalio Karo Fondo rė
mimas yra labai svarbus, dide
lis ir garbingas darbas.

Jeigu ir įsikurs kitas lietu
vių komitetas, tai aš labai pra
šau, kad kiekvienas lietuvis, 
nepaisydamas pasidalinimų, 
tą fondą remtų, jam duosniai 
aukotų, nepaisant per kurį ko
mitetą — tą, kurio pirmininku 
man tenka būti, ar tą, kurio 
pirmininku teks būti kun. Bal
kūnui.

Alžyras, spal. 22.— Ame-

vokiečius dar keturias my
lias atgal į šiaurius nuo 
Calore upės suplaukime su 
Volturno ir užėmė vieškelių 
mazgą Alife ir kitą artimą 
miestelį. Naciai atkakliai 
priešinosi.

Vokiečiai smarkiai kontr- 
Į atakavo anglus Cancello 
mieste ir apylinkėje, už še
šių mylių į šiaurius nuo 
Volturno upės įplaukimo į 
jūrą, bet anglai atmušė 
priešų atakas. Hitlerininkai 
taipgi įtūžusiai puolė ang-

Amerika Turi Bendradarbiaut su Kitom 
Tautom Taikai Palaikyt po Karo,-Sako 

Senato Priimta Rezoliucija R

Sen. Pepperio Pataisa 
Senato komisija 16 balsų

steigti ir palaikyti tokią 
tarptautinę organizaciją, 
kuri didintų sandarbininka- 
vimą tarp įvairių tautų; 
kuri turėtų galią spręsti 
tarptautinius ginčus ramiai 

karinę jėgą, kad nuslopint 
karinius užpuolimus ir išlai
kyt pasaulio taiką.”

Šį pataisymą senatorius 
Pepper žada įteikt viso se
nato posėdžiui.

Bet tvirtinama, kad se
natas priims pirmesniąją, 
ne tokią aiškią Connally’o 
rezoliucija, be Pepperio pa
taisymo.

Galima aukoti ir tiesiai į 
tarptautinį komitetą, kurio an
trašas yra 51 William St., New 
York City.

lūs ties Massico kalnynu, 
bet ir čia anglai juos sėk
mingai atrėmė.

Amerikos lakūnai ataka
vo nacių lėktuvų stovyklas 
Franci jo j.

Amerikos bombanešiai su
naikino dar 22 japonų lėk
tuvus.

Nacių lėktuvai vėl nume
tė kelias bombas į Londono 
priemiesčius; mažai nuosto
lių tepadarė.

T“ 
Rezignavo Kainu Admi
nistratorius P. Brown
Washington. — Pasitrau

kė iš tarnybos Prentiss M. 
Brown, kainų administrato
rius, pirmiau buvęs Michi- 
gano senatorius. Teigiama, 
kad prez. Rooseveltas jo 
vieton paskirs Chesterį 
Bowles’a, dabartinį Kainų 
Administracijos vedėją. 
Pirmiaus Bowles buvo skel
bimų biznierius New Yor
ke; ir dauguma kongreso 
narių geriau juom pasitikė
jo, kaipo patyrusiu biznyje.

Prentiss Brown savo pa
sitraukimo laiške preziden
tui sako, jog jis tik laikinai 
buvo apsiėmęs tarnauti kai
po kainų administratorius. 
Dabar, girdi, Kainų Admi
nistracija tinkamai per
tvarkyta, jos santykiai su 
kongresu pagerėję ir ji jau 
turi žmonių, gabių atlikti 
kainų administratoriaus pa
reigas. Brown pridūrė, jog 
kainų tvarkymo programa 
dabar sėkmingai veikia ir 
“visa šalis ją įvertina.”

AMBASADORIUS GROMYKO SAUKĖ AMERIKĄ IR
ANGLU# GLAUDŽIAUSIAI VEIKT SU SOVIETAIS

Washington. — March of 
Time programoj per radiją 
ketvirtadienį kalbėjo So
vietų Sąjungos ambasado
rius Amerikai, Andrius A. 
Gromyko, ragindamas 
Jungtines Valstijas ir Ang
liją glaudžiausiai bendra
darbiaut su Sovietais, kad 
greičiau sumušt nacius bar- 
baruę. Tarp kitko, jis sakė:

“Aš manau, jog draugin
gumas ir sandarbininkavi- 
mas tarp mūsų kraštų 
(Amerikos ir Sovietų) tar
nauja pamatiniams jų rei
kalams.

“Kuo stipresnis bus mū
sų draugingumas, kuo veik-

Amerikos ir Anglijos 
Ministerial Kalbėjos 

Su Stalinu

Maskva, spal. 22. — Ame
rikos valstybės - užsieninis 
ministeris Cordell Hull at
silankė pas premjera Stali
ną asmeniniai pasikalbėti.

Vakar Anglijos užsienių 
reikalų ministeris A. Ede
nas nuėjo pasimatyti su 
maršalu Stalinu.

Tuo tarpu tęsiasi regulia- 
rės konferencijos posėdžiai 
tarp Edeno, Hullo ir Sovie
tų užsienių reikalų komisa
ro Molotovo.

Jungtinių Valstijų ir An
glijos pasiuntiniai labai pa
tenkinti tomis derybomis ir 
laukia gerų vaisių iš jų ka
riniais ir kitais klausimais, 
kaip teigia pranešimai A- 
merikos spaudai.

Moscow News, Maskvoj 
leidžiamas anglų kalba laik
raštis, rašė, kad jeigu ant
rasis frontas būtų atidary
tas prieš vokiečius vakari
nėje Europoje, tai greit bū
tų laimėta pilna pergalė.

Suardyta Visa Nacių Li
nija Dniepro Alkūnėj, 
Kaip Praneša Anglai
London, spal. 22. — Ang

lų žinių agentūra Reuters 
praneša iš Maskvos, kad 
Raudonoji Armija sudaužė 
į atskirus gabalus visą na
cių liniją didžiojoj, pietinėj 
Dniepro upės alkūnėj: ir 
vokiečiai ten jau neturį jo
kios ištisinės linijos, bet 
traukdamiesi atgal, sten
giasi tik iš atskirų pozici
jų gintis.

Šveicarijos radijas sakė, 
kad Sovietų kariuomenė vi
somis pusėmis apsupo vo
kiečius Dniepropetrovske.

United Press pranešė, jog 
raudonarmiečiai jau tik už 
18 mylių nuo svarbiausio 
geležinkelių mazgo Krivoj 
Rog, į pietų vakarus nuo 
Dniepropetrovsko.

Australai atmuša japonus 
Nauj. Guinejoj.

lesnis bendradarbiavimas 
karinėje ir kitose srityse, 
tuo greičiau laimėsime per
galę, tuo mažiau aukų 
mums lėšuos sunaikinti 
priešą.

“Istorinė mūsų kraštų mi
sija, drauge su kitomis 
Jungtinėmis Tautomis, yra 
išlaisvint iš fašistų jungo 
francūzus, cechus, lenkus, 
norvegus, graikus, jugosla
vus ir kitas prispaustas Eu
ropos tautas.

“Nustojęs vilties karą lai
mėti, priešas deda visas pa
stangas toliau nustumt lai
ką visiško sau sumušimo. 
Jis mėgino ir, be abejo, dar

Raudonoji Armija Artinasi Prie Krivoj Rog; 
Pralaužė Nacių Linijas ties Rečica;

Triuškina Juos Dniepropetrovsko Srityj
London, spal. 22. — Rau

donoji Armija vakar pažy
giavo dar iki šešių mylių 
pirmyn toliau į pietus nuo 
Kremenčugo ir vakariniai- 
pietinėje Dniepropetrovsko 
fronto dalyje.

Užėmus raudonarmie
čiams Aleksandrovkos gele
žinkelio stotį, Petrovo aps
kričio miestą ir Annovką, 
Sovietai jau trimis šonais 
apsupa dešimtis tūkstančių 
vokiečių Dniepropetrovske, 
didžiame plieno pramonės 
mieste ir apylinkėje tarp 
Annovkos ir Zaporožės.

Nuo Annovkos tėra 23 
mylios iki Krivoj Rog gele-

Kiek Amerikiečių Žuvo, 
Sužeista ir be Žinios 
Dingo Kare Iki Šiol
Washington. — Iki da

bartinių kautynių Volturno 
srityje, Italijoj , buvo už
mušta 879 amerikiečiai 
Penktosios armijos kariai; 
sužeista 3,047 ir be žinios 
dingo 2,848, kaip pranešė 
Jungtinių Valstijų karo se
kretorius Stimson. — Su
prantama, jog dauguma “be 
žinios dingusių” yra nelais
vėn paimti.

Stimson sakė, jog anglai 
Penktosios armijos kariai, 
turbūt, šiek tiek daugiau 
nuostolių nukentėjo, negu 
amerikiečiai.

Dar nepaduodama, kiek 
nuostolių amerikiečiai turė- 
rėjo tebeinančio j kovoj 
prieš vokiečius Volturno 
fronte.

Pirmesni Mūsų Nuostoliai
Apart Stimsono paskelb

tų nuostolių Italijoj, tai į- 
vairiuose frontuose 10,682 
amerikiečiai buvo užmušti; 
26,666 sužeisti; 23,743 be ži
nios dingo ir 20,451-nas ne
laisvėn pakliuvo, kaip kad 
pranešė Jungtinių Valstijų 
karo departmentas.

vergėjai 
matytų 

veikimo

mėgins kurstyti nesutiki
mus tarp Talkininkų, silp
ninti jų vienybę. O labiau
siai hitleriniai 
džiaugtųsi, jeigu 
stoką sutartino 
tarp Talkininkų.”

Padėka Amerikai
Ambasadorius Gromyko 

pareiškė Sovietų tautų pa
dėką Amerikai už paramą 
kariniais reikmenimis. Jis 
pabrėžė, kad Amerikos ka
riuomenė ir kitokiu būdu 
jau padėjo Raudonajai Ar
mijai — “kovodama Vidur
žemio Jūros srityje, kur 
amerikiečiai jau atsižymėjo 

žinkelių mazgo ir didžiau
sio geležies kasyklų centro 
O vienoj vietoj sovietiniai 
kariai pasiekė punktą jau 
tik 15 mylių nuo einančio į 
Krivoj Rog geležinkelio.

šioje srityje Raudonoj’ 
Armija per dieną užmušė 
daugiau kaip 1,500 vokiečiu 
ir atvadavo daugiau negu 
50 gyvenamųjų vietovių.

Paėmus raudonarmie
čiams Aleksandrovką, te
lieka jau tik 16 mylių ik' 
geležinkelių mazgo Zna 
menkos, iš kurios jie galėtr 
pa traukt į Nikolajevą, prie 
Bug upės įplaukimo į Juo 
dąją Jūrą, ir taip užkirst'

Hitlerininkai Puolėsi 
Lynčiuot Nukritusius 
Amerikos Lakūnus

Goeteborg, Švedija. —Ke 
Ii amerikiečiai lakūnai. grr 
žinami iš nacių belaisvė' 
mainais už vokiečius belais 
vius iš Amerikos, sakė, kad 
govedos naciškų vokiečiu 
akmenimis į juos laidė ir 
kartotinai puolėsi nulyn- 
čiuot, kuomet jie iš pašauto 
bombanešio nusileido že
myn ties Hamburgu pirm 
trijų mėnesių. Tik vokiečiu 
kareiviai apgynė juos nuo 
hitlerinių gaujų.

Tačiau tie lakūnai girdė
jo, jog naciai kitur nulyn- 
čiavo du amerikiečius be
laisvius.

Jugoslavų Partizanai 
Perėjo per Dunojų

London. ►— Pranešama 
kad Jugoslavijos partizanai 
išsprogdino nacių naudoja
mas geležies kasyklas Liųb- 
lioj, antras didžiausias Eu
ropoj.

Partizanų būriai persi- 
grūme per Dunojaus upę j 
Vengriją.

mūšiuose prieš bendrąjį 
mūsų priešą.”

Daugiausiai kare nuken
tėjo ir pasiaukojo tai So
vietų žmonės, sakė Gromy
ko, bet dabar, amerikie 
čiams veikliai kovojant, 
“jau draugiškumo ryšius 
(tarp amerikiečių ir Sovie
tų) sustiprino ir kraujas 
mūšių laukuose.”

Toj pačioj programoj kal
bėdamas, Amerikos laivyne 
sekretorius Knox užreiškė 
kad didžiausias užtikrini
mas pergalės prieš Vokieti
ją ir Japoniją tai Jungtini’’ 
Valstijų ir Anglijos vieny
bė.

penkiem šimtam tūkstančių 
nacių pabėgimą iš pietinės 
Dniepro upes alkūnės. Tuo
met būtų užkurkuota ir ko
kie 300,000 vokiečių Krimo ' 
pussalyje.
Grūda Nacius iš Melitopolio

Per žiauriausias kauty
nes Melitopolio gatvėse, arti 
Azovo Jūros, Sovietų ka
riuomenė užėmė jau didžiu
mą to miesto, ir naciai dar 
laikosi tik šiaurinėje Meli
topolio dalyje. Bet sovieti
niai kovūnai prasiveržė į 
šiaurių vakarus ir pietų va
karus nuo Melitopolio ir 
tręšia priešams apsupimu.

Hitleris įsakė naciams 
žūtbūtiniai ginti Melitopo- 
lį ypač todėl, kad jeigu So
vietai jį užimtų, tai mar
guodami geležinkeliu, galė
tų užkirst vokiečiams pabė
gimą iš Krimo pussalio į 
Ukrainą.

Sovietų karininkai sako, 
iog tik stebuklas tegalėtų 
išgelbėt šimtus tūkstančių 
nacių Krime nuo suėmimo 
bei sunaikinimo.

šiuos žodžius berašant, 
gauta žinia, kad raudonar
miečiai durtuvais grūda na
cius laukan ir iš šiaurinės 
Melitopolio dalies.

5 mylios į šiaurius nuo 
Kijevo Raudonoji Armiia 
užėmė dar vieną naciu ap- 
tvirtintą kaimą, nušluoda- 
ma apie tūkstanti hitleri
ninkų. Korespondentai pra
neša, jog Sovietai čia iau 
stato į pozicijas savo tan
kus ir didžiąsias knnuoles 
šturmuot vokiečius Kiieve. 
Šioj srityj jau įtaisvta ir 
sovietinės lėktuvu aikštės, 
vakariniame Dniepro šone.

Naujas Vokiečių Fronto 
Pralaužimas

Skindami sau kelią artyn 
Režicos geležinkelių mazgo, 
28 mylios į vakarus nuo Go
melio, raudonarmiečiai pa
ėmė Čaplino miestą ir pen
kis kitus tvirtoviškus nacių 
punktus, užmušdami dau
giau kaip 3,000 priešų.

Pats Berlyno radijas pri
pažino, jog Sovietai čia su
triuškino vokiečių liniias 
trijų mylių frontu. Kiti hit- 
^erininkų pranešimai sako, 
iog nacių padėtis visoie pie
tinėje Dniepro alkūnėje yra 
“labai pavojinga.”

Oficialiai Sovietu prane
šimai sako, iog naciai, bėg
dami atgal Dnienronetrovs- 
sko fronte, paliko daug gin
klu ir amuniciios ir nerimta 
nelaisvėn stambus skaičius 
vokiečių. Vien čia per diena 
nušauta 52 priešų lėktuvai. 
Rečicos-Gomelio srityje su
imta 250 nacių ir daug jų 
pabūklų pagrobta bei su
naikinta.

Spalių 20 d. sovietinės jė
gos viso nušovė 80 vokiečių 
lėktuvų ir sunaikino bet iš 
veikimo išmušė 22 tankus.
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Ilgas Ar Trumpas Karas?
Aną dieną vienas spaudos korespon

dentas, kalbėdamas apie Maskvos kon
ferenciją, šitaip, daug-maž, apibrėžė tos 
konferencijos tikslus: Maskvos konfe
rencijoje visi siūlai susivedė į vieną ka
muolį: “Ar šis karas turi būti ilgas ar 
trumpas?”

Kad Hitlerio jėgos bus sunaikintos, 
kad Jungtinės Tautos karą laimės, sako 
tas pats korespondentas, šiandien nėra 
jokio abejojimo. Hitlerinė Vokietija bus 
sumušta, bet klausimas: kada?

Ir šis klausimas, be abejojimo, yra la
bai svarbus. Maskvos spauda, Tarybų 
Sąjungos vyriausybė (o su ja ir milijonai 
pavergtų žmonių) nori, kad karas būtų 
kuoveikiausiai Europoje užbajgtas. Ta
rybų vyriausybė, taigi, siūlo, Amerikai ir 
Anglijai savo senokai išdirbtą greitai 
karo užbaigai receptą: antrąjį frontą 
Vakarų Europoje. Juo greičiau tasai 
frontas bus atidarytas, tuo greičiau Eu
ropoje karas bus baigtas. O tuomet su 
Japonija bus lengviau galima apsidirbti.

Anglai ir amerikiečiai, atrodo, tam 
prieštarauja. Jie aiškina savo pažiūras. 
Jie sutinka, kad antrasis frontas Vaka
rų Europoje yra labai svarbus ir kad jis 
priartintų hitlerizmo sunaikinimą, bet 
atidaryti antrąjį frontą yra labai sun
ku,— reikėtų tam paaukoti daug jėgų.

Reikia tikėtis, kad Maskvos konferen
cijoje šis klausimas bus visapusiai riša
mas. Tarybų Sąjungos vyriausybės na
riai ir Raudonosios Armijos vadovybė, 
be abejo, išdėstys savo pažiūras mūsų 
delegacijai ir Anglijos atstovams. Kas 
po to visko seks, sunku pasakyti. Bet 
vienas dalykas: po Maskvos konferenci
jos tasai svarbusis klausimas — antrojo 
fronto atidarymo klausimas — bus iš
ryškintas ir visapusiai suprastas.

’ Mes, kai jau ne sykį esame tuo reikalu 
pasisakę, žinoma, norime, kad antrasis 
frontas būtų atidarytas greit, dar šie
met, ir kad hitlerizmas būtų sunaikintas 
dar šiemet. Atidarymui antrojo fronto 
reikės nemažai paaukoti jėgų, tačiau il
gainiui tas atsimokėtų keleriopai.

mas” buvo tame, kad ji plūdo pažangųjį 
darbo žmonių judėjimą, tai tiesa, ji buvo 
“lietuviškesnė.” Jeigu N. Gadynės “lie
tuviškumas” buvo tame, kad ji nuolat 
plūdo paskyrius pažangiajame judėjime 
veikėjus, tai ir gi tiesa, nes tasai pakra
tęs kojomis laikraštukas nuolat ir nuo
lat dergdavo paskyrius asmenis, stovin- 
čiuosius priešakyj progresyviško judėji
mo.

Bet Draugas klysta, skelbdamas, būk 
“Mizaros su Bimbomis gerokai nusičiau- 
dėdavo” dėl N. Gadynės pliovonių. Nieko 
panašaus niekad nebuvo, nes kiekvienam 
darėsi aišku, kad tai, ką Gadynė rašė, 
rimtai neima nei vienas protaująs žmo
gus.

Jau tik tas vienas faktas, kad kleri
kalų Draugas gieda už Gadynės dūšią 
amžiną atilsį, parodo, kam tasai “leni- 
nistų” laikraštis tarnavo, — jis tarnavo 
reakcijai, jis tarnavo fašizmui ir kaipo 
tokis gavo galą.

Naikina, Žudo!...
Iš Italijos pranešama, kad traukda

miesi linkui Romos, naciai naikina žmo
nių ūkius, namus, gyvulius ir žudo pa
čius gyventojus. Jie palieka pūsčias, 
griuvėsius, lavonus.

Tai šiurpi žinia. Bet tokių žinių mes 
jau esame perdaug girdėję, kad jos su
drebintų mus. Rytų fronte naciai darė 
tą patį — tik, žinoma, platesniais ruož
tais, didesniais pasiniojimais. Ne tik na
ciškieji budeliai sugriovė ten žemės 
ūkius, kaimus, miestelius ir miestus, — 
jie paliko daugelyj vietų griovius, pilnus 
nužudytų civilinių žmonių lavonais. Do
nee Baseine jie ištisas anglies kasyklas 
užvertė žmonių kūnais!

Ir tam galo nesimato. Juo labiau jie 
mušami, tuo didesnes aukas palieka sa
vo užnugary j.

Jeigu buvo žmonių, kurie iki šiol ne
tikėjo, kad naciai šitaip elgiasi Rytų 
Fronte, tai dabar jie patikės, kai pasis- 
kaitys apie įvykius Italijoje.

Skaudu, bet tenka prisiminti, kad prie 
tų naciškųjų baisenybių atlikimo prisi
dėjo ir daugelis italų, kurių pačių tėvy
nę naciai šiandien šitaip pūstija. Gal 
ne vieno italo kario, dalyvavusio kruvi
nose orgijose Rytų Fronte, šiandien na
ciai nužudė tėvą, motiną, brolį, seserį.

Taip, fašizmas yra baisus dalykas. Jis 
reikia kuoveikiausiai nušluoti nuo žemės 
skritulio. Juo greičiau hitlerizmas bus 
sumuštas, tuo greičiau Eūropa laisviau 
atsikvėps, tuo daugiau bus sutaupyta 
žmonių gyvybių.

Armijos Jauniausias Genero
las Vede Invaziją Italijon

Draugas Gailiai Apverkia
Čikagos Marijonų Draugas (spal. 1|9 

d.) apverkia Naujosios Gadynės užsida
rymą. Girdi, “pasišalinus Pruseikai N. 
Gadynė pasidarė lietuviškesnė,” ir dėl to 
“prieš ją labai šėlo bolševikai, kuriems 
N. Gadynė veik kiekviename savo nume
ryje duodavo apsčiai karčių pipirų, nuo 
kurių Mizaros su Bimbomis turėdavo 
gerokai nusičiaudėti.”
• Jeigu Naujosios Gadynės “lietuvišku

Juodžiausia Valanda
Nacių lyderiai paskelbė, jog Raudono

sios Armijos prasiveržimas per nacių 
tvirtumas Dniepro kilpoje, yra juodžiau
sia naciams valanda. Esą, jei raudonar
miečiams pavyks jų užsimojimas praves
ti gyveniman, tai Stalingradas bus visai 
mažytė nelaimė, palyginti jį su tuo, kas 
bus pietinėje Ukrainoje.

Kitais žodžiais, naciai suuodžia didelį 
pavojų. Pietinėje Ukrainoje jie gali gau
ti tokį smūgį, nuo kurio jiems būsią sun
ku atsikvėpti.

Neesame joki militariniai ekspertai, 
todėl negalime iš tikrųjų pasakyti, kaip 
ten bus pietinėje Ukrainoje. Bet vienas 
dalykas mums atrodo tikras: nuo sunai
kinimo naciai išsisukti negalės, nepai
sant, ką jie darys.

Raudonosios Armijos skubiai pastatytas tiltas per Dnieprą. Raudonarmietis
duoda signalą vežimams keltis per upę.

Kada mes čionai Ameri
koj sužinojome apie slap- 1 
tus susitarimus, kurie lietė < 
Šiaurės Afrikos invaziją, < 
girdėjome apie vieną fan- 1 
tastišką įvykį. Amerikos ; 
oficierius, išlipdamas iš j 
submarino nakčia pasitarti < 
su Alijantų-Francūzų mili- i 
tariais vyrais Afrikoj, per- 1 
gyveno nelaimę. Laivelis, j 
kuris jį vežė prie kranto, i 
apsivertė, ir viskas dingo, i 
ne tik jo drabužiai, bet ir : 
$18,000 auksu, kuriuos pi- : 
nigus jis su savim nešė.

Vėliau sužinojome, kad 
tas Amerikos oficierius bu- : 
vo Leitenantas Generolas 
Mark W. Clark, apie kurį < 
visuomenė mažai težinojo, 
bet šiandien visiems jis ži
nomas, kaipo vadas Ameri
kos 5-tosios armijos. Tai 
pirmas Amerikos žemės 
pulkas kovoti Europos kon
tinente dabartiniame kare.

Kada buvo pranešta, kad 
5-toji armija pasiekė Hit
lerio Europos tvirtovę prie 
Neapolio, Alijantų vyriau
sybė Šiaurės Afrikoje pra
nešė, kad Leit. Generolas 
Clark buvo komandoje A- 
merikos ir Britų pulkų, ku
rie buvo pirmieji pasiųsti 
į Europą.

Generolas Clark ne tik 
jauniausias mūsų genero
las, bet ir aukščiausias—še
šių pėdų ir trijų colių ūgio 
—jis yra 47 metų amžiaus. 
Jis gimė gegužės 1 d., 1896 
m., Mądison Barracks, New 
Yorko valstijoj, kur pulki
ninkas Charles C. Clark, jo 
tėvas, gyveno. Nuo pat jau
nystės jis pasirinko milita- 
rę karjerą, norėdamas sek
ti tėvo pėdomis. Į laiką bu
vo paskirtas į West Point, 
kurią akademiją užbaigė 
1917 m.

Jis tarnavo Francijoj pir
mame pasaulio kare. Buvo 
sužeistas Vosges apylinkėj, 
ir vėliau apdovanotas Or
der of the Purple Heart. Ir 
dėl jo pastangų padaryti 
kontaktą su francūzais 
Šiaurės Afrikoj, prieš inva
ziją, jis buvo apdovanotas 
“Distinguished Service Me
dai” ir buvo paaukštintas.

Tarpe dviejų pasaulio ka
rų, Generolas Clark užėmė 
daug atsakomingų, bet pa
prastų armijos vietų, ir tai
kos laiku apie jį nieko ne
žinoma. Gegužės mėnesį, 
1942, jo vardas vėl pasiro
dė surašė Amerikos armi
jos ir laivyno oficierių, ku
rie atvyko į Londoną į ka
ro konferencijas ir už kiek 
laiko jis buvo paskirtas ko- 
mandierium Amerikos že
mės jėgų Didžiojoj Britani
joj.

Generolui Clark’ui ge
riausia patinka Amerikos 
pėstininkai. Jis prisilaiko 
aštrios disciplinos, bet tuo 
pačiu laiku puikiai aprūpi
na savo kareivius, jis pažįs
ta savo vyrus ir juos myli. 
Jie jį gerbia. Po jo koman
da, pulkai Did. Britanijoj 
puikiai lavinosi 'dėl ateinan
čių kovų. Kai kuriuose ma
nevruose jie vartojo tikrą 
amuniciją.

“Turėsime nuostolių pa
kol baigsime manevrus,” jis 
sakė, paaiškindamas opera
cijas, “bet geriau, jeigu jie 
įvyktų čionai ir ne aktua- 
lej kovoj. Mano vyrai geri. 
Aš žinau, ką jie gali daryti. 
Jų moralė aukšta. Jie apsi- 
pažinę su antruoju frontu 
ir nekantriai laukia jo ati
darymo, kad tik kuogrei- 
čiausia galėtų vykti na
mon.”

Nedaug kalba Generolas 
Clark. Jokių prakalbų ne
duoda. Net jo West Point 
dienose, kada jis užklaus
tas apie kas jį interesuo
ja, jis atsakė — “užbaigti 
mokslą ir gauti komisiją.” 
Jis mėgsta teatrą ir kiną. 
Mėgsta žuvauti, bet virš 
visko, jį interesuoja milita- 
rė istorija ir viskas kas tik 
liečia karo vedimą ir bio
grafijos apie militarius vy
rus. Nerūko, bet neatsako 
gėrimo prieš pietus.

Clark vedęs. Jis sutiko 
žmoną Washingtone, 1924 
m., kada ji tenai lankė jos 
motiną. Ji paeina iš Mun
cie, Indiana. Šiandien dar
ko namai randasi Washing
tone, kur jo žmona dirba 
visuomeninį darbą. Jo sū
nus Vincas, 18 m. amžiaus, 
dabar lanko West Point, 
norėdamas sekti jo tėvo 
karjerą, jo duktė, Ann, 17 
m., dailės studentė Wash
ingtone.

Clarko visos svajonės iš
sipildė, kada jis buvo pa
skirtas komandierium gar
siosios 5-tos armijos ir ka
da jis buvo pirmas koman- 
dierius Amerikos pėstinin
kų pulkų stumti-karą Eu
ropoje.

F.L.I.S.

SKAITYTOJŲ 
BALSAI

Amerikos Lietuvį Dykai 
Siūlinėja

Gerb. Laisvės Adminis
tracija !

Malonėkit atnaujinti dien
raštį Laisvę. Čia prisiunčiu 
čekį ant $7, tai bus prenu
merata už metus ir 50 centų 
aukų dienraščio reikalams. 
Be Laisvės aš negalėčiau 
apsieiti nei vienos dienos.

Ar žinote, ką fašistai da
ro? Aš gaunu Amerikos 
Lietuvį ir aš nežinau, kas 
man jį užrašė, ar gal būti 
jie patys jį man veltui lei
džia, bet aš jo nenoriu nei 
į rankas paimti. Tai bjau
rus fašistų šlamštas, į kurį 
darbininkui žmogui neverta 
nei pažiūrėti...

Čia įdedu jums iš jo iš
karpą, kur telpa tiesiai dur
nas raštas tūlo Perkūno 
Sėbro, kokio smetonininko, 
kuris paniekina Worceste- 
rio lietuvaitę, kuri supranta 
reikalus ir su fašistais nei
na... Skaitant atrodo, kad 
Amerikos Lietuvio redakto
riaus protas susimaišė ir 
gal būti ateityj jis turės 
kartu su Hitleriu eiti į silp
nųjų proto namus.

Viso gero velijantis Lais
vės štabui,

Juozas Kreipavičius. 
McAdoo, Pa.

Ačiū už prenumeratą, 
aukas ir iškarpą. Iškarpoj 
Amerikos Lietuvis išnieki
na Worcesterio studentę 
dainininkę, kuri mokyklos 
klasei išreiškė mintį, kad 
Lietuva turi būti dalimi So
vietų Sąjungos. Amerikos 
Lietuvio korespondentas 
tarpe kitko apie ją sako: 
“...užsinorėjo Rusams Lie
tuvą parduoti...” Ištiesų, 
tas korespondentas ir Ame
rikos Lietuvio redaktorius 
keistai protauja, jeigu jie 
mano, kad studentė Wor- 
cesteryj gyvendama gali 
“Lietuvą parduoti” rusams 
ar kam kitam.

Lietuviai kovūnai Raudono
joj Armijoj kovoja ųž Lietu
vos laisvę; mūsų pareiga rem
ti juos, kuo kas tik galime.

Amerikietis lakūnas saržentas Jack Kirsch, iš New 
Yorko, ir jojo pagelbininkas chinietis. Abudu pasiruo

šę atmokėti japonams už jų kriminalysles. Paveikslas 
imtas kur nors Chinijoje lėktuvų lauke.

Už Lietuvių Suva
žiavimą

L.L.D. CENTRALINIO KOMITETO PAREIŠKIMAS
Gruodžio 18-19 dienomis Brooklyne yra šaukiamas na- 

cionalis Amerikos Demokratinių Lietuvių Suvažiavi
mas. Jį šaukia platus komitetas, susidaręs iš visuomeni
ninkų ir veikėjų. Suvažiavimo dienotvarkyje matome to
kius klausimus, kuriais privalome susirūpinti visi Ame
rikos lietuviai. Suvažiavimui siūloma apsvarstyti Ameri- * 
kos karinių pastangų rėmimas, Amerikos lietuvių pagel- 
ba kovai už išlaisvinimą Lietuvos, šelpimas Lietuvos 
žmonių ir atstatymas Lietuvos po karo.

Lietuvių Literatūros Draugijos Centralinis Komitetas 
to suvažiavimo šaukimą nuoširdžiausiai užgiria ir ra
gina visas Draugijos kuopas ir visus veikėjus juomi su
sirūpinti. Ne tik pačios kuopos turi pasistengti išrinkti 
delegatus ir atsiųsti į suvažiavimą, bet ant vietos tapti 
centru mobilizavimui visų lietuviškų organizacijų daly
vauti suvažiavime. Kiekviena kuopa privalo pasiimti ant 
savęs atsakomybę susisiekti su kitomis vietos organizaci
jomis ir darbuotis, kad jos išrinktų ir pasiųstų delegatus. 
Kuo kuopos bei organizacijos mažos ir negalės kiekviena 
atskirai atsiųsti delegatų, Literatūros Draugijos kuopos 
raginamos siūlyti susidėti visoms į daiktą ir siųsti ben
drą delegaciją nuo visų.

Iki suvažiavimo laiko pasiliko nebedaug. Šios kelios 
likusios savaitės turi būti ruošimosi ir mobilizacijos sa
vaitės.

Be to, suvažiavimą reikia paremti ir finansiškai, pa- 
siunčiant jam pasveikinimų su aukomis. Reikia žinoti, 
kad nuo suvažiavimo lėšų padengimo likusios aukos bus 
sunaudotos tiems tikslams, kuriems šis suvažiavimas yra 
šaukiamas.

L.L.D. Centralis Komitetas.

Lietuvių Literatūros Draugijos Nariams
Jūs gerai žinote, kad Lietuvių Darbininkų Susivieni

jimas dabar veda kampaniją nupirkimui vieno bombe
rio, kuris bus pakrikštytas LDS vardu. Bomberis bus 
nupirktas karo bonais.

LDS nariai jau gerai darbuojasi. Jie nusipirkę bonus 
išpildo jiems prisiųstas atvirutes ir Centran siunčia. 
Jie taipgi prašo ir Lietuvių Literatūros Draugijos na
rių pagalbos.

Tie Literatūros Draugijos nariai, kurie prie LDS ne- * 
priguli, gali sekamai prisidėti prie LDS bomberio nu- 
pirkimo: visus tarp rugsėjo 1 ir gruodžio 31, 1943, 
pirktus karo bonus jie gali kredituoti LDS bomberio 
pirkimui išpildydami iš LDS Centro prisiųstą atvirutę ir 
pasiųsdami LDS Centran.

Prisiunčiame LLD kuopom po keletą atviručių, ku
rias prašome padalinti tarp tų, kurie iš Centro nėra jų 
gavę, kad jie išpildę tuojaus Centran pasiųstų.

Nuoširdžiai prašome jūsų prisidėti prie šio patrioti
nio darbo. Padėkite mums nupirkti bomberį, kuris ga
lės Berlyną bombarduoti.
Svarbu Būti Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Nariais

Norime taipgi čia jums priminti, kad nemažas Lietu- < 
vių Literatūros Draugijos narių skaičius nepriguli prie 
LDS, nors jų sveikata, amžius ir finansinė padėtis lei
džia prigulėti.

Žinote, kad LDS yra geriausia fraternalė-pašelpinė 
lietuvių organizacija. Mokestys yra pigesnės, negu kitų 
lietuvių susivienijimų. Dabar nereikia jokio įstojimo 
mokėti. Nuo 2 metų amžiaus iki 60 metų gali prie LDS 
prisirašyti.

Dabar eina LDS vajus, tai gera proga prisirašyti. 
Kurie dar neprigulite, nieko nelaukę prisirašykite, savo 
šeimas prirašykite.

Informacijas galite 
šydami tiesiai į LDS 
lyn, N. Y.

gauti pas LDS narius arba ra- 
Centrą, 419 Lorimer St., Brook-

i
J. Gasiunas, 

LDS Veikiantysis Sekretorius
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I HI I DI R AT D M i r
Trečias Puslapis

T. ČERNIAUSKAS.

Miškas Ošia
Mėnulio apšviestu ir tyliai šlamančiu 

mišku, sunkiu maišu ant pečių nešina, 
eina moteris.

Ji eina sunkiai brisdama per sniegą. 
Ji girdi miško ošimą. Ir tas ošimas jai 
primena pirmą tarybinę vasarą. Parkas. 
Ji eina su savo sužieduotiniu Petru. Kaž
kur minkštas, malonus tenoras dainuoja 
apie kovotoją, kuris išėjo į karą “už liau
dies laimę, mūsų meilę.” Anė prisime
na, ką tuomet pasakė Petras.

—Tai apie mus dainuoja. Juk mes tos 
laimingos liaudies dalis. Mūsų meilė— 
tai mūsų laimė.

Tačiau klastingai įsibriovę vokiškieji 
okupantai sudaužė tą laimę. Petrą su
šaudė. Giliu skausmu pergyveno ji tą 
smūgį. Ir nuo to laiko kažkur giliai są
monėje gimė ir stiprėjo nenumaldomas 
troškimas matyti kiekvieną vokietį ne
gyvą.

Ane stojo į partizanų būrį.
Ji dabar, eidama atlikti jai pavesto 

uždavinio ir girdėdama paslaptingą miš
ko ošimą, vėl prisimena dainos žodžius: 
“Už liaudies laimę, mūsų meilę.”

Prie geležinkelio pylimo Anė sustojo 
ir ėmė atydžiai klausytis. Ji paėjėjo iš
ilgai pylimo iki tos vietos, kur buvo vin
gis. Čia sustojo ir nusiėmė nuo pečių 
maišą. Dar kartą įsiklaususi ir įsitiki
nusi, kad aplinkui nesigirdi nė garso, ji 
užlipo ant pylimo. Atsegusi nuo diržo 
mažą kastuvėlį, ji skubiais, atsargiais 
judesiais ėmė valyti sniegą prie pabė
gio. Į prakastą griovelį, išilgai pabėgio ji 
padėjo į audeklą suvyniotas tolo plyte
les.

Staiga Anė sustingo ir sukluso. Jai pa
sigirdo lyg žmonių balsai. Ne, aplinkui 
tyla, kaip ir anksčiau.

Anė rūpestingai patikrino atliktą dar
bą. Paskui užbėrė viską sniegu, užlygi
no, ir viskas atrodė kaip anksčiau. Po 
to ji greit nusileido nuo pylimo ir atsar
giai nuslinko atgal į mišką. Ji pasidėjo 
maišą ir smarkiai plakančia širdimi ėmė 
laukti. Minutės slinko baisiai lėtai. Kar
tais Anei atrodė, kad traukinys visai 
neateis. Pagaliau ji išgirdo tolumoj ar
tėjančio traukinio bildėjimą.

Anė atsikėlė ir, virpėdama iš susijau
dinimo, sulaikydama kvapą, stengėsi pro 
medžių šakas įžiūrėti pylimą. Traukinio 
dundėjimas darėsi vis garsesnis. Nema
žindamas greičio, traukinys vis labiau ir 
labiau artėjo prie vingio.

Anei atrodė, kad širdis plaka ne krū
tinėje, o kažkur prie gerklės, smilkiniuo
se. Galva ėmė svaigti.

Staiga pasigirdo baisus trenksmas, ir 
Anė pamatė, kaip garvežys staiga atsi
stojo piestu ir beveik stačias, paėjėjęs 
kelis metrus, sunkiai nuvirto nuo pyli
mo, patraukdamas paskui save kitus va
gonus. Kurtinąs virstančių ir dardančių 
nuo pylimo vagonų triukšmas ir bilde
sys pripildė orą.

Anė ilgai nelaukė. Ji pasileido bėgti 
tuo pačiu keliu, kuriuo buvo atėjusi. 
Pavargusi nuo bėgimo per sniegą, Anė 
sustojo atsikvėpti. Aplinkui buvo ramu. 
Tik aukštos šimtametės pušys ir eglės 
kažką didingai ir paslaptingai ošė.

Ir šis ošimas Anei vėl priminė dainos 
žodžius: “Už liaudies laimę, mūsų mei
lę.”

Protėvių Pėdomis...
Protėvių narsuolių žengdami pėdomis, 
Jų karžygiškumą pilnai paveldėję... 
Kovai atsidavę, išstoja rėdomis:
Gint savo kraštą ir savo idėją;
Ne tik kad nusmogti žiaurų užpuoliką, 
Bet taip-pat sunaikint hitlerininkų kliką.

Kryžiokai upeliais mūs kraują išgėrė 
Ir eibes sūry j o mūs vaisių, mūs turto... 
Mūsų liaudies kūne daug žaizdų pravėrė, 
Kad net nuo vaitonių ir ausys apkurto. 
O dabar ir vėliai iešmus išgalanda 
Ir vėl jie mus smeigia ir žudo ir kanda.

Bet mūs spėkoj vėliai rado kerštą bočių: 
Jų pajėgą, drąsą, ištvermę kautynėj.... 
Taip Lietuvos sūnūs, tie ainiai prabočių, 
Drąsiai atsilaiko kruvinoj imtynėj.
Ne tik atsilaiko: Eina į ataką, 
Ir taip į liuosybę visiems skina taką.

Brangūs mūs karžygiai! Jūs spėką, 
jūs galę,

Nieks negal’ atsverti, niekas apkainuoti.
Ir tų, kuriuos nacių retežiai sukalę 
Tų, kurie nemano dėl to aimanuoti, 
Bet paėmę vėzdą juom smogia grobiką, 
O kartu, ir savo šalies išdaviką.

Jūs, brangūs karžygiai, liaudies 
apgynėjai,

Tamsoje jus nešat Promotejaus šviesą...
O Tėviške! Meile tu juosius penėjai 
Ir dėl to išvydo jie amžiną tiesą, 
Dėl kurios grobikų gunyčias jie ardo 
Ir tuom prisilygsta savo tėvų vardui.

A. Dagilis.

Aš Kareivis
Toks laimingas, toks šventas ramumas.
Saulėj plazda baltučiai drugiai. 
Sidabrinės geltonos ramunės, 
Ir auksiniai banguoja rugiai.

O jų aukse—rugiagėlės melsvos 
Bėga tolin, kur baigias dangus. 
Nežinau, kaip aš viską pakelsiu — 
Tu per daug man buvai jau brangus.

Krašte, krašte rugių ir šilojų, 
Tu įaugai tvirtai man širdy. 
Palieku, o slapta ašaroju, 
Kai manęs nematai, negirdi...

Aš žinau, kad tą šventą ramumą 
Sutrukdys greit trenksmai ir rauda. 
Ir nuvys sidabrinė ramunė 
Su šaknim svetimų išrauta.

Likit sveikos ganyklos ir pievos!
Aš kareivio milinę velku.
Aš sugrįšiu iš karo, ir vėl mes 
Susitiksim ant aukso laukų.

Likit sveikos, ganyklos ir pievos!

Lawrence, Mass, i
Dienrašty j, Laisvėj, iš spalių 

14 dienos, tilpo korespondenci
ja, kas link keturių kolonijų 
surengto išvažiavimo, ten pra
leista kaip kurių vardai. Drg. 
J. šleivienė nepaminėta, o ji ; 
buvo gaspadinė ir energingai ) 
darbavosi nuo pat ryto iki 11 1 
valandos vakaro. Tai didelėj 
garbė draugei už taip ilgai iš-' 
dirbtą laiką* .

Spalių 9 dieną buvo sureng
ta Surprise Pare dėl draugų 
Slaikių 7-nių metų ženybinio 
gyvenimo. Draugai Slaikiai yra! 
Laisvės skaitytojai ir geri re-Į 
mėjai pažangiųjų. Artimi gimi-i 
nes, draugai ir draugės suėję' 
pabaliavojo ir vėlino drg. J.i 
Slaikai ir B. Slaikienei laimiu-j 
gai sulaukti 25-kių metų su-1 
kaktuvių. Ir aš nuo savęs veli-j 
nu jiems, kaipo dienraščio skai- j 

Įtytojams, daug laimių ii- ener- j 
gingai darbuotis, kad karas; 
greičiau būtų išlaimėtas prieš 
juodąjį fašizmą.

S. Penkauskas.

McKees Rocks, Pa.
Pittsburgh© ir apylinkės lie

tuvių dviejų ambulansų pirki
mui aukos didinasi. McKees 
Rocks kvota $500.00 bus su
kelta su dideliu kaupu. Kaip 
žinoma, mūsų kolonijos pini
gų $300.00 jau priduota Pitts
burgh© komitetui, apart to, 
geras pluoštas ’ pinigų ir vėl 
surinkta randasi, o dar pati 
mūsų teritorijos širdis — Es-

plenas, visai mažai pajudinta.
Wilmerdingieciai draugai 

labai gerai pasirodė pradžio
je, dabar irgi labai gerai dir
ba, bet mano supratimu, mes 
mikisrokiečiai sukirsim paskir
toj kvotoj ne tik visus pitts- 
burghiečius, bet ir wilmerdin- 
giečius.

Na, o kaip su kitomis kolo
nijomis ir pačiu Pittsburghu? 
Draugės ir draugai, ambulan
sų pirkimo darbas yra labai 
rimtas. Pasidarbavimo reikia 
didelio. Sukelti apie $4,000, 
tai ne juokai, bet greit sukelti 
minėta suma pinigų galima, 
tik reikia dirbti, reikia eiti į 
kiekvieno lietuvio apgyventą 
stubą, reikia eiti pas susiedus- 
kaimynus savo, reikia eiti pas 
biznierius, pas kuriuos mes 
reikmenis perkam, reikia aiš
kinti visiems, kaip mūsų jau
nuoliai, kaip Europos kovū- 
nai ir visi kiti kovotojai auko
ja savo spėką, savo gyvastį ir 
viską, ką turi, kad tik sumu
šus žiaurų mūsų priešą. Mes 
pasilikę čion namie, paaukoda
mi dolerį, penkinę ar daugiau, 
juk dėlto nesubankrūtinsim, o 
visgi jausimės, kad ir mes 
nors biskį šioje kovoje prisidė- 
jom.

šiomis dienomis J. Miliaus
kas ir Ig. Kazlauskas surinko 
aukų West Parko daly ir pri
davė LDS. 142 kp. susirinki
me. Kuopa pinigus perduos 
ambulansų komitetui.

Aukojo sekanti: Ign. Kaz
lauskas, 10 dol.; J. Miliaus
kas, 5 dol.; N. Levin, 1 dol.; L 
Samuels, 1 dol.; Barneys Bar
ber Shop, 1 dol.; Dr. A. Pv. Da
vis, 2 dol.; Ona Damijonaitie- 
nė, 2 dol.; E. Masiliunienė 1

dol.; Federal Market 1 dol.; 
J. Bružas, 2 dol.; Stanley 
Tempolski, 5 dol.; J. Sarzins- 
ki, 1 dol.; Bl. Kautzmen, 50c; 
P. Grigienė, 2 dol.; John Ba
rolay, 1 dol.; J. Petraitis, 1 
dol.: E. li. Prostko, 5 dol.; P. 
Bartkevičius, 5 dol.; Pau] 
Guopas, 2 dol.; M. Butkus, 1 
d©]., J. Lukas, 2 dol.; P. Gun
ningham, 1 doh; P. Vilkas, 1 
dol.; L. Kwalik, 2 dol.; M. 
Grigaliūnas, 1 dol.; A. Yake- 
lis, 1 dol.; J. Janušas, 2 dol.;
M. Povilaitis, 1 dol.; M. Soho, 
1 dol.; A. Ramutis, 1 dol.; Al. 
Sherman, 1 dol.; Ag. Bredic- 
kis, 1 dol.; J. Blauzdis, 1 dol.

Viso surinkta $65.50. Ačiū 
aukotojams.

J. Miliauskas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Berlyno radijas pasakojo, 

kad vokiečiai atėmę iš ang
lų Levitą, mažiukę Dodeka- 
nese salą, netoli Turkijos.

Washington. — Didžiojo 
kapitalo atstovai kongrese 
reikalauja aptaksuot ir 
kasdieninius žmonių pirki
nius.

Washington. — Preziden
tas Rooseveitas pasišaukė 
darbo unijų vadus tartis dėl 
reikalaujamų algos pakėli
mų geležinkeliečiams ir 
mainieriams.

Italijoj trūksta naciams 
lėktuvų. Dažnai visiškai ne
pakyla vokiečių lėktuvai 
prieš anglų - amerikiečių 
atakas iš oro.

Scottville, Mieli.
Ūkininkai Ruošiasi Prie 

Svarbių Prakalbų
LLD 218 kp. rengia prakal

bas, kurios įvyks lapkričio 1 
d., 8 vai. vakare, Lietuvių Ūki
ninkų Svetainėje, Scottville, 
Mich.

I šias prakalbas turėtų atei
ti visi apylinkės lietuviai, nes 
jose dalyvaus svečias iš iChica- 
gos ir pasakys daug svarbių ži
nių. Mes žinome, kad šio karo 
metu kasdieną įvyksta įvairių 
dalykų pasaulyje ir ne visi mes 
juos galime tinkamai pasekti, 
tad gerbiamas kalbėtojas daug 
mums padės, išaiškindamas die
nos įvykius ir darbininkų kovų 
metodas.

Nepamirškite, kad ateina pre
zidentiniai rinkimai, mes turė
sime ir čia organizuotai veik
ti, kad reakcininkai nepastotų 
kelią darbininkams. Visi mato
me, kad reakcionieriai smar
kiai veikia prieš mūsų prezi
dento karines pastangas. Jie ži
no, jei Rooseveitas vėl taptų 
išrinktu, tai darbo žmonės tu
rėtų daugiau teisių. O jie nori 
pavergti mus. Tad visi ir visos 
vieningai dalyvaukime prakal
bose. Taip pat iš artimesnių 
apylinkių lietuviai turėtų daly
vauti.

čia noriu priminti LDS 218 
kp. nariams, kad sekantis mū- 

| sų kuopos susirinkimas įvyks 
j pas P. šišką, Scottville, Mich. 
Pas mane susirinkimų jau ne
bus, nes pardaviau savo ūkį ir 

i neužilgo teks apleisti Custer, 
i Mich.

Juodaitis.

Lietuvio Saržento Eiles
Lietuvis saržentas Charles Stancavage 

(Stankevičius) parašė (New Yorko dien- 
raštyj Sunday Mirror, rugs. 26 d.) se
kamas eilutes, paaukodamas amerikie
čiams kariams, kurie žuvo bekovodami 
Sicilijoj:

“THAT YOU MAY LIVE...”
Beneath these crosses, wet with dew, 
Lie soldiers who have died for you.

Wet with tears of myriad mothers, 
They died for you—their earthly 

brothers.

It* q«inq to cott Billions to 
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Proud harvest of Democracy
They fought to keep our nation free!

The flower of their sacrifice
Will bloom beyond the tyrant’s price....

And generations, still unborn, 
Shall read of Sicily’s new dawn.

Plant Freedom's Cross above the sod,
They sleep in grandeur... and with God.

Sgt. Charles Stancavage.

AIDO CHORO METINIS KONCERTAS |
ŠEŠTADIENĮ, 30 SPALIŲ - OCTOBER, t

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO SALĖJE f
280 Union Avenue ••••• Brooklyn, N. Y.

Aido Choras, vadovaujant A. Žilinskaitei (Anderson) *
<|>

Muzikalė Programa Prasidės 8 Vai. Vakare |
Po Dainy Bus ŠOKIAI Prie Vinco Kvietkaus Muzikos <|>

Įžanga 60c Asmeniui Pradžia 7:30 P. M. |
APART AIDO CHORO, DAINUOS DAR IR LATVIŲ CHORAS |

Programa Bus Įvairi ir žingeidi. Kviečia AIDO CHORAS. i
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS

PITTSBURGH’© ŽINIOS Cleveland, Ohio

k (Tąsa)
Einame į savo baraką. Vėl aukštas 

dangus su savo žvaigždėmis ir gimstan
čia aušra. Aš einu po juo, kareivis dide
liais batais ir pilnu pilvu, mažas anksty
vas kareivis, ii' šalia manęs pasilenkęs ir 
kampuotas eina Katas, mano draugas.

Barakų bruožai jau įžiūrimi sutemose 
ir rodosi mums giliu gardžiu miegu.

i VL
Kalbama apie puolimą. Į frontą išvyk

stam dviem dienom anksčiau negu pa
prastai. Pakelėj praeiname sušaudytą 
mokyklą. Pagal šoninę jos sieną sukrau
ta du aukšti mūrai visai naujitėlių švie- 

. šių nedailintų karstų. Jie dar kvepia sa
kais, pušimis ir mišku. Mažų mažiausia 
jų šimtas.

—Matyt, gerai prisirengta pulti,—nu
stebęs sako Mileris.

— Jie yra skiriami mums, — sumur
ma Deteringas.

— Neplepėk niekų, — puola jį Katas.
— Džiaukis, kad dar gausi karstą— 

šaiposi Tjadenas, — kai tave, tokią bai
dyklę, tai jie tik užmes palapine ir vis- 

I kas!
Į Taip pat ir kiti plepa sąmojus, nejau- 
I kius sąmojus, ką gi mums daugiau dary

ti.—Karstai iš tikrųjų mums yra ski
riami. Tokiais atvejais organizacija pasi
puošia.

Fronte visur verda. Pirmą naktį sten
giamės susiorientuoti. Kadangi gana ty
lu, tai girdime, kaip už priešų fronto ne
sustodami ligi sutemos bilda transportai.

, Katas sako, kad jie ne išsikrausto, bet 
kariuomenę gabena. Kariuomenę, amu
niciją, patrankas...

Anglų artilerija sustiprinta. Tat tuo
jau nugirstame. Po dešinei nuo fermos 
stovi mažiausia keturios batarėjos sun
kesnės negu 20.5 cm., o už tuopų pri
statyta minosvaidžių.

Be to, dar yra pridėtas gerokas skai
čius prakeiktų mažesnių prancūziškų pa
trankų.

Mes blogai nusiteikę. Praėjus porai 
valandų po to, kai mes sulindome į apka
sus, mūsų pačių artilerija pradeda šau
dyti į mūs poziciją. Per keturias savai
tes tai jau trečiąkart taip atsitinka. Jei 
tat būtų paprastas nepataikymas—nie
kas nieko nesakytų, bet dalykas toks, 
kad patrankų vamzdžiai išdilę; jie tin
kamai nebepermeta sviedinių ir dažnai 
pasitaiko toki netikslūs šūviai. Dėl to 
šiąnakt turim porą sužeistų.

“* • — • "* •
Frontas tai narvas, kuriame nervingai 

laukiama būsimų įvykių. Gulime požemy
I besipinančių granatų lauke ir, nieko ne

žinodami, laukiam įtempę visus savo ner
vus. Čia vyriausia yrą nuotykis. Atle-

i kiant sviediniui aš galiu susigūžti — ir 
viskas; kur jis kris — aš negaliu nei ge
rai žinoti, nei jo nukreipti.

Nuotykiąi ir padaro mus tokius abe
jingus, kad visa kas mums vis tiek pat. 
Prieš keletą menesių aš sėdėjau požemy 
ir žaidžiau skatą; po valandėlės atsisto
jau ir išėjau aplankyt kitam požemy 

| ęsančio yąžįstapio. Kai sugrįžau, pirmo- 
, o jau nebebuvo, jis buvo išneštas sun- 

( kaus sviedinio. Grįžau į antrą ir kaip tik 
aiku — padėti jį iš žemių atkasti. Tuo 

tarpu sproginys jį užvertė.
Taip pat atsitiktinai ir aš gyvas išli

kau. Bombų nepramušamam požemy ga
li būt sųįripš^intas, o. atviram lauke de
šimties vaįąndų nepaliaujamo j ugny gali 
išlikti nesužeistas. Kiekvienas kareivis 
gyvas išlieka tik dėl tūkstančių atsitiki
mų. Ir kiekvienas kareivis tiki ir pasiti
ki likimu.

Y -:-
Turim saugoti savo duoną. Paskuti

niuoju laiku, kai nebe visai tvarkingai 
, > laidojama, baisiai padaugėjo žiurkių. De- 

tęringas sako, kad tat yra tikriausiai 
blogo oro ženklas.

Žiurkės ypatingai bjaurios dėl to, kad 
jps tokios didelės. Tai tokia rūšis, kurią 
vądina lavoninėm žiurkėm. Jų biaurūs 
pikti pliki snukiai ir vemti verčią, pa
mačius, ilgos plikos uodegos.

Atrodo jos tikrai alkanos. Beveik vi
siems apgraužė duoną. Kropas pagalvy 
savąją stipriai suvyniojo palapinės me

džiagoj, bet negali užmigti, nes jos laks
to jam per veidą norėdamos prilįsti prie 
duonos. Deteringas. net gudrybių grie
bės. Jis palubėj pririšo ploną vielą ir ant 
jos pakabino ryšulėlį su savo duoną. Bet 
naktį, švystelėjęs kišenine lempute, jis 
pamato vielą supantis. Ant duonos joja 
riebi žiurkė.

Pagaliau mes ryžtamės tam padaryti 
galą. Duonos gabalėlius, kurie žiurkių 
apgraužti, rūpestingai nupiaustome. Iš
mest duonos nieku būdu negalime, nes 
kitaip rytoj nieko neturėtume valgyti.

Nupjaustytąsias riekeles sudedame vi
dury aslos. Kiekvienas išsiima savo kas
tuvėlį ir gula pasiruošęs mušti. Deterin
gas, Kropas ir Katas laiko švystelti pri
ruoštas savo kišenines lemputes.

Po keletos minučių išgirstam, kad jau 
atkrebžda, atpyška. Krebždesys didėja. 
Pagaliau, girdėt jų daugybė. Sužiba ki
šeninės lemputės ir visi puola mušt juo
dos krūvos, kuri čiuža į visas puses. Iš- 
davinys puikus. Negyvėles žiurkes išme
tame ant apkasų griovio krašto ir vėl 
gulame tykoti.

Dar keletą kartų mums pavyksta taip 
jas užpulti. Po to gyvulėliai kažką pa
stebėjo, arba užuodė kraują. Jie nebeina. 
Vis dėlto kitą dieną duonos liekanas nuo 
aslos randame nunešiotas.

Kaimyniniam požemy jos užpuolę dvi 
dideles kates ir vieną šunį, užkramtę 
juos ir sugraužę. • • •

Kitą dieną gaunam edamietiško sūrio. 
Kiekvienam tenka beveik po ketvirtdalį. 
Tai iš dalies geras dalykas, nes edamie- 
tiškasis skanus, iš dalies blogas, nes stori 
raudoni sūrio kamuoliai ligi šiol visada 
mums reiškia dideles kovų audras. Mūsų 
nujautimas padidėja, kai ir degtinės iš- 
dalyjama. Kol kas mes ją geriame, bet 
mūsų nuotaika bloga.

Per dienas lenktyniuojame šaudydami 
žiurkes ir dy kine j am aplinkui. Gauname 
daugiau šovinių ir rankinių granatų. 
Taip jau peržiūrime durtuvus. Yra tokių 
durtuvų, kurių ašmenims priešinga pusė 
turi piūklo pavidalą. Jei priešai pagauna 
ką nors su tokiu durtuvu, nudžiauna be 
pasigailėjimo. Kaimynystėj mums teko 
rasti žmonių, kuriems piūkliniais dur
tuvais buvo nupiaustytos nosys ir išba
dytos akys. Po to jiems burnos ir nosys 
buvo pripiltos piuvenų, ir taip jie yra 
uždusę.

(Bus daugiau)

Paaiškinimas Įvykio Tarpe 
Povilo ir Jono Dargių ir 

J. K. Mažuknos
SLA 3-čio apskričio komisi

jos susirinkime, rugsėjo 23 d., 
1943 m., 9 vai. vakare, Lietu
vių Mokslo Draugijos Knygy
ne dalyvavo Povilas Dargis,
J. K. Mažukna, M. Zdankienė,
K. Šinkūnas, S. Bakanas, S. 
Karsokienė, E. Saveikiene ir 
Jonas Dargis.

Susirinkime buvo svarstoma 
surengimas pagerbimo vakaro 
dėl Dr. Baltrušaitienės. Susi
rinkimas baigėsi geroj tvarkoj. 
Susirinkimui užsibaigus Povi
las Dargis prašė visų dar pa
laukti, nes turi ką svarbaus 
pranešti. P. Dargis pranešė, 
kad jis bus kandidatu į SLA 
Vice-Prezidento vietą, nes 
Mažukna ir Mockus daugiau 
nekandidatuoja. .

J. K. Mažukna pareiškė, 
kad jis tokio pareiškimo dar 
nėra tikrai pasakęs, bet dabar 
susitaręs su Mockum ir kitais 
Susivienijimo veikėjais para
šęs, kad dar sykį kandidatuos.

Povilas Dargis pradėjo va
dinti Mažukna “negentelmo- 
nu” ir iš to kilo barnis ir gin
čas. Povilas Dargis atėjo į ki
tą pusę stalo, kur Mažukna 
stovėjo. P. Dargis mostelėjo 
ranka prieš Mažuknos veidą. 
Mažukna pastūmė Dargio 
ranką ir tuom sykiu Jonas 
Dargis, kuris visą laiką stovėjo 
užpakalyj Mažuknos, kirto 
Mažuknai. Mažuknai lūpa bu-

Svarbi Konferencija

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: EVergreen 8-9770

pašaliniai žmo
noj teisinti, nei 
vienos ar kitos 
šį paaiškinimą

vo taip perkirsta, kad reika
linga buvo gydytojo pagelba 
susiūti žaizdą.

Mes, kaipo 
nes, nenorime 
pasmerkti nei 
pusės, tiktai
siunčiame į tuos laikraščius, 
kur tilpo korespondencijos 
apie tą įvykį.

Sykiu norime tiktai pastebė
ti, kad SLA 3-čias apskritys 
gyvuoja 30 metų ir tokio ne
malonaus įvykio nebuvo, nors 
ir visokių ginčų yra pasitaikę, 
kaip ir visose lietuvių organi
zacijose. Antra, Mažukna 
lyvauja apskrityj nuo pat 
skričio susiorganizavimo 
daug metų ėjo pirmininko

dabar eina pareigas, 
sekretorius, 

pirmi metai kaip 
parengimų komisijoj.

S. Karsokienė 
E. Saveikiene 
M. Zdankienč 
K. Šinkūnas.

da-
ap-

ir
pa-

reigas, 
kaipo apskričio
J. Daugis
yra

Baltimore, Md
Laimingo Gyvenimo!

Rugsėjo 1 dieną apsivedė 
draugė Ona Kučiauskaitė su 
B. Buckler. Laimingo gyveni
mo jaunavedžiams. Onutė yra 
veikli mūsų organicijų narė ir 
spaudos bendradarbė, dabar 
linkiu jai ir jos draugui abiem 
energingai darbuotis žmonijos 
gerovei. Kaimynas.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-078S
NIGHT—HAvemcyer 8-1158

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Ohio Lietuvių Vienybės Kon
ferencijos Komitetas, bėgyje 
savo 2-jų metų, gyvavimo yra 
nuveikęs daug prakilnių darbų. 
Gražiai parėmė Amerikos Rau
donąjį Kryžių, darbavosi civi
lio apsigynimo darbe, įsteigė 
pirmos pagalbos klases su geru 
mokytojum ir Sovietų karo pa
galbai ir kartu Tarybinės Lie
tuvos raudonarmiečiams, kurie 
kariauja 
mašiną, 
vaduoti 
Lietuvą 
lęs arti 
daug pastangų, kad suvienijus 
Ohio lietuvius greitesniam karo 
laimėjimui.

OLVK Komitetas šaukia sa
vo 3-čią metinę konferenciją, 
kuri įvyks spalių 31 d., Lietu
vių Svetainėje, 6835 Superior 
Ave. Į konferenciją susirinks 
iClevelando, Youngstowno, Ak- 
rono, Bedford© ir Ohio farme- 
rių draugijų delegatai, peržvelg
ti praeities darbuotę ir pasi- 
brėžti naujus planus naujiems 
darbams.

prieš vokiečių karo 
kurie yra pasiryžę iš- 
mūsų gimtinį kraštą 

— Komitetas yra sukė- 
$4,000. Komitetas dėjo

Ši konferencija įvyksta labai 
rimtam laikotarpyje ir todėl vi
si delegatai privalo būti pasi
ruošę su gerais sumanimiais ir 
planais. Visi veiklesni darbuo
tojai irgi privalo dalyvauti kon-

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St. 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObridgc G830

OFISO VALANDOS,
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare
Nedčliomia ir Čventadieniaia t

ferencijoj. Nes ši konferencija 
turės išdirbti planus, kad dar 
daugiau suvienijus visus Ohio 
demokratiška! n u s i s tačiusius 
lietuvius bendram visuomeni
niam darbui — už gelbėjimą 
Amerikos karinių pastangų, už 
Lietuvos išlaisvinimą ir už gel
bėjimą Lietuvos žmonių, kada 
vokiški plėšikai bus išvyti iš 
Tarybinės Lietuvos. O tas lai
kas gal jau nebetaip toli.

Ši konferencija turės apsvars
tyti ir Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimą, kuris 
įvyks gruodžio 18 ir 19 dieno
mis. Brooklyne. Tas Suvažiavi
mas yra šaukiamas tam, kad su
bendrinti visų Amerikos demo
kratiškai nusistačiusių lietuvių 
veikimą. Tame Suvažiavime 
Ohio lietuvių mintys turi būti 
reprezentuojamos. Todėl Ohio 
konferencija turės pasiųsti de
legatus į Demokratinių Ameri
kos Lietuvių Suvažiavimą.

Darbo žmogus.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

24 d. spalių, 1 v. dieną. Pas drau
gus Bakūnus, 316 3rd St. Kviečiame 
visus dalyvauti tame susirinkime. 
Turime aptarti Centro Valdybos 
balsavimą ir Laisvės vajų, taip ir 
kitų svarbių reikalų yra. — G. S., 

/fin. sekr. (248-250)

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINE)
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtines

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

ŠYPSENOS
SILPNAVALIAI
Štai kaip Mikas Silpnavalis
Tapo vyras nelegalis,

Ir vėliau kas atsitiko
Su visa šeimyna Miko. —

Mikas buvo sportas vyras —
Su pačia jau atsiskyręs,

Nors divorso neturėjo, 
Bet jam tas nei nerūpėjo.

Jis plačiais keliais gyveno, 
Gaudams—ko tik užsimano ;

Sako, peklon kiškit dorą, 
Aš važiuoju pas Barborą!

Pas Barborą, tai Brigytą,
Mikas būdavo lig ryto, — 

Valgė kumpį ir vištieną, 
Baliavojo kožną dieną....

Jo pati gerai žinojo,
Kaip jos Mikas baliavojo;

Vyrui “keršyti” pradėjo, 
Įr pati bopiaut nųęjo...

Be močiutės, be tėvelio,
Ir vaikai ant blogo kelio — 

Vienas ėipė plėšikauti, 
Kitas —su vagiais sėbrauti.

Iš smarkaus ir drūto Miko 
Šiandien tik šešėlis liko —

Pas mergas pagavo džiovą, 
Ir apleist negali lovą....

Moteris nusiskandino.
Kur vaikai — tai nieks nežino, 

štai kodėl jūs, po paraliais, 
Venkit būti silpnavaliais!

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 

. Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

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

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
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

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

r . •’ ’{ • ■ T •' / I »

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

£ $ % t % « t Yr * * W. W * » « ★
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

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

Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Glvials

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tek ®V. 4-8098

Štai 
adresai

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110

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

būsite patenkinti.



šeštadienis, Spalių Ž3, 1943 Laisve, Lithuanian Daily News Penktu Puslapi*

Chester, Pa.
Trupiniai.

Dienraščio “Laisvės” vajus 
jau prasidėjo, už tai katriems 
“Laisvės” skaitytojams prenu
merata pasibaigia ar baigias, 
tai atsinaujinkim, kaip galime 
greičiau, nes užvilkimas laiko 
pridaro skaitytojams ir spau
dai nesmagumo. Taip pat, čia 
daug lietuvių dar neskaito 
“Laisvės”, o daug čia randasi 
privažiavusių iš kitų kolonijų, 
katrie dirba karo industrijoj, 
už tai turėtų kiekvienas lietu
vis turėti darbininkiškų dien
raštį savo namuose, nes dien
raščiai “Laisvė” ir “Vilnis” 
yra teisingiausi Amerikos lie
tuvių darbininkų dienraščiai, 
katrie nušviečia darbininkų 
reikalus.

Vienas kitas žodis apie paš- 
tos komunikacijų. Mūsų mies
telyj daug skaitytojų neaplai- 
ko iš paštos kasdiena svetim- 
kalbių laikraščių, užtai neku- 
rie ir mūsų lietuviai pyksta, 
kad neaplaiko kiekvienos die
nos savo kalbinių laikraščių. 
Mes turime atsiminti, kad gy
vename karo laiku, nes paštoj 
trūksta darbininkų, kad pri
statyti laikraščius kiekvienos 
dienos skaitytojams. Už tai 
mūsų užduotis yra kreiptis į 
paštų ir reikalauti, kad būtų 
pristatyti laikraščiai į laikų.

Drapanų Rinkimas.
Philadelphijos Sovietų Są

jungos Karo Pagelbos Komi
tetas praneša, kad yra prisi
rengę Philadelphijoj ir apy
linkėj surinkti 3,000,000 sva
rų drapanų del Sovietų Sąjun
gos žmonių, nukentėjusių nuo 
karo. Užtai jau randasi ir 
Chesteryje 3 drapanų stotys; 
arčiausia drapanų stotis tarp 
lietuvių randasi Rusų Kliube, 
620 Morton Avė. Durys atda
ros kieKvienų dienų ir vakarų. 
Katrie lietuviai turite atlieka
mų drapanų, kaip tai vyrų, 
moterų ir vaikų, malonėkit pa
aukoti dėl Sovietų Sujungus. į 
Drapanas turite pristatyti pa
tys į virš minėtą stotį. Drapa
nos turi būti švarios ir nenu- 
plyšusios. nes kitaip neužsi
moka siųsti į taip tolima ir 
pavojingą kelionę. Atsiminki
me, kad Sovietų Sąjungos žmo
nės neturi laiko gaminti dra
panas, Sovietų Sąjungos žmonės 
turi gaminti ginklus, kad ap
gynus savo šalį ir kartu mūsų 
šalį Lietuvą nuo žiauriųjų ka
nibalų fašistų.

įvyko Puikus Koncertas
Čia buvo puikus koncertas 

spalių 3 d., Odd Fellows svetai
nėje, dėl Sovietų Sąjungos me- 
dikalės pagalbos. Buvo atsilan
kęs ir lietuvių būrelis. Progra
ma buvo gana gera, atliko iš 
Philadelphijos Paul Korygos | 
orkestrą. Taip pat buvo ir lie-' 
tuviška programėlė, čia buvoį 
užsukęs draugas Vincas Wallas 
su savo sūnumi iš Wilkes-Bar
re, Pa. ir sudainavo keletą pui
kių dainelių, palinksmino savo 
puikiu balsu lietuvius ir sve
timtaučius. Tai ačiū, drauge 
Wallas, už jūsų taip gerą pa- 
sitarnavimą. Jei būtų tokių 
žmonių daug, tai mes darbinin
kai stipriai būtume susivieniję, 
kad pasaulio fašizmas nebūtų 
turėjęs galios šiandien mėsinė
ti darbininkų.

Kalbėjo draugas J. Smithas 
iš Philadelphijos. Smithas kal
bėjo lietuvių kalba, nurodyda
mas, kas link gelbėjimo Sovie-' 
tų Sąjungos kovotojų finansi
niai, kas gelbsti išlaisvinti ir 
Lietuvą iš nacių vergijos. Kal
bėjo Peter Smey, Russian War 
Relief, Inc., sekretorius ir M. 
A. Uraevsky, atstovas Konsu
lato USSR iš New Yorko. Pu
blika suaukavo aukų dėl So
vietų medikalės pagalbos virš 
septynių šimtų dolerių. Tai pui
ki auka dėl nukentėjusių nuo 
karo. Chesteryj per metus lai
ko jau yra sukelta aštuopį tūks
tančiai dolerių dėl medikalės 
pagalbos Sovietų Sąjungai.

Įvyksta Didelės Prakalbos
Baigdamas turiu priminti 

Chesterio ir apylinkės lietu
viams, kad ateinantį sekmadie
nį, spalių 24 dienų, įvyksta An-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
Lengvas darbas. Nuolatinis. Pakuoti Che

wing Gum: $20.80, 48 valandų savaitė; taip
gi ir daliai laiko. Pilna alga laike mokini- 
mosi. Automatiškas algų pakilimas po 90 
dienų: Vakacijos su alga.

TOPPS
t>0 Broadway, Brooklyn

(252)

REIKIA MERGINŲ
18 ir viršaus; patyrimas nereikalingas; ka

rinis fabrikas ; dieninis darbas; nuolatinis ; 
40 valandų : laikas ir pusė už viršlaikius. 
Victor Sonshine, 249 West 36th St.

(252)

REIKIA MOTERŲ
Moderniška dirbtuvė : pakavimui valgomų 

daiktų ; patyrimas nereikalingas ; 5 dienų sa
vaitė; viršlaikiai, laikas ir pusė.

KNICKERBOCKER MltLS
LACKAWANNA 4-4000

MERGINOS
Patyrusios ir nepatyrusios bendram knygų 

apdarymui. 40 valandų savaitė. 3-čios lubos. 
Blanchard Press, 418 W. 25th St.. N. Y.

MERGINOS 
BENDRAM DARBUI 

IR 
VALYMUI 

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA 

HOFFMAN MFG. CO. 
58-20 MASPETH AVĖ. 

MASPETH, L. I.
HAVEMEYER 8-1072

BUSAS PRAVAŽIUOJA DURIS
(253)

VALYTOJOS
IR EGZAMINUOTOJOS 

PRIE LAKŪNŲ DRABUŽIŲ 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS 

IDEALIŠKOS VALANDOS. 
MUZIKA LAIKE PIETŲ.

BŪTINAS KARO DARBAS
Aplikantės privalo turėti atliekamumo pa

reiškimą. Kreipkitės

H. L. B. CORP.
525 West 52nd St., 4-tos lubos

(253)

POPIERINĖS DĖŽĖS
Patyrusios S. & S. Operatorės 
Nuolatinis Darbas; Gera Alga 

HAMILTON CARTON CO. 
87 Richardson St. 
(Greenpoint) Brooklyn 

EV. 7-0214
(252)

LANKYTOJOS IR PADĖJĖJOS 
Pradinės ar Patyrusios 

Daliai laiko ar pilnam laikui 
NUO KAVALKŲ DARBAS; GERA ALGA. 

Mažiausia $16 už 40 valandų savaitę. 
Kreipkitės Miss Henderson, 5-tos lubos. 

183 Varick St., Manhattan.
Turi kalbėt angliškai, kad suprasti įsa

kymus.
(251)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

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

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

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

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

„PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
V ALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 5IST STREET

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE
(X)

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
ų 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 

(251)

tano Bimbos prakalbos, kaip 
2:30 vai. po pietų, Lietuvių 
Tautiškoj svetainėj, 928 E. 
Moyamensing Ave., Philadel
phia, Pa.

Taip pat duos puikią progra
mą drg. Juozas Jurčiukonis. 
Už tai, katrie Chesterio lietu
viai nedirbsime, tai važiuosime 
visi į prakalbas ir koncertą. 
Mes žinome, kad drg. Bimba 
yra vienas iš geriausių lietuvių 
kalbėtojų. Kalbėtojas peržvelgs 
šio karo stovį, taipgi išaiškins 
mūsų gimtinės Lietuvos padė
tį, kurią mėsinėja jau treti 
metai hitleriniai kanibalai.

P. Šlajus,

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS 
AMŽIAUS 18 IKI 40 

LENGVAM STATYMO 
IR BENDRAM DARBUI 

GERA ALGA 
ATSINEŠKITE GIMIMO PALIUDIJIMĄ 
Iš būtinų darbų reikia turėt paliuosavimo 

pareiškimų.

HORNI SIGNAL
MANUFACTURING CORP.

73 VARICK ST., N. Y.
CANAL ST. STOTIS — VISOS SUBVĖS

(252)

MERGINOS-MOTERYS
Lengvam fabriko darbui 

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

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

New York City
(254))

MAUDYNIŲ APVALYTOJOS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

IR VALYMO DARBUI
Naktų ir dienų darbas. Gera alga. Malo

nios darbo sąlygos. Matykite Housekeeper.
HOTEL LOMBARDY 

111 East 56th St.
(251)

MERGINOS-MOTERYS
Odos dirbinių fabrikui, kariniai darbai. 

Patylimas nereikalingas. Gera alga. Daug 
viršlaikių.

DIAMOND LEATHER CRAFT CO, 
421 West 28th St.

(255)

MERGINŲ-MOTERŲ
Patyrusių egzaminierkų prie 

apsigynimui drabužių.
TAIPGI OPERATORIŲ
Ant Singer Siuvamų Mašinų 
Taipgi Bendrai Pagelbininkių 

Nuolatinis darbas; daug viršlaikių.

KELLER PRODUCTS
26 West 17th St., N. Y. C.

<231)

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKES

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI. 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS

PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

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

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

MERGINOS-MOTERYS
MAŽIAUSIA AMŽIAUS 16
KOMUNIKACIJŲ IŠNEŠIOJIMUI

Reikia išnešiojimui svarbių telegramų J 
paskirtas sritis.

PILNAM LAIKUI AR DALIAI LAIKO

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

Kambarys M-5,60 Hudson St., arti Chamber# 
50 Murray St., West of Church St., N. Y. 
422 E. 149th St., East of 3rd Ave., Bronx 
311 Washington St., arti Boro Hall, Brooklyn.

WESTERN UNION
(250)

OPERATORĖS
SINGLE IR DOUBLE NEEDLE

KARINIS DARBAS!
ARMIJOS ŠĖTROS 

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai
Iš būtinų darbų reikia turėt paliuosavimo 

pąreiškimą.
KREIPKITĖS 95 MORTON ST„

4-TOS LUBOS
7th Avė. Subvė 

Christopher ar Houston St. St*.
(X)

OPERUOTOJOS PADĖJĖJOS
PBIE SIUVAMŲ MAŠINŲ 

KARINIAI DARBAI! 
ARMIJAI ŠATROS

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai 
Dirbantieji asmenys privalo turėti paliuo

savimo pareiškimų.

KREIPKITĖS 95 MORTON ST., 
4-TOS LUBOS 

7th Avė. Subvė
Christopher ar Houston St. Sta.

,(X)

MERGINOS — GERA ALGA
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas. 
Lengvas ^fabriko darbas. Greitas Pakilimas.

STANDARD FOLDING CARTONS 
85 INGRAHAM ST., BROOKLYN

B.M.T. Station prie Morgan Ave., arba 
Flushing Ave. Gatvekariu.

(252)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
VIRŠ 18 METU SENUMO

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

INDŲ ATĖMEJOS 
VIRĖJOS 

MERGINOS PRIE BUFETO 
INDŲ IR STIKLŲ MAZGOTOJOS 

VIRTUVES DARBININKES 
SANDWICH IR SALAD 

DARYTOJOS 
MERGINOS PRIE SODA 

PRIE STEAM TABLE 
STALŲ PATARNAUTOJOS 

(Puikūs Tipai)

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

RESTAURANTS OF 
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A. M. 
IKI 4 P. M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE., 

(KAMPAS 48TH ST.)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
IR MAUDYNIŲ APVALYTOJOS 

IR SALIŲ VALYTOJOS 
Kreipkitės į Housekeeper

VANDERBILT HOTEL
Park Ave. prie 33rd St.

(251)

MOTERYS
valymui ofisų didžiausiuose budinkuosc. Gera 
alga ; nuolatinis darbas. Kreipkitės Room 
2500.

BROADWAY—40TH ST. CORP.
1440 Broadway, N. Y. City

(251)

ŠEIMININKĖS
50c į Valandą 
5 Dienų Savaitė

Macy’s 94th St. Sandėliui reikia mo
terų lengvam surinkimų ir pakavimų 
dovanų beskučių darbui. Linksmos ap
linkybės.

KREIPKITĖS TARPE 2 P. M. IR 6 P. M. 
PENKTADIENIAIS, ŠEŠTADIENIAIS

AR PIRMADIENIAIS

MACY’S WAREHOUSE
231 EAST 94th STREET

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuo
savimo pareiškimą.

(251)

MOTERYS PRIE VIRTUVĖS 
WARD PAREIGOM 

SLAUGIŲ PAGELBININKĖS 
DALIAI LAIKO PAGELBININKĖS

Valgis 6 dienas j savaitę. Puikios darbo są
lygos. Kreipkitės j Mrs. Russell.

METHODIST HOSPITAL
6th St., & 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

(255)

MERGINOS—JAUNOS MOTERYS 
pasikeičiamais .šiltais. Lengvas fabriko dar
bas. Pradinė alga $27.50 už 50 valandų sa
vaitę. šeštadienių vakarais nedirbama.

ASSOCIATED ENGRAVINGS 
WORKS

58 West 15th St.
(251)

REIKIA MERGINŲ
PAKAVIMO DEPARTMENTUI DAUGME- 

NIAI KAVOS IR ARBATOS IŠTAIGAI ; 40 
VALANDŲ SAVAITĖ, 5 DIENOS I SAVAI
TĘ.

OLD DUTCH MILLS
80 FRONT ST., N. Y. CITY

(250)

OPERATORĖS
Ligoninėm labai reikia vyriškų padžiamų, 

slaugių uniformų ir kitokių specialių vilkėji- 
mui drabužių. Nuolatinis darbas. Aygštos 
algos .sąžiningoms operatorėms, norinčioms 
ištikimai dirbti.

MELROSE CO.
355 Broadway (arti Canal St.)

(251)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

TURRET LATHE 
OPERATORIAI

PATYRĘ ANT WARNER 
& SWASEY

DAUG VIRŠLAIKIŲ
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimą. p

AMERICAN SAFETY 
RAZOR CORP.

62-76 LAWRENCE ST. 
BROOKLYN, N. Y.

PIPE COVERERS 
CANVAS MEN 

PAGELBININKAI 
l-mos Klasės. Tiktai Patyrę
H. BRIGHT CO., Inc.

I 148 Midland Ave.
Kearny, N. J.

Kearny 2-0634 or Gibraltar 2-6650
(255)

PAGELBININKAI, dirbt vaistų sandėlyje. 
Malonus, nuolatinis darbas. Viršlaikiai jei 
pageidaujate. Purepac Corp., 511 East 72nd 
St., N. Y. (4-tos lubos). I.R.T.' Lexington 
Ave. subvė, 68th SL-G»osstown Bus.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI!! VYRAI!!
KARINIS DARBAS

$42.70 Pradžiai
54 Valandų Savaite

$44.00 IKI $45.00 Į DVI SAVAITES 
TAIPGI PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI 

ATEIVIAI PRIIMAMI, TUOJAU 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

VISAS DARBAS VIDUI 1 
TAIKOS METU ATEITIS

U. S. GYPSUM CO.
NEW BRIGHTON, S. L

(30 MINUČIŲ NUO SOUTH FERRY)
Pasimatymas su Kompanijos atstovu pra

dedant su pirmadieniu įskaitant penktadienį. 
NUO OCT. 25TH IKI OCT. 29TH.
U. S. EMPLOYMENT SERVICE OF W.M.C. 
205 Schermerhorn St., B'klyn, 10-tos lubos 
79-87 Madison Ave., (28th) New York City 

Fourth Floor, Section A.)
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pa

reiškimo.
(255)

REIKIA VYRŲ
PATYRIMO NEREIKIA

DARBAS LENGVAS
BŪTINOJE ODOS 

DIRBTUVĖJE
SU VIRŠLAIKIAIS

TELEFONUOKITE MR. JONES

BEEKMAN 3-1012
(252)

VYRAI iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabrike. Patyrimo 
nereikia. Nuolatinis darbas prie ge
rų sąlygų su patenkinančiom valan
dų kainom, prisidedant viršlaikiams. 
Kreipkitės j fabriko Superintendent.

JOHN T. STANLEY CO., INC.
642 West 30th St.

(X)

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Mokytis Gerą Amatą
♦

70c į valandų pradžiai;
Po dviejų savaičių 75c.
85c po dviejų mėnesių.
50-56 valandų savaitė.

Laikas ir pusė už viršlaikius.
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės per visą dieną

1175 MANHATTAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.
Vernon-Jackson Avė, stotis, 

I.R.T. Subvė.
Greenpoint Ave., stotis, 

8th Avė. Linija.
(252)

VYRAI!
Susidarius daug karinių materijolų 
ir daiktų naudojimui namuose dau
gelyje vietų, sudaro reikalingumą—

VAGONŲ KROVĖJŲ
(Pilnam ar Daliai Laiko)

Keli šimtai gerai įaugusių vyrų, nuo
16 metų amžiaus ir viršaus, tuojau 

gali būt pastatyti į darbus.
REIKIA TURĖT COAST GUARD PASS
DAUGELIS DARBDAVIŲ MOKA KAS 

SAVAITĖ

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pa
reiškimo.

KREIPKITĖS 9 IKI 4 KASDIEN
ŠEŠTADIENIAIS 9 IKI 1.

UNITED STATES
RAILROAD RETIREMENT BOARD 

EMPLOYMENT SERVICE
58 Hudson St., 

New York, N. Y.
arba

577 Summit Ave.,
Jersey City, New Jersey

(254))

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
GERA ALGA

Geros darbo sąlygos. Rezidencijiniame vieš
butyje. Kreipkitės į Timekeeper.

HOTEL LOMBARDY 
111 East 56th St.

(251)
---------------------------------------------------------------------

VYRAI—KARINIAM DARBUI
Naktiniai šiftai Manhattan. Nepatyrę pa- 

gelbininkai, paprasti darbininkai, mokiniai, 
springsų darymui Armijai ir Laivynui.

PRADŽIAI ĄPIE $37

įsideda 14 valandų viršlaikių. Jei prie ka
rinių darbų tai nesikreipkite be paliuosavimo 
pareiškimo. Atsineškite darbinius drabužius.

E. R. MERRILL SPRING CO.
532 West 28th St. (arti 10th Ave.) 

(254))

NAKTINIAI VALYTOJAI
Nuolatinis Darbas. Kreipkitės į Housekeeper

VANDERBILT HOTEL
Park Ave. prie 33rd St.

(251)

PAPRASTI DARBININKAI 
IR MEDŽIO KROVĖJAI 

Kreipkitės William P. Youngs & Bros. 
43-16 Vernon Blvd., L. L City

(253)

MAŠINISTAI
Pirmos klases; turi mokėti daryti jigs, tools 
|r dies, taisymų mašineriją ir tirpinimų ma
šina; 100 nuoš. karinis darbas; gera alga. 
Privalo turėti paliuosavimo pareiškimą.
Šaukite ESPLANADE 5-2847 dėl pasitarimo.

(250)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
dalį laiko ar pilną laiką.

Ar jūs galite dirbti bi kuriuo 
iš sekamų pažymėto laiko?

8 A. M. IKI 12 PIETŲ 
8:30 A. M. IKI 12:30 P. M.

9 A. M. IKI 1 P. M.
10 A. M. IKI 2 P. M.
11 A. M. IKI 3 P. M.

12 PIETŲ IKI 4 P. M.
1 P. M. IKI 5 P. M.
2 P. M. IKI 6 P. M.

Arba gal jūs galite dirbti pilną laiką 
sekamuose darbuose?

TAVORŲ 
SUŽYMĖJIMO 

APTARNAVIMO 
APVALYMO 

PLATFORMO

MACY’S
Sandėlyje ir dirbtuvėje turi daug darbų vy
rams. 60c j valandą. Kreipkitės asmeniškai 
bile dieną su pirmadieniu, įimant penktadienį. 

47-44 31st St. Long Island City
B.M.T. ar I.R.T. subvės (Flushing Local) iki 

Rawson St. Independent subvė iki Queens
Plaza.

W.M.C. taisyklės turi būti išpildytos
(250)

ELEKTRA LYDYTOJAI
Vien tik gerai patyrę. Supla
navimui vyrai, Statytojai, Te
kintojai, Apkapotojai ir Pa
prasti Darbininkai taipgi rei
kalingi.

Kreipkitės pas

THE BOGERT & CARLOUGH CO.
512 Straight St., Paterson, N. J.
Jei dabar dirbate karinius 
darbus sulyg savo aukščiausio 

išsilavinimo, nesikreipkite.
(253)

VYRAI
THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 

FIFTH AVE. & 42ND ST.
REIKALAUJA

Keletos Gerų Vyrų. Naktiniai
Šiftai: 9:25 P. M. iki 5:30 A. M.

Dieniniai Šiftai: 6. A. M. iki 3 P. M.

Taipgi
Laisniuoto pečkūrio paliuosavimui priežiū

ros Enginėrių ir pečkūrių ; pasikeičiarpais 8 
valandų šiftais.

Kreipkitės į Room 106
Reikalinga Sveikatos Egzaminacija.

(250)

REIKIA VYRŲ
PATYRUSIŲ AR 
BE PATYRIMO

PAKAVIMAM IR IŠSIUNTIMAM
GERA ALGA

VIRŠLAIKIAI
J. J. LITTLE & IVES CO.
435 EAST 24th STREET

(252)

VYRAI
50c į valandą

5 Dienų Savaite

Macy’s 94th St. Sandėliui reikia vyrų 
pakavimui dovanų beskučių. Linksmos 
aplinkybės.

KREIPKITĖS TARPE 2 P. M. IR 6 P. M. 
PENKTADIENIAIS, ŠEŠTADIENIAIS 

AR PIRMADIENIAIS.

MACY’S WAREHOUSE
231 East 94th Street

Iš būtinų darbų turi turėt paliuosavimo 
pareiškimą.

(251)

PAKUUOTOJAI IR DĖJIKAI
I MEDINES DĖŽES (10) 

reikalingi ; tik su patyrimu prie namų ra
kandų tesikreipkite. Dėl darbo kreipkitės. 
Lexington Moving and Storage, 202 W. 89th 
Street.

(255)

REIKIA VYRŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

BENDRAM DARBUI
Būtiname daugmeniškame pieninių 

produktų sandėlyje.
KREIPKITĖS

GEO. EHLĘNBERGER & CO., Ine.
29 9TH AVĖ., N. Y. CITY 

(13th St.)
(250)

GONTORIAI
ir lygių stogų dengikai. Gera alga. Pre

mier Roofing, 602 Pacific St., Brooklyn, ar
ti 4th Ave.)

(251)

APVALYTOJO 
REIKIA 

AMŽIAUS 50 IKI 60 METŲ 
Duodama valgis ir uniforma. Geros darbo 

sąlygos. Kreipkitės j Mrs. Russell. 
METHODIST HOSPITAL 

6th St., & 7th Ave., Brooklyn, N. Y. 
(255)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VALGYKLŲ DARBININKAI

NUOLATINIS DARBAS
GEROS ALGOS

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI

INDŲ ATĖMĖ J AI
INDŲ MAZGOTOJAI 

VIRTUVEI PAGELBININKAI 
OYSTERMEN 

APVALYTOJAI
SODA MEN 

PAGELBININKAI SANDELYJE 
STALŲ PATARNAUTOJAI

(Puikūs Tipai)

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

RESTAURANTS OF 
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A. M. 
IKI 4 P. M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE., 

(KAMPAS 48th ST.)

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

(X)

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.

(X)

VYRAI 
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 

PEČKŪRYS
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI — APMOKAMOS VAKACUOS 

PASTOVUS DARBAS
Iš karinių darbų nepriimanti

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

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

(X)

RESTAURANTŲ DARBININKŲ

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ

INDŲ MAZGOTOJAMS
INDŲ NUĖMĖJAMS
PAGELBININKAMS 

VIRTUVĖJE
2 KARTU I DIENĄ VALGIS 

NEMOKAMAI
UNIFORMOS NEMOKAMAI

5 DIENŲ SAVAITĖ
KREIPKITĖS J EMPLOYMENT OFISĄ 

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

8-TOS LUBOS EAST BLDG,

ABRAHAM & STRAUS
FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
PRIVAŽIUOJAMA VISOM SUBVĖM 

(250)

BERNIUKAI
DIRBTI MAŠINŠAPĖJ 

Patyrimas Nereikalingas

B. C. LEWIS MFG. CORP.
14 Dunham Place, Brooklyn.

t (251)

MAŠINŲ DARBININKAI
Patyrimas Nereikalingas

$25 j SAVAITĘ PRADŽIAI
Aštonioliką valandų viršlaikių. 

Kreipkitės

ACCURATE MIRROR
4 White Street

ar šaukite WORTH 4r7623.
<W)

■ ' ■ ' < ■ ■ .......... > iw

VYRAI — BERNIUKAI
Stiprūs, kaiiK) pagelbininkai mašinšapoj. 100 
nuošimčių kariniai darbai. Nuolatinis darbus. 
Pilnam laikui. Taipgi daliai laiko vakarais, 
šeštadieniais ir Sekmadieniais.

Krepkitės visą savaitę.
A. IRON WORKS

1891 Coney Island Ave.,
(arti Ave. P), Brooklyn

(?M)

JAUNI VYRAI
MOKYTIS DIKTAVIMO MEGtfANIŽMO 

DARBO. GERA ATEITAS.
AMERICAN DICTATING MACHINE CO., 

INC.
235 5TH AVENUE

(251)
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NewWko^i^ifolinios FILMOS
Aktorė Buvo Atvykusi Savo 

Filmos Pažiūrėti
Čechoslavai Veikia 
Nac. Karo Fondui

or- 
mi-

Šv. Jurgio Draugyste ir Vėl 
Atliko Patri j orišką Darbą

Dienraštis Laisvė Ant 
Times Square

New Yorko čechoslavų 
ganizacijos turės masinį 
tingą Carnegie Hali šio pir
madienio vakarą, spalių 25-tą, 
paminėjimui 25 metų sukak
ties čechoslovakijos respubli
kos ir kartu sukėlimui pinigų 
į Nacionalį Karo Fondą. Vy
riausiais kalbėtojais bus Jan 
Masaryk, užrubežyje esančios 
Čechoslovakijos vy r i a u s y b ės
užsienių reikalams ministeris, 
ir Joseph E. Davies, buvęs J. 
V. ambasadorius Sovietų Są
jungai.

urna £ iaitinc
UHDIlt STANDING miINDSHIJ

show rmse thrilling 
.HISTORIC SUMS!

šv. Jurgio Draugystė, kuri 
neseniai minėjo savo gyvavi
mo auksinį jubilėjų ir yra di
džiausia Brooklyno lietuvių 
vietinė pašalpos draugija, yra 
ir pirmutinė daugelyje svarbių 
patrijotiškų darbų.

Neseniai Jurgine paaukojo 
$25 Nacionaliam Karo Fondui. 
Tai bene bus buvus pirmutinė 
ne vien tik iš vietinių lietuvių 
draugijų 
kuopų.
tiško sąmoningumo 
visoms draugijoms.

Pernai draugijos 
padedant kitoms, 
Am. Raudonajam Kryžiui am
bit lansas.

, bet ir iš nacionalių 
Tikrai gražus patrijo- 

p a vyzd is

iniciatyva, 
nupirkta

Planuok Dabar Rodyti Eilę 
įspūdingų Rusiškų Juilžių

NAVCIO DIENYNAS 
TVIRTUMA ANT VOLGOS 
STALINGRADO APGULA 
T. LIETUVOS ŽINIŲ JUDIS

* MASIIENKA * 
_________ Ir Vėliausi

' ' “Trumpi Karo Judžiai
16 mm. RODYMO PRIETAISAI 

PARŪPINAMI
L'ž*i«akymo Sąlygoms ir Kainoms 

Priminkite šį Skelbimą 
PHONE Circle 6-4868, arba rašyt

su 
Visi 
nu-

tos įstaigos popieros, kariškiai 
apie įstaigą yra minėję daug 
kartų savo laiškuose.

ŪSO yra kariam namais to
li nuo gimtųjų namų, išėjus į 
tolimus mūsų šalies kraštus ir 
Į užsienius. Prie kiekvienos 
karių, jūreivių ar marinų kem
pės įsteigiama ŪSO užeigos 
kariams. Daugelyje tų vietų, 
jeigu ne ŪSO, nebūtų kariui 
kur daugiau eiti, tik į karčia- 
mą.

ŪSO užeigos kariams sten
giamasi įrengti taip, kad pri
mintų namus, duotų panašaus 
patogumo ir užsiėmimo liuoso- 
mis nuo tarnybos valandomis. 
Juose būna laikraščių ir kitos 
literatūros, skaityklos, muzi
kos bei lengvo sporto įrankiai, 
sofos ir kėdės atsilošus pasil- 

ir vokų norin- 
laiku parašyti

Ant kampo 42nd ir Broad
way, prie United Cigar Store, 
galite nusipirkti dienraštį Lai
svę.

Lankydami didžiuosius te
atrus pačiame New Yorko 
Miesto Centre, galite gauti sa
vo

Filmą “True To Life”, da
bar rodoma Paramount Teat
re, Times Square, New Yorke, 
buvo pagaminta Ilollywoode, 
bet filmos vyriausia žvaigždė 
aktorė Mary Martin tenai jos 
nematė, atvyko 
tyti.

Sėdi žmogus 
žvaigždes žiūri

Nubaudė Kairių Kėlėjų
Teisėjas Peter A. Abeles 

pereitą antradienį pasiuntė Sol 
Markoff 5 dienom į sunkiųjų 
darbų kalėjimą ir įsakė pasi- 
mokėti $200 baudos už ėmi
mą per didelių kainų nuo 
mažmenomis pardavinėtojų.

Markoff yra urmu (-whole
sale) pardavėjas, jo

randasi 350 Washington St., 
Now Yorke. Jis pardavinėjo 
ir pristatinėjo reikmenis inies- 
tavoms turgavietėms.

Iš Fulton turgavietės 14 pre- 
kėjų žuvimi pašaukti teisman 
irgi dėl ėmimo per aukštų kai
nų.

čionai pama-

BRANDONFILMS
1600 BROADWAY • NEW YORK 19. N. Y.>

Nacionalis Karo Fondas, 
kaip žinia, didžiausią dalį sa
vo pajamų skirs ŪSO. iš šimto 
ir 25 milionų į fondą surink
simų dolerių, 60 milionų 
virš eis ŪSO reikalams, 
kiti bus paskirstyti kare
kentėjusių pagalbai, kaip Rus
sian War Relief, ir kitų kraš
tų karo pašalpai.

Kas yra ŪSO (United Ser
vice Organizations) ? Daug 
aiškinti netenka — tą įstaigą 
žino visi kariškiai, žino jų tė
vai ir draugai, nes kiekvienas 
yra gavęs laiškų, rašytų ant

sėti, popieros 
tiems poilsio 
laiškutį saviškiams, lengvų už
kandžių ir bendrasis salionas 
susiėjimui su kariais iš kitų 
kempės skyrių. Tuose cent
ruose tankiai ruošiama šokiai 
ir meno 
aktorius 
kariams 
tus.

vakarai, užkviečiant 
iš toliau ir patiems 
išpildant įvairius ak-

dienraštį.
Laisvės Adm.

Tarp Lietuvių
Juozas B. Laučka, klerikalų 

savaitraščio Amerikos redak
torius, spalių 30-tą susiveda 
su Izabele A. Mocejunaite iš 
Rochester, N. Y. Ten įvyks ir 
jų vedybos.

Pas Joną ir Elzbietą Gru
bius viešėjo Agnes Ragauskie
nė ir jos duktė Mildred iš 
Bridgeport, Conn.

Adv. C. Vokietaitis neseniai 
grįžo iš tarnybos kariuomenė-

Brook] y n i e č i u ose lankėsi 
newarkiete Kazakevičienė ir 
jos viešnia Mare Stalgaitienė

Pennsyl vanijos.iš

teatre ir į 
ant marškos, 

vsai nežinodamas, kad čia ša
lo tavęs gyvoji žvaigždė sėdi.

Su p-le Martin kitose žvaig
ždžių rolėse vaidina Victor 
Moore, Dick Powell ir Fran- 
chot Tone.

Nukentėję Žmonės Yra Pilni 
Keršto Fašistams

Europos žmonės, kurių mies
tus, jų brangiausias įstaigas, 
jų namus ir šeimas sunaikino 
naciai, kurie matė žarstant 
kraują ir gyvastis nelyginant 
žarijas vėjams išnešioti, netu
ri pasigailėjimo naciams.

Nukentėję nuo nacių bru- 
tališkumo žmonės žino tik 
kerštą naciams. Tas kerštas 
žmogžudžiams nuostabiai ir 
įtikinančiai pareiškiamas fil- 
moje “We will Come Back”, 
antra savaite sėkmingai rodo- 
moj Victoria Teatre, New Yor
ke. Ji bus rodoma tik iki lap
kričio 4-tos.

Lietuvos vidujinė santvarka 
ir valdymasis priklauso pa- 

įstaiga tiems jos gyventojams.

Scena iš filmos “Lassie (’ome Home,” Radio City 
Music Hall, New Yorke.

PUIKŪS ŠAUNŪS JUDŽIAI 
Iš viso Pasaulio.
Matyk J. V. Armiją sumušant Nacius 

Italijoj.
Matyk Kovojančius Prancūzus Bombar

duojant Paryžių.
Matyk MOTERIS KARE WACS Istori

ja Technikinėmis Spalvomis.
Matyk Apšvietus. Istorinius, Sjxirto ir 

Juoko Judžius.
Geriausi Judžiai Mieste.

NEWSREEL
Theatre, Broadway ir 46 St., N.Y.

Maloniausias dalykas ant Broadway!

R FTT Y ROBERT1 J YOUNG

GRABLE MENJOU

SWEET ROSIE 
O’GRADY

Juokais galite patrūkt bematant 
keistas kvailybes juokingiausios 
Amerikoj šeimos juokingiausiame 

Amerikos judyje!
Mary MARTIN, Franchot TONE 
Dick POWELL, Victor MOORE

“TRUE TO 
LIFE”

Ir dvigubai juokingiau! O dar Scenoj 
Puikiausias Amerikos Kvartetas. THE INK 
SPOTS ir 1943 Kapeli ja TONY PASTOR 
ir Jo Orkestras. PAT HENNING, buvęs 
George White’s Scandals žvaigždė, ir TOY 
ir WING, jauni Chiniškų šokių Stilistai. 

PARAMOUNT Theatre™AERsE

technikinėmis spalvomis 
Ir dar!! Puikus vaidinimas scenoj!

DANNY KAYE
TOMMY TUCKER

ir jo Orkestras
Extra patrauklus priedas

BEATRICE KAYE 
ir kiti dideli aktai!

DABAR! PIRKITE
D M V V DAUGIAU
l\vA I BONU!
7th Avenue prie 50th St., N. Y.

Durys Atsidaro 9:45 A. M.

TREČIA DIDŽIOJI SAVAITĖ!
ARTKINO PERSTATO PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJ

NAUJĄ RUSŲ JUD|

LAD FROM OUR TOWN’
Graži ir jautri meiles istorija Ruso vaikino ii' mergaitės, kurių 

meilė išlaiko net audringuose šių laikų įvykiuose.

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

Nuolat nuo 9 A. M.—Vidurnaktį Kas šeštadienio Naktį

STANLEY THEATRE 7th Ave- N-Y-

ŪSO yra tik viena iš 26 svar
bių įstaigų, kurioms teks Še
ras iš Nacionaliam Karo Fon
dui sudėtų aukų. Brooklyno i 
lietuviai tam tikslui turi 
kelti 15 tūkstančiu doleriu.1; 
Aukas galite priduoti organi-į Alfonsas Maželis, tarnaująs 
zacijų paskirtiems rinkėjams! kur nors Pacifiko salose, at- 
arba tiesiai Lietuvių Veikiau-1 siuntė savo motinai M. Kuli- 

kienei dovanėlę, apyrankį, sa
kydamas, jog ten- visos gra
žuolės tokius nešioja. Mato
mai, ir tolimuose vandenyse i 
esama gražių mergelių, jeigu! 
Alfonsui parūpo panašiai joms j 
padabinti ir motiną.

Juozas Garšva, Jr., žinomo
jo laidotuvių direktoriaus 
nūs, kariuomenėj neseniai

i vo 1-jo leitenanto laipsni. uU“ ; v

Žiniy Teatruose
su
ga

čio Komiteto sekretorei L. Ka
valiauskaitei, 427 Lorimer St.

J Williamsburga Atvyks 
Kraujo Ėmimo Stotis

Pradedant spalių 21-ma, Em
bassy Newsreel Teatruose, 
New Yorke, rodoma generolo 
Clark armijų persikėlimas per 
upę Volturno, Italijoj, ir kitos 
iš karo fronto žinios. Rinkimi
nė Wendell Willkie kalba, paro
danti, kad jis yra pasiryžęs 
kandidatuoti į prezidentus ir, 
žinoma, kritikuoti Roosevelto 

; administraciją, kad jis nebūtų 
| išrinktas. Priedams filmą 

‘Women At War” 42nd, 46th 
ir 50th St. teatruose.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALLS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
Bteičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus kraujo priėmimo 
liaujanti stotis 
Williamsburga 
šio pirmadienio 
karą—nuo 3:30
coin Kliube, 298 So. 2nd St., 
Brook lyne. Kraujas bus var
tojamas gelbėjimui 
karių gyvasčių. Kraujo gali
duoti visi sveiki asmenys nuo 
21 iki 60 metų.

ke- 
atvažiuos į 
spalių 25-tą, 
popietį ir va
iki 7 :30, Lin-

Newyorkieciu Ksenaičių 
vienas sūnus, buvęs sužeistas 
kare, parvežtas gydyti vieti-

ž. R.

San iCarlo Opera šį šeštadie
nį turės paskutinius du per
statymus pirm išvykimo už- 
miestin. Po piet suvaidins “La 
Traviata,” o vakare — “H Tro- 
vatore.”

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

i fMulTNMWWJKIMMKHMMOMMMIMMMIMKIIMIMliM'

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

sužeistų

Dalyvauki! Savo Organiza
cijos Susirinkime

Ateinantį pirmadienį, spalių 
25, 7:30 vai. vakare, Laisvės 
svetainėje, įvyks Liet. Kom. 
Kliubo susirinkimas. Prašomi 
visi nariai dalyvauti jame. Da
bar geriausias laikas susirinki
mus lankyti—nei šilta, nei šal
ta. Susirinkimai netęsiama iki 
vėlumai. Šiuo momentu narių 
dalyvavimas būtinai reikalin
gas. Sekr.

REIKALAVIMAI
Reikalingas maliavotojas, patyręs 

Alga prieinama. Galima 
vakarą, 8 vai. Kreipkitės 
linską, 361 S. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y.

matyt bile 
pas: J. Ži- 
(Apt. 18) 
(250-251)

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETASI' STANLEY MISIŪNAS

t'

'oj

STANLEY MISIŪNAS
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.

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—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

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

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

’ ANTRA DIDŽIOJI SAVAITE
Artkino Perstato Šaunų Sovietų Judį!

Priešai žino savo nedorybes — Jie mato slaptą raštą 
ant sienos.

Jie bijo dienos, kuomet . . .

‘WE WILL COME BACK’
(Mes Sugrįšime)

Po stebėtino pasisekimo “The City That Stopped Hit
ler,” Victoria Theatre laiko sau garbe rodyti šią naują 
galingą dramą ^didvyriškų Rusijos partizanų kovotojų.
Nuolat nuo 10 A.M.—Vidunaktyj Rodoma Kas Naktį.

44c iki plet - 55c Iki 5 po pietų šiokiom dienom

46th St.
ir BroadwayVICTORIA THEATRE

DIENRAŠČIO

LAISVES
KONCERTAS

Įvyks

Lapkričio 14 Nov
Bus

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

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

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
TeL EVergroen 4-9612

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.




