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Aš tai turėčiau tiesos i)’ pa
mato Grigaitį vadinti Hitlerio 
gestapo pasamdytu agentu. 
Juk Ancevičius buvo gestapo 
apmokamas agentas, o jis taip
gi buvo Grigaičio bendradar
bis ir politinė sugulovė. Juk 
Grigaičio Naujienų Jaunimas 
šaukė: “Three cheers for 
ler and his legions!”

*
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Šešti Karo Metai

Ką Londoniške Lenkų Valdžia Siūlo dėlei l aikos su Sovietų Sąjunga

Penktadienį, rugsėjo 1 d. 
suėjo 5 metai nuo to laiko, 
kai hitlerininkai pradėjo., 
karą, visų pirma įsiveržda- 
mi Lenkijon.

Verduno srity j jankiai už
ėmė pozicijas tiktai už 25

ŠTURMUOJA MAGINOT LINIJA!
KRISLAI

Laisvės Draugams. 
Niekšo Plepalas. 
Desperacijos Balsas.
Turkijoje Rojus.
Visai Išsikraustė Iš. . .
Ir Jie Buvo Priversti.

Rašo A. BIMBA

Sekmadienj bus didysis fi- 
ladelfiečių piknikas Laisvės 
naudai. Kur piknikas bus ir 
kaip jį pasiekti, visas direkty
vas matėte pranešimuose.

P h i 1 a d e Iphijoj dienraštis 
Laisvė turi didelę armiją labai 
gerų patrijotų. Mes žinome, 
kad ir šį sykį jie savo dienraš
tį gražiai parems. Artimųjų 
Philadelphijos apylinkių drau
gai turėtų jiems pagelbėti.

Iš įvairių New Jersey miestų- 
pasiekti pikniko vietą gana 
paranku. Todėl prašome niū- 
džersiečius skaitlingai į pikni
ką nuvykti ir smagiai laiką 
praleisti.

Chicagoj gyvena prasiplū- 
dęs ir prasimelavęs žmogus 
vardu Pijus Grigaitis. Už savo 
žodžius jis neima jokios atsa
komybės. Neseniai jis savo 
Naujienose pareiškė, kad aš 
esąs “Sovietų žvalgybos pa
samdytas.”

Tiek tik noriu pasakyti: Šis 
šmeižtas yra didžiausio niek
šo plepalas.

Hit-

pri-.Lietuvos žmonių valios 
pažinimą vadinti parsidavimu 
svetimai valstybei gali tiktai 
Grigaitis.

Kas kita buvo šaukti “three 
cheers for Hitler.” čia, tai jau 
aiškus parsidavimas.

Iš visko matyti, kad Lietuvo
je hitlerininkams pasidarė be 
galo karšta. Galima suprasti iš 
taip vadinamo Vyriausio Ko
miteto atsišaukimų, kuriuos 
Amerikoje šinkavoja tautinin
kų, klerikalų ir menševikų 
spauda. Tie atsišaukimai yra 
desperatiški. Tai atsišaukimai 
siųstuose sugautų žiurkių.

Tik maža dalis Lietuvos teb
ėra Hitlerio rankose. Nei na
cių, nei lietuviškųjų kvislin- 
gų nebeišgelbės jokia jėga. Vi
siems jiems ateina sūdnoji die
na.

Sakoma, kai kuriems iš jų 
pavyko pasprukti į Švediją. 
Klerikalų ir menševikų Ben
drasis Fondas jau pasiskubino 
jiems su pašalpa. Kunigas 
Končius sakosi jau išsiuntęs du 
tūkstančiu dolerių.

O Lietuvos žmonėms nė pra
keikto cento!
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Matote, ko reikėjo. Laisvė 
paskelbė Bendrojo Amerikos 
Lietuvių šelpimo Fondo budže- 
tą, tai dabar jį paskelbė ir

Turkijos vyriausybė apgau
dinėja Jungtines Tautas. Ji ne
va sutraukė ryšius su Vokieti
ja, bet Turkijoje tebesėdi 1,- 
300 vokiškų “diplomatų” (šni
pą) ir gyvena tikrai rojiškai.

Jie turėjo būti išmesti iš 
Turkijos su rugpjūčio 10 die- 
n£, bet tas nebuvo padary
ta.. .

Keleivyje skaitau: “Tito 
partizanai taikosi su naciais, 
bet ruošiasi ‘mirtinai kovai’ 
prieš Michailovičo četnikus!” 
(K., rugp. 30).

Skaitai žmogus ir mąstai: 
Tasai redaktorius jau visai iš
sikraustė iš proto.
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SOV. PAĖMĖ BUCHAREST^; JANKIAI UŽĖMĖ VERDUNĄ
Jungtinių Valstijų Kariai 
Pasiekę Lyons Apylinkę

Roma, rugs. 1. —United 
Press' rašo, jog pietiniame 
Francijos fronte amerikie
čiai, užėmę Nicos didmiestį 
Viduržemio pajūryje, pra
siveržė per sieną į šiaurinę 
Italiją ir nuvijo vokiečius 
kelias mylias atgal.

Jankiai ugningai bloš
kia bėgančius galvatrūk
čiais nacius Rhone upės 
kloniu vis tolyn į šiaurius 
linkui Lyons, 600,000 gyven
tojų miesto, geležinkelių ir

plentų mazgo ir didžio pra
monės centro. Kai kurie 
pranešimai sako, jog Ame
rikos kariai pasiekę Lyons 
apylinkes. Jau vakar jie už
ėmė Valence miestą, 55 my
lios nuo Lyons, kuris stovi 
už 170 mylių į šiaurius nuo 
Viduržemio Jūros kranto.

Prancūzai p i e t i niame 
fronte atėmė iš hitlerininkų 
Montpelier ir Narbonne 
miestą, esantį už 60 mylių 
nuo Ispanijos rubežiaus.

ČECHOSLOVAKŲ PARTIZA
NAI UŽĖMĖ BEVEIK 

VIS/ SLOVAKU/
London. — čechoslovaki- 

jos patrijotai - partizanai 
užėmė jau mažne visą Slo
vakiją, apart kai kurių pa- 
rubežinių ruožų, kaip pra
nešė emigracinė čechoslova- 
kų valdžia Londone. Ypač 
žiaurūs mūšiai tarp parti
zanų, iš vienos pusės, ir vo
kiečių ir jų pastumdėlių- 
slovakų, iš antros, siautė 
dėl Zilinos, Trnavos, Ga- 
lantos, Lucenec ir apylinkės 
miestų. Žilina kelis kartus 
ėjo iš vienų rankų į kitas.

Lucenec ir Galanta stovi 
toje žemėje, kurią naciai po 
Miunicho sutarties atplėšė 
nuo Čechoslovakijos ir ati-

davė Vengrijai.
Slovakijos neva preziden

tas, Hitlerio pastumdėlis, 
nacių spauda ir radijai kal
tino, girdi, “Sovietų 
ir Jugoslavijos par
tizanų agentus” už riaušes 
prieš vokiečius ir jų pakali
kus Slovakijoj.

Berlyno radijas, be kitko, 
sakė, jog slovakų kariuome
nė bent viename mieste pa
sirodė neištikima hitlerinin
kams.

Naciai pakeitė kai ku
riuos Slovakijos “ministe- 
rius” ištikimesniais vokie
čiams asmenimis.

Jankiai Prakerta Magi
not Tvirtovių Liniją
Verdun, rugs. 1. — Ame

rikinės žinių agentūros pra
neša, kad Jungtinių Valsti
jų Trečioji armija vakar 
šturmu atėmė iš vokiečių 
galingąją Verduno tvirtu
mą ir įvarė gilų kylį į di
džiąją Maginot tvirtovių li
niją.

Paimdami Verduną, ame
rikiečiai per 24 valandas 
padarė tai, ko kaizerio ar
mijos praeitame kare per 4 
metus nepajėgė padaryti.

London. — Emigracinės 
lenkų valdžios premjeras 
St. Mikolaičikas pareiškė, 
kad jie sutiktų pašalinti vy
riausią savo komandierių,

kun. Končius, Fondo pirminin
kas.

Tai dar vienas šaunus dien
raščio Laisvės pasitarnavimas 
Amerikos lietuvių visuomenei.

Kodėl tą budžetą kun. Kon
čius slėpė nuo visuomenės?

Anglai Gręsia Naciam 
Slastais Havre Srity j
Francija, rugs. 1. — An

glų - kanadiečių kariuome
nė artinasi prie Abbeville, 
šiauriniame Francijos pa
jūryje, į šiaurių rytus nuo 
didžio Le Havre uosto. Pa
siekus jiem Abbeville, liktų 
tūkstančiai vokiečių apsup
ta tame kampe. Ištrūkimo 
spraga naciams susįąurinta 
jau iki 20 mylių.

mylių nuo Vokietijos rube
žiaus.

Toliau į šiaurius ameri
kiečiai išmušė nacius iš 
punktų tik už 4 mylių nuo 
Belgijos sienos.

generolą Kazimierą Sosn
kovskį. Nes Sovietų vyriau
sybė atrado, kad Sosnkovs- 
kis yra fašistinis karinin
kas ir aiškus Sovietų Sąjun
gos priešas.

Mikolaičikas paskelbė^ 
kad jo valdžia duoda Sovie
tams tokius pasiūlymus:

Kai tik Raudonoji Armi
ja išlaisvins Varšavą, prem
jeras Mikolaičikas nuvyktų 
ten ir taip pertvarkytų

RAUD. ARMIJA PASIEKĖ 
BULGARŲ SIENA; SUĖMĖ 

DAR 7,000 NACIŲ

Neoficialiai Pranešama, kad 
Amerikiečiai Užėmę Verduną

Maskva, rugs. 1. — Sovie
tų kariuomenė vakar atva
davo nuo vokiečių Buchare- 
stą, Rumunijos sostinę, virš 
600,000 gyventojų miestą. 
Maskva, maršalo Stalino į- 
sakymu, mušė 20 salvių šū
vių iš 324 kanuolių šiai per
galei pagerbti.

Pirm pasiekus Buchares
to priemiesčius, Raudonoji 
Armija, komanduojama 
maršai. Malinovskio, suplie
kė nacius į pietus nuo savo 
užimto Ploesti, Rumunijos 
žibalo pramonės centro. 
Hitlerininkai, pirm trau
kiantis atgal, padegė pla
čius žibalo laukus, ir rau
donarmiečiams teko per 
liepsnų sieną vytis priešus 
ir artinantis jprie fiuchares- 
to. Naciai buvo visomis pu
sėmis apgulę Bucharestą, 
bet sovietiniai kovūnai grei
tai sudaužė jų apgulos ratą 
ir įsiveržė miestan.

Maršuodami linkui Bu
charesto, raudonarmiečiai 
paėmė nelaisvėn dar virš 
7,000 vokiečių karių, o tarp 
jų ir generolą Stingelį, bu
vusį nacių įgulos koman
dierių Jassy mieste. Tarp 
užmuštų priešų buvo rastas 
lavonas Ketvirtojo vokiečių 
armijos korpuso komandie- 
riaus, generolo Mieko.
PASIEKTA BULGARIJOS 

SIENA
Linkui sostinės Buchares

to Sovietai per dieną užė
mė virš 250 miestų, mieste
lių ir kitų gyvenamųjų 
punktų. O kiti sovietiniai 
kariai, komandoje generolo 
Tolbuchino, žygiuodami pir-

myn nuo savo užimto Juo
dosios Jūros uosto Konstan
tos, išmušė hitlerininkus iš 
Masarabi, Mangalijos, Car
men Sylvo, Caraomero ir ei
lės kitų gyvenamųjų vietų. 
Paimdami Caraomerą, rau
donarmiečiai pasiekė pačią 
Bulgarijos sieną.

Gelžkeliečiy Streikas 
Vengrijoje

Francija, rugs. 1. — Ne
oficialiai pranešama (šiuos 
žodžius berašant), kad ge
nerolo Pattono komanduo
jami amerikiečiai jau užė
mę Verduną su galinga 
tvirtove, Maginot tvirtumų 
linijoj, einančioj Vokietijos 
pasieniu. Pattono tankai ir 
šarvuoti automobiliai nu
žygiavo 65 mylias pirmyn 
per 24 valandas. Amerikie
čiai paėmė fšenlis, Crepy ir 
pasiekė punktus tiktai 50

mylių nuo Vokietijos rūbe- ’J 
žiaus.

Pirmoji Jungtinių Valsti
jų armija, komanduojama 
generolo Courtney Hodges, 
apgula vokiečius Sedane ir | 
Mezieres -Charleville, gar
siose tvirtumose, Francijos 
parubežyje su Belgija, kaip 
teigia United Press.

Talkininkai Francijoj su
ėmė jau virš 200,000 nacių 
ir užmušė bei sunkiai sužei 
dė kita tiek daugiau.

Šimtai IlikslančiŲ Rumunų 
Kariu žuvo Del Hitlerio

London. — Rumunija iš
vien su vokiečiais kariavo 
prieš Sovietų Sąjungą 3 me
tus ir 6 savaites. Tuo laiku 
tapo užmušta bei suimta 
virš.300,000 rumunų karei
vių ir oficierių, kaip skai
čiuoja Associated Press, a- 
merikiečių žinių agentūra.

Lenkijos valdžią, kad joje 
būtų po lygų skaičių atsto
vų nuo Valstiečių, Socialde
mokratų, Tautinių Demok
ratų, Krikščionių Darbiečių 
ir Lenkų Darbininkų Parti-

ew York Times kores
pondentas ®. C. Daniel pa
stabi, kad Lenkų Darbinin-

Partija yra pro-sovieti- 
ė ir svarbiausia jėga Len

kų Komitete ‘Tautai Lais-

$

London, rugs. 1. — Su
streikavo visų Vengrijos 

geležinkelių tarnautojai ir 
darbininkai! Nustojo veiku
sios trys svarbiausios gele
žinkelių linijos/

Bucharesto Neteki
mas Labai Skaudus

Smūgis Naciams
London. — Bucharestas 

yra svarbiausias geležinke
lių mazgas pietiniai-rytinė- 
je Europoje. Pro Buchares- 
tą geležinkeliai eina į Bul
gariją, Turkiją, Jugoslavi
ją, Vengriją, Italiją, Vokie
tiją, Čechoslovakiją, Lenki
ją ir sovietinę Ukrainą.

Nuo Sovietų užimto Bu
charest©, Rumunijos sosta- 
miesčio, yra 275 mylios iki 
Jugoslavijos sostinės Bel
grado.

Londono karininkai tei
gia, kad Raudonoji Armija 
greitai nušluos nacius Ru
munijoj iki Jugoslavijos ru
bežiaus. Ten sovietiniai-ka
riai susisieks su mušančiais 
vokiečius partizanais, vado
vaujamais maršalo Tito- 
Broz.

vinti. Mikolaičiko siūlomoj 
naujoj Lenkijos valdžioj ši 
partija turėtų vieną penk
tadalį visų atstovų.

Ta valdžia panaujintų 
ryšius su Sovietų Sąjunga 
tvarkymui ginkluotų lenkų 
jėgų. Jinai užtikrintų tvar
ką užnugarėje Raudonosios 
Armijos ir darytų pasiruo
šimus greitam seimo rinki
mui. Tuo tarpu pertvarkyta 
londoniške Tautinė Lenkų

’į/į

VOKIEČIAI NEPASPĖJO 
ISSPROGDINT DAUGUMOS 
PLOESTI ŽIBALO ĮMONIŲ

Maskva, rugs. 1. — So
vietų kariai Rumunijoje su
čiupo vokiečių komandos 
patvarkymą, kad jie turi 
dėti visas pastangas Ploesti 
žibalo pramonei išlaikyti 
savo rankose, nes “tasai ži
balas turi milžinišką svarbą 
karui vesti.”

“Vadas (Hitleris) paved# 
mums pareigą — nepaisant 
visų kliūčių, atlaikyt Ploes
ti,” sako tas nacių koman
dierių patvarkymas.

Vejami iš Ploesti srities,

hitlerininkai padegė dauge
lį žibalo šaltinių ir susprog
dino įvairius jo fabrikų 
rėhgimus. Bet Raudonoji 
Armija taip smarkiai šlavė- 
vokiečius, kad jie nepaspė
jo padegt bei išsprogdint 
daugumos žibalo versmių.
__ Tuo j aus atvyko raudon
armiečių inžinieriai ir su 
talka rumunų darbininkų 
bei mechanikų ėmė gesinti 
žibalo šaltinių gaisrus ir 
taisyt žibalinius fabrikus.

Kongresmanai dar Pablogino Prastą Senatorių 
Tarimą dėlei Paramos Veteranam ir Bedarbiam

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūme susibūrę republikonai 
ir atžagareiviški demokra
tai dauguma balsų atmetė 
John J. Dingellio sumany
mą dėlei valdinės paramos 
karo veteranams ir bedar
biams po karo. Dingell siūlė’ 
skirt bedarbiams iki $25 sa
vaitinės pašalpos o ex-ka- 
reiviams, turintiems po tris 
užlaikomus šeimos narius 
ar daugiau, iki $35 savai
tei.

Dingell taipgi siūlė nu- 
tart bedarbiams įvairiose 
valstijose mokėt pašalpos 
bent po $20 savaitėje ne il
giau, kaip per 26 savaites. 
Šį siūlymą taipgi atmetė 
reakciniai kongresmanai.

Taryba ir pro - Sovietinė 
Naminė Tautos Taryba 
Lenkijoj būtų sujungtos, 
kaipo bendras laikinasis 
lenkų seimas. Tokia lenkų 
vyriausybė siūlytų planus 
dėl rubežių nustatymo tarp 
Lenkijos ir Sovietų Sąjun
gos ir sudarytų karinį mi- 
nisterių kabinetą, pašalin
dama generolą Sosnkovskį, 
kaipo vyriausiąjį komandie
rių.

Jie, kaip ir pirmiau sena
to priimtas George bilius, 
paliko visą bedarbių šelpi
mą paskiroms valstijoms, 
pagal vietinius jų įstaty
mus. O tai įstatymai, kurie 
leidžia bedarbiui išmokėti 
tik po $3 iki keliolikos do
lerių per kelioliką savaičių. 
T a č i a u s, kongresmanai, 
kaip ir senatoriai, nutarė, 
kad valdžia iš savo iždo ir 
be procentų skolintų pini
gus valstijoms, kurios neiš
tenka nei tokios pašalpos*

Kongresmanai dar pablo
gino George bilių, atmes
dami jo punktą reikalaujan
tį išmokėt iki $200 kelionės 
lėšų karinės pramonės dar
bininkams, grįžtantiems na
mo į pirmesnes savo buvei
nes. Kongresmanai padarė 
ir kitų pabloginimų.

Dabar senato ir kongreso; 
atstovų rūmo įgaliotiniai, 
kartu suėję, spręs, kaip su
laikyt ir suvięnodint abiejų 
tarimus.

Amerikos lakūnai sudaužo 
japonų naikintuvą.

Jankiai iš oro bombarda
vo Jap. salą For mošą. 
sssssssssssssssssss^assssssaa ■>

ŠI PIRMADIENĮ LAIS
VĖ NEIŠEINA, nes tai le
gale šventė, Darbo Diena 1 
(Labor Day).
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Kalbant Apie Penkerių Karo 
Metų Sukaktį.

1939 m. rugsėjo 3 dieną Didžioji Bri
tanija ir Franci ja oficialiai paskelbė Vo
kietijai karą. Jos paskelbė dėl to, kad bu
vo padariusios bendro apsigynimo sutar
tį su Lenkija, kurią Hitlerio armijos už
puolė 1939 m. rugsėjo 1 d.
- Šiandien daugelis žmonių teigia, kad 
oficialiai antrasis pasaulinis karas pra
sidėjo 1939 m. rugsėjo 3 dieną.

Tačiau, mes manome, jog istorikai, 
rašydami apie antrojo pasaulinio karo 
pradžią, eis toliau negu 1939 m. rugsėjo 
mėn. 3 d.

Gal būt jie sakys, kad antrasis pasau
linis karas prasidėjo 1931 m., kai Japo
nija užpuolė Mandžūriją ir Tautų Są
junga nieko Japonijai dėl to nedarė.

Gal jie sakys, kad karas prasidėjo 
tuomet, kai Musšolinio govėdos užpuolė 
Ethiopiją.

■ Gal būt jie sakys, kad antrasis pasau
linis karas prasidėjo su Ispanijos karu,
1|936 metais.

Gal jie sakys, kad šis karas prasidėjo 
1937 metais, kai japonai pradėjo mūšius 
ant Marco Polo tilto Pekine, Chinijoj.

O gal jie sakys, kad karas prasidėjo 
tuomet, kada Chamberlainas su Daladie- 
rių, nuvykę į Munichą 1938 metais, nu
silenkė Hitleriui ir pardavė jam Čecho- 
slovakijos respubliką, “įkvėpdanįi” vo
kiečius “maršuoti į rytus’b

Mes tą viską, aišku, paliekame atei
čiai, paliekame istorikams nustatyti. Da
bar mums svarbu sutikti su tuo faktu, 
kad antrasis pasaulinis karas oficialiai 
prasidėjo pirmutinėmis 1939 m. rugsėjo 
mėn. dienomis, kai Hitleris pradėjo mė
sinėti Lenkiją ir kai Didžioji Britanija 
ir Franci ja paskelbė karą Vokietijai.

Faktįnai, vakarų Europoje aktualis 
sausžemio karas prasidėjo tik 1940 m:, 
kai Hitlerio govėdos įsiveržė į Norvegiją 
ir paskui — į Hollandiją, Belgiją ir 
Franci ją.

Po penkerių metų karo, kurio liepsnos 
ąpėmė visą žemės skritulį, žmonija pra
deda aiškiai įmatyti, kur link karas 

. krypsta, — ji pradeda įmatyti, kad karo 
.eiga krypsta geroj on pusėn, kud priešas 
iš visų pusių mušamas, kad neužilgo jis 
bus sumuštas, jei tik jam, priešui, nepa
vyks suskaldyti Jungtines Tautas.

, z Penkerių metų karas lėšavo žmonijai 
keliolika, jei ne keliasdešimts milįj.onų 
žmonių gyvybių. Gal dar koks milijonas 
žmonių gyvybių teks pakloti ant karo 
aukuro, iki užviešpataus ramybė.

Daug laiko ir vietos užimtų, jei mes 
imtumės nagrinėti visus karo kaltiniu-

kus, visas priežastįs, kurios buvo ■pasta
čiusios vokiškąjį ir japonišką banditus 
į tą poziciją, iš kuriąs jie prądėjo “už- 
kąrįaUti pasaulį.” Lai tas pasilieka atei
čiai.

Šiuo sykiu mums svarbu priminti vie
nas pasauliui viltį, — o viltis šiandien 
Jįąbąi reikalinga kiekvienam, — teikiąs 
dajykąs, kad kitas pasauįinis karas nebe- 
pąsikartos.

Šįą viltį mums davė Maskvos, Kairo įr 
Teherano kopferencijos, — šią viltį tei
kia dabartinė konferencija, kurios sesi
jos tęsiasi Dumbarton Oaks (Washing
tone).

Po penkerių pasaulinio karo metų 
Jungtinės Tautos, jų vadai, priėjo prie 
supratimo, kad be tam tikros mašineri
jos, be tam tikros organizacijos, be tam 
tikros pajėgos, paaukotos taikai palai
kyti, pasaulis taikos neturės.

Ir šiandien visų trijų didžiųjų talkinin
kių — Didžiosios Britanijos, Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos— atstovai 
tariasi, kalbasi, dirba planus pasaulinei 
taikai palaikyti.

Šis faktas, šis žygis drąsina kiekvieną 
demokratijos ir taikos šalininką labiau 
remti mūsų karines pastangas, pasirįžu- 
siau kovoti fašizmą, drąsiau žiūrėti į at
eitį.

Garbė žuvusiems kovūnams, kritu
sioms mūšiuose su fašistiniu priešu!

Tegyvuoja greita visuotina Jungtinių 
Tautų pergalė!

Tegyvuoja taika!

Kaip Bausti Hitlerį ir Jo Gengę?
Penkerių metų antrojo pasaulinio ka

ro sukakties proga pas mus kilo mintis, 
kaip, kokiomis priemonėmis turėtų būti 
nubausti karo kriminalistai, — ypačiai 
Hitleris ir jo visa gengė?

Atsakymą į šį klausimą mums įkvepia 
šiomis dienomis visoje amerikoniškoje 
spaudoje pasirodžiusios žinios apie hit
lerininkų įtaisytą “mokslišką” žmonių 
naikintuvę — koncentracijos stovyklą, 
troškytuvę ir degintuvę (krematoriją).

(Skaitytojo dėmesį kreipiame į šios 
dienos Laisvėj telpantį straipsnį apie tą
sias baisenybes).

Pagal Tarybų Sąjungos, laikinosios 
lenkų vyriausybės, ir pasaulio spaudos 
atstovų apskaičiavimus, toje ? Liublino 
žmonių naikintuve j e hitlerininkai nužu
dė, sudegino ne mažiau 1,500,000 žmonių: 
žydų, rusų, cechų, slovakų, belgų, fran- 
cūzų, holląndų ir kitokių tautybių sūnų 
ir dukterų..

Taigi, ar nereikėtų po karo, paimti 
Hitlerį, Himmlerį, Goebelsą ir Litus kri
minalistus, atvežti į Liubliną ir visus tie
siog subrukti į jų pačių pastatytą žmo
nių degintuvę - krematoriją?

Mums rodosi, tai būtų visai nuosek
lus, jų pačių pilnai užpelnytas pabaudi
mas. .

Tik vieno dalyko prisibijome: gal at
sijas visai padorių žmonių, kurie mūsų 
siūlymui prieštaraus, sakydami, kad 
Hitleris ir kiti dvikojai žvėrys neverti 
būti kišami į tą pačią degintu vę, kurioje 
buvo sudeginta pusantro milijono nekal
tų, padorių žmonių.

Gal Jungtinės Tautos šitiems bude
liams turėtų pastatyti specijalę kremato
riją, kurioje jie rastų galą?

Kaip ten bebūtų, pranešiiųaį apie hit
lerininkų besti j iš kus darbus, ątlįktųs 
Liubline, perviršija visokius žiaurumus, 
apie kokius žmonija yra kada nors skai
čiusi ar girdėjusi!

Vien Liubline Naciai
1,500,000 Žmonių!

Tai šitaip ^vokiečiai įžygiavo 1940 metais j Paryžių., O 1944 metais tapo sumuš
ti ir išmušti iš Franci jos sostines, kaipo didžiausi niekšai ir kanibalai. Daugybe jų 
pateko nelaisvėn, daugybę paliko savo kaulus Francijoj supūti.

Buvo pasaulyj žiaurių su
tvėrimų, bet tokių, kokiais 
yrą Hitleris įr jo “virš
žmogių” geųgė, tai dar nįė- 
hądos nebuvo. Savo laikais 
drebėjo pasaųjis prieš da
bartinių vokiečių ainius A- 
tilos antplūdį, bet Atilos 
žiaurumas ir žvėriškumas 
tai menkniekis, palyginus 
su Hitlerio gengės žvėrišku
mu. ’ /

Kur naciai pasisuko, ten 
išnaikino namus, miestus, 
bažnyčias, paminklus, miš-- 
kus ir žmones. Kur tik jie 
perėjo, tai liko pelenai, ka
pai ir nepalaidotų žmonių 
kaulai. Ir čia paduosime tik 
tai, ką rašo Amerikos ko
respondentas Mr. W. H. 
Lawrence iš Liublino, Len
kijos.

Po to, kaip Hitleris pa
vergė Lenkiją, tai į Liubli
no miestą ir apylinkę pra
dėjo suvaryti ir suvežti an
ti - hitlerininkus. Ten na
ciai suvarė ne vien iš Len
kijos, bet vėliau suvežė žy
dus iš Belgijos, Danijos, 
Hollandi jos, Franci jos, Ven
grijos ir kitų šalių, įtaisė 
fabrikus — pečius žmones 
deginti ir žudė tūkstan
čiais. ’•

—Aš tik mačiau pat bai
siausią vietą ant žemės ka
muolio, tai Maidanek kem
pę, — rašo Mr. W. H. Ląw- 
rence iš Liublino rugp. 28 
d., — kuF pagal So.vietų ir 
lenkų autoritetų apskait- 

liavimą naciai nužudė ne
mažiau 1,500,000 žmonių 
bėgyj trijų metų.

Aš, apžiūrėjau kambarius, 
kuriuose naciai. gazais ma
rino žmones* Aš mačiau 
milžiniškus pečius, kur bu
vo deginamos nacių aukos. 
Aš kalbėjau su vokiečių o- 
ficieriais, kurie buvo valdo
nais toje koncentracijos 
kempėje ir jie šaltai prie 
visko prisipažino. Aš ma
čiau lavonus nužudytų, ku
riuos vokiečiai jau nesuspė
jo sudeginti pirm Raudono
ji Armija, liepos 23 dieną, 
paėmė šią vietą. Aš mačiau 
krūvas kaulų pečiuose ir di
džius kiekius jų išbarstytų 
ant laukų.

Atkasė Dešimts Kapų
Aš buvau nuvykęs į 

Krempitskį, 10 myl. į rytus, 
kur mačiau tris iš dešimties 
atkastų masinių kapų ir 
žiūrėjau į 368 jau pusiau 
supuvusius vyrų, moterų ir 
vaikų lavonus. Vaikai buvo 
lygiai žudomi su suaugu
siais. Vien šiuose miškuose 
jie sunaikino ne mažiau 
300,000 žmonių. Nei aš, nei 
kas kitas tikrai negalime 
pasąky ti,. kiek čia vokiečiai 
nužudė žmonių. Daugybė 
lavonų buvo sudegintą, dau
gelio kąpai jau sulyginti ir 
apsėti javais, bet visi žino
me, kad labai daug.

Bet štai aš buvau patal
poj, kuri yrą 150 pečių il
gio, joj dešimtys tūkstan
čių yrą ąpsiayų, pradedant 
nuo. metų amžiaus vaikų ikį 
suaugusių,' vis tai apsiavai 
nacių aukų. Čia yra vyrų ir 
moterų apsiavai. Aš* buvau 
drabužių patalpoj, kur ma
čius dešimtis tūkstančių į- 
vairiausių drabužių, kuriu 
didelis kiekis nuplėšta jau 
nuo negyvų nacių aukų, 
kurių ‘ daugelis suvarstyti 
kulkų ir kruvini. Ąš klau
sinėjau vokiečių oficierių 
Herman Vogei,' kuris yra 
42 metų amžiaus, iš Mill- 
heime, kuris prisipažino, 
kad jis buvo nącių iriršinip- 
kas ir siuntė , aukų drabu
žius į Vokietiją, ir ši krįj-

va yra surinkta nuo nacių 
nužudytų aukų bėgyje dvie
jų pastarųjų mėnesių.

Aš .esu buvęs liudininkas 
dąugelyj vietų Sovietų Są
jungoj ąącių žiaurumo, kaip 
tai Kijeve, Babij Jar, kur 
man perdavė faktus, kad 
ten vokiečiai nužudė 80,- 
0,00 žydų, supylė gazolinu 
ir kalnus lavonų sudegino, 
bet dar niekur nemačiau 
tiek daug žiaurumo, kiek 
čia vokiečiui parodė.

Kijeve ir kitur buvo pėd
sakų, bet. daugiausiai tai 
buvo žmonių papasakojimai 
ir atkasti aukų kapai, bet 
Maidaneko koncentracijos 
stovykloj stovi dideli pečiai 
su storomis plieno durimis, 
į kuriuos naciai kišo aukas 
ir degino. Čia yra mechani
zuoti prietaisai įdėjimui la
vonų ir išžėrimui jų kaulų, 
kaip kokioj kepykloj. Ir po 
to, ką aš mačiau Maidanek 
stovykloj, tai aš tikiu, kad 
vokiečiai tinkami atlikti 
neaprašomas baisenybes.

Lenkijos Išlaisvinimo Ko
mitetas atgabeno virš tris
dešimts įvairių tautų užsie
nio korespondentų, kad pa
rodyti tas baisenybes. Mes 
turime progą sekti darbus 
ir Sovietų - Lenkų Komisi
jos, kuri tyrinėja nącįų 
žiaurumą ir čia mes girdė
jome šešių vokiečių liudiji
mus, tai yra vok. oficierių 
— Vogelio, Theodor Shoe- 
len, Tanton Earness, —ku
rie bus teisiami ųž jų žvė
riškumą.

Už šį nacių žvėriškumą 
yra atsakomingi: generolas 
Globcnik, Gestapo ir SS. 
buvęs Liublino viršininkas; 
Liublino gųbernator. Wend
ler, giminaitis razbąininko 
Heinrich Himmįerio; buvęs 
gųbernator. Zoerner; Liub
lino koncentracijos stovyk
los viršininkas Lisske; ge
nerolas Weiss, kuris buvo 
stovyklos viršininkas, An
ton Tumman, buvęs Mai
daneko stovyklos viršinin
kėlis Mussfield, buvęs de
ginimo viršininkas; Klop- 
mann, buvęs politinįs nacių 
viršininkas.

Vokietis Hans Staub, 31 
metų, liudijo, kaip kartą at
vežė lenkę moterį 28 ar 29 
metų amžiaus. Mussfield į- 
sakė jai nusirengti, kad 
sveikus jos drabužius pa
siuntus Vokietijon. Moteris 
šaukė ir priešinosi. Tada 
Mussfield suriko:

— Jeigu tu nenusirengsi, 
tai tave gyvą sudeginsiu!

Jis įsakė vokiečiams su
rišti jąi rankas ir kojas, 
nudraskė iki nuogumo dra
bužius ir ją gyvą įkišo į 
pečių. Sfaub ir kiti liudijo, 
kad daugiausiai įmonių bu
vo nužudyta tai lapkričio 3 
d. 1943 m., kada nuo 18,- 
000 iki 20,000 žmonių buvo 
sušaudyta, pakarta ir ga
zais numarinta.

Kempė Turėjo 670 Akrų
Maidaneko koųceptraci- 

jos stovykla yra apie lį 
mylios nuo Liublino centro, 
tarpe Chelm ir Krakavos 
kelių. Ji ąpyęstą drątaįs, 
kuriais leisdavo . elektros 
sriovę, aplinkui yra dvylika 
sargų bokštų. Viduj daugy
bė barakų, kaip Abierikos 
kareivinėse, — virš 200 ba
rakų. Viduje keturiolika 
bokštų su kulkasvąidžiąis ir 
platformą dėl 200 išlavintų 
šunų, kurie gaudydavo pa
bėgėlius. Ir čįą buvo masi
niai žudomi žydai, Jet$ąb 
rusai 2$-ių tautų žmonės!

Įrengįa 72 kąmbžirėliąi, 
kaip maudynės, kur tie

žmonės turėjo nusirengti, 
drabužius atiduoti neva di- 
zinfekcijai, pirm negu jie 
buvo žudomi. Iš šių “mau
dynių” kambarėlių durys 
veda į kitus, kurie herme
tiškai (glaudžiai) užsidaro, 
kur žmonės buvo užtroški- 
nami nuodingais gazais. 
Vienas gazų kambarys yra 
17-kos metrų ilgio, kur na
ciai vienu kartu žudė po 
100 arba 110 žmonių.

Dujomis žudomų žmonių 
kambariai turi sienose stik
lus, pro kuriuos naciai žiū
rėjo į besikankinančius ir 
mirštančius žmones.

Mylios atstume nuo dujų 
kambarių įrengti deginimo 
pečiai. Jie pastatyti iš ply
tų ir atrodo į geležies lie
jyklos pečius. Kiekvienas iš 
tų pečių turi po penkias 
skyles kiekvienoj pusėj, į 
kiekvieną skylę mechaniš
kai patalpindavo po penkis 
lavonus vienu kartu. Nacių 
oficieriai sakė, kad pečių 
pilnai užtaisyti imdavo iki 
15 minučių, o kūnus sude-

gindavo į 10 mįąučių. Visi 
pečiai į parą galėjo sudegin
ti iki 1,900 žmonių.

Pečių apylinkėj rado 
daug lavonų, kada Raudo
noji Armija užėmė Liubli
ną, nes naciai nespėjo juos 
Sudeginti. Mes matėme 
daug žmonių kaukolių, gu
rios subadytos kulkų. 
Mums sakė, kad tai kauko
lės rusų raudonannįečįų 
belaisvių, kurie buvo į ne
laisvę patekę 1941 ir 1942 
metais.

Netolokai žemėj yra duo
bės, priverstos pelenų. Na
ciai iš tų.pelenų darė bįząį; 
jie nužudytų giminėms pąr- 
duodavo tam tikrą kiekį už 
2,500 markių, sakydami, 

kad tai jų giminių palaikai.
Taip Mr. W. H. Law

rence aprašo baisenybes, 
nacių atliktas Liubline. Spe
ciale komisija daro smulk
menišką ištyrimą baiseny
bių, kurioj bus paskelbtos 
vėjiau pilnai ir pagauti kal
tininkai patraukti atsako
mybėn. Bet nei milioųmęs
dalelės savo griekų n.egalės 
atmokėti Hitlerio budeliai, 
nes jų gyvastis taip menka, 
palyginus su tomis baiseny
bėmis, kurias jie atliko.

V. S.

Sugabus Lietuvos Laivo Kapitonas
Šitą straipsnelį rašau su 

tikslu paklausti dienraščio 
skaitytojų, ar visi skaitėte 
Justo Paleckio straipsnį 
“Pabaltijos Valstybių Kova 
su Okupantais Vokiečiais”, 
kuris pasibaigė su Laisvės 
No. 187 už rugp. 10-tą? Ir 
jei skaitėte, tai kaip jūs su
pratote jo autorių, kurį 
Lietuvos liaudis pašaukė ir 
jam pavedė Lietuvos vairą 
1940 metais, kai vadinamas 
“tautos vadas”, geriau, de
spotas, A. Smetona, pabėgo 
į Berlyną pas savo draugą 
Hitlerį?

Man tas straipsnis labai 
patiko. Jame fas' puikus, 
geraširdis Lietuvos sūnus 
įr dabartinis jos laivo ga
bus kapitonas gražiai, tei
singai analizuoja tų valsty
bių padėtį. Nuo pat pirmo
jo pasaulinio karo pabaigos 
iki šių dienų vokiečių oku
pacijos. ‘ Paleckis sayo 
straipsnyj atidengė, kaip 
visoki parazitai, tik dėl sa
vo asmens naudos, parsida
vėliai užsienio kapitalistams 
plėšė ir išnaudojo tų šalelių 
liaudį. Pirmą prie klerikalų, 
paskiau prie tautininkų 
smetonininku, visame pil
nume klestėjo visokios 
niekšystės — kyšių ėmimas. 
O kurie plėšimui priešinosi, 
tai tokius sušaudydavo. Ki
tus tvirtovėj uždarydavo, 
kad gyvi supūtų.

Paleckis tas visas žmonių 
skriaudas, smetonininku pa
darytas, iškėlė viešumon ir 
kai veidrody parodė tų šun
lupių piktus darbus.

Paleckis savo straipsnyje 
numaskuoja visus parsida
vėlius, visus šnipus, diver
santus, penkta-koloąistus, 
kurie ėdė Lietuvos duonelę, 
gėrė jos vandenėlį; jos oru 
kvėpąvo, o dirbo su dūšia 
ir kūnu vokiečiams-bruta- 
lams, aršiausiems lietuvių 
tautos priešams.

Tik tokiems vyrams val
dant šalį, kaip Paleckis, vi
si Lietuvos piliečiai bus ap
rūpinti pilnu, laisvu, pasi
turinčiu gyvenimu. Ot kur 
tikri Lietuvos sūbūs, mylė
tojai savo tąutos, kuriem 
rūpi likimas kiekvieno žmo
gaus. Tik tokiems žmonėms 
šalį valdant, gyvuos sutiki
mas ir meilė tarpe tautų ir 
rasių visame plačiame pa
saulyje.

rų, mylintis savo seną tė
vynę, tąi nors kiek padėki 
Lietuvos žmonėms apsigin
ti nuo šalčio ir bado atei
nančią žiemą. Nelauk nei 
minutės. S,tok į darbą šian
dien. Dabar labiau negu ka
da, jie laukia pagalbos ran
kas iškėlę nuo savo brolių 
amerikiečių. Paaukok jiems 
eilutę apatinių drapanų, po
rą čeverykų, švarką, kad ir 
vieną kavalką muilo. Vis
kas labai reikalinga ir vis
kas bus . lygiai įvertinta.

Kitas rašinys, kuris man 
labai patiko, tai Jievos ML 
zarienės “Pirma Kelionė į 
Californiją”. Iš tįkro pagar
bos verta, kad Amerikoje 
gimusi, užaugusi įr mokslus 
ėjusi lietuvaitė taip gražiai 
lietuviškoj kalboj moka ir 
kitiems perduoti savo kelio
nėj ' įgytus įspūdžius. Skai
tant jos raštą jautiesi, tar
tum jis būtų parašytas tos 
kilniausios lietuvių liaudies 
rašytojos velionės Žemaitės.

Pradėti kelionę į tolimą 
valstiją vienai, kaip ji pati 
pasisakė, Jievai buvo nejau
ku. Kad nors Rojus būtų 
galėjęs sykiu važiuoti!—sa
ko ji. Bet karas, darbų dar
belių yra galybės, prie 
dienraščio ir kitur. O visi 
turi būti laiku atlikti, kad 
jokiu būdu nebuvo gajima 
jam nuo jų ątsitrauktį.

O, kaip gerą pamokytam 
žmogui, ar tai vyrui, ar 
moteriai, kuris tik turi už
tektinai energijos ir ištver
mės, kaip kad Mizarienė. 
Atlikus savo profesijos už
davinius, ir dar dėl visuo
menės puikiai pasidarbuoją, 
švietime savo brolių ir sesu
čių. Jos energingo pasidar
bavimo dėka ir dieųrąščiui 
Laisvutei teko gerokas 
pluoštas dolerių.

Dzūkaičių jau mačiau ke
lias, kurios gražiai moką 
rašyti. Bet žemaitės ir 
aukštaitės nei vienos! Ko
dėl? Argi jų nebūtų?

Susninkų ^Jurgis.

ntiYiopiĮE
SHOOT STRAIGHT 

With Our Boys!
BOY WAR BONDSLįętųyi! Jei tų esi yienas 

iš Lietuvos sūnų ar dųkte-
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MENAS
dovanas. Svečiai sau Andriūno obeline

Vakaro prieblandoje jau dilo paskuti
niai šviesos šešėliai. Snaigės lėtai suki
nėjosi ore, lyg bijodamos savo sidabriniu 
blizgesiu paliesti'minomis bei sviediniais 
sujauktą žemę, kuri vietomis buvo aptaš
kyta krauju.

Aplink dar dundėjo artilerijos pabūk
lai, taškydami ugnies kamuolius, ap
šviečiančius vienai akimirkai apylinkę, 
o prie jų įkaitusių vamzdžių retkarčiais 
šildėsi nugrubusias rankas išvargę ko
votojai.

Priešas taip pat atsakinėjo artilerijos 
šūviais, kurių sviediniai, šnypšdami, 
trenkdavosi į baltus dirvonus, aptašky
dami baltutį sniegą juodais žemių ga
balais ir dūmų bei metalo dulkėmis.

Kartu su dienos šviesa pabūklų triukš
mas pamažėl dilo, kol visiškai pasidarė 
ramu; tik kur-ne-kur girdėjosi duslus 
kulkosvydžio tratėjimas bei vienas-kitas 
šautuvo šūvis.

Po įtempto dienos kovų darbo, prie pa
būklų, išvargę kovotojai sulindo į blinda
žus ir kas išsitiesė ant padraikytų že
mėje šiaudų, kas sėdosi rašyti giminėms 
bei mylimoms merginoms laiškus. Palu
bėje spinksojo maža lempelė, apšvies
dama tamsų blindažą rausva, silpna 
šviesa.

Greitai blindaže įsiviešpatavo tyla, ku
rią ardė tik užsnūdusių kovotojų knar
kimas.

Tuo metu į blindažą įėjo lauko pašto 
laiškanešys, nešinas laiškais bei laikraš
čiais. Jis šiandieną buvo ypatingai link
smas. Dalindamas laiškus bei laikraš
čius jis šypsodamasis pareiškė:

Draugai! Pasakysiu didelę naujieną...
Ir surinkdamas aplink save visus ko

votojus, jis iškilmingu tonu pranešė: 
. — Štabe sužinojau, kad atvežė dova
nas iš Amerikos lietuvių ...

Ši naujiena padarė visiems didelį įs- 
pūdj.

Net jau gulėjusieji kovotojai ir tie pa
kilo, skverbdamiesi arčiau prie laiškane
šio, norėdami smulkiau sužinoti apie 
Amerikos brolių dovanas.

— Sakyk, o nežinai, kas ten per dova
nos, — domėjosi žmonės.

— Cigaretai, tabakas, skustuvėliai, 
bloknotai, pieštukai ir daug kitokių do
vanų ..:

Broliai amerikiečiai mus nepamiršta, 
žino, kad kovojame neblogiau už kitus— 
girdėjosi balsai.

— Aš, vyrai, pasakysiu, kad fronte, 
jie tiek svarbu ta dovana, kiek tas šiltas 
jausmas, kad tavimi kiekvienas didžiuo
jasi, gerbia, rūpinasi. Gauni, sakysim, 
dovaną, — kažkokia šilima pereina per 
,gyslas ir, rodos, tada eitum per ugnį ir 
vandenį — niekas nebaido, nes jauti, 
kad už tavo pečių tūkstančiai, milijonai 
darbo žmonių. Rodos, kiekvieno akys nu
kreiptos į tave. Jie, rodos, seka kiekvie-

• ną tavo žingsnį, jaučia ir pergyvena kar
tu su tavimi kiekvieną tavo džiaugsmą 
ir skausmą, didžiuojasi kartu su tavimi 
visomis pergalėmis, — kalbpjo vienas. 
O juk čia, reikia žinoti, kad broliai, ame
rikiečiai ... Supranti, užjūrio broliai...

— Tas tai teisybė, — palaikė jo kai- •, 
bą laiškanešys. — Pati mažiausia dova
nėlė, o fronte didelius dalykus gali pada
ryti. Čia, matai, dvasios pakilimas vis
ką daro.

Kovotojai dar ilgai kalbėjosi šia tema. 
Kiekvienas galvojo, arba bent spėliojo, 
kokie giminės iš jo šeimos gyvena Ame
rikoje. Tik apie vidurnaktį viskas nu-

* tilo...

kė pavardėmis ir įteikė tas brangias už
jūrio brolių dovanas.

Kiekvieno kovotojo širdyje degė 
džiaugsmo ugnis. Kiekvienas prisiminė 
savo brolius, gimines, laimingą gyveni- 
jną, ‘ kurį sudrumstė klastingas ir žiau
rus priešas, paversdamas gražiąją tėvy
nę Lietuvą griuvėsių, degėsių bei kartu
vių šalimi. Tas viskas kaupėsi krūtinėje 
neišmatuojamo keršto jausmu priešui — 
paskandinusiam kraujuose lietuvio lai
mę ir laimingą gyvenimą.

Greitai blindaže mėlynavo cigaretų— 
dovanų dūmai. Juos rūkė net tie, kurie 
skaitė save nerūkančiais. Kažkas pradė
jo skustis gautais dovaniniais skustuvė
liais. Visi buvo šventiškai nusiteikę...

Staiga šią šventės nuotaiką sudrumstė 
pasipylusi priešo sviedinių kruša, kuri 
aptaškė žemių gabalais bei plieno ske
veldromis baltutį sniegą ir blindažą. Ap
linkui šniokštė, maurojo sviediniai -bei 
minos, tratėjo kulkosvaidžiai, šautuvai, 
suskambėjo štabuose telefonai.

Tai priešas pradėjo puolimą.
Žvangėjo visų rųšių ginklai. Žemė 

maišėsi su sniegu ir dūmais, oras suposi 
sprogimų trenksmuose. Blindažą, kuria
me kovotojai džiaugėsi dovanomis, ne 
kartą užpylė arti sprogusių sviedinių 
skeveldromis bei žemėmis. Oras pakvipo 
paraka dūmais.

Visi puolė prie savo ginklų. Užvirė ar
ši kova. Laukais iš priešo pusės ropojo, 
maurodami, tankai, apšaudydami mūsų 
išsidėstymų vietas.

—r Ugnis! — pasigirdo baterijos vado, 
komanda. '

Dar stipriau žvangėjo baterijos pabū
klai, ir po keleto minučių kovos lauke 
jau liepsnojo keletas pamuštų priešo 
tankų. Tuo metu pakilo.,į, ataką mūsų 
pėstininkai. Darydami staigius perbėgi
mus, jie užgriuvo priešo tranšėjas. Už
virė kova, arši kova. Priešas, neišlaikęs 
spaudimo, pradėjo trauktis.

Kova buvo laimėta.
— O dabar galima ir užsirūkyti, — 

tarė vadas, išsitraukdamas iš kišenės 
“Old Gold” cigaretų dėžutę. — Šitas 
mūsų laimėjimas tebūnie dovana mūsų 
užjūrio broliams.z

Kovotojai, pasekę vado pavyzdį, išsi
traukė “Old Gold” ir susėdę atvangai 
ant sniego, užsirūkė. Mėlynas dūmas ki
jo į viršų, kaip kilo iš smilkstančių pa
muštų tankų, į kuriuos kovotojai žiūrė
dami tarė: . :

— Drauge leitenante, parašykite už
jūrio broliams padėką ir pasakykite, kad 
mūsų dovana jiems bus gimtojo krašto 
miestų ir kaimų išvadavimas.

VI. Audronaša-Suchockis.

Draugams
Praeis audra, nutils patrankų griausmas, 
,Už stalo susirihks visi seni draugai.
Ir tik tada kankinančiai pajausim,
Kad stalas toks platus, o mūsų tiek mažai.

Baltieji Dobiliukai
Rašo St. Jasilionis.

v TSRS Valstybinė Leidykla Maskvoje 
išleido Juozo Baltušio apysakų rinkinėlį 
vardu “Baltieji Dobiliukai,” 1943 me
tais, pusi. 72.

Džiugiai mes sutinkame kiekvieną ei
lėraštį, kiekvieną apysaką iš tų rašytojų, 
kurie šio didžiojo karo' metu gyvena Ta
rybų Sąjungoj ir kurie savo rašiniams 
ima temas iš karo audrų, iš nuskriaustos 
.tėvynės Lietuvos gyvenimo. Jie vaizdin
gai atpasakoja tas kančias, .kurias Lie
tuvoj kenčia mūs broliai ir tėvai; jie 
vaizdingai parodo Lietuvos žmonių ryž
tumą kovose, kurios ėjo ir dar tebeina už 
šalies išlaisvinimą iš grobikų okupantų 
nacių nagų.

Knygelėje telpa penkios apysakos:
Vieną Sekmadienio Pavakarę, 
Partizanas Daura, 
Saulašarėms Žydint, 
Taip Reikia, ir 
Baltieji Dobiliukai.
Pirmoje pasakoja senis Galinis apie 

pirmojo pasaulinio karo padarytas 
skriaudas Lietuvai, apie vokiečių žiau
rumą.

— Ege. Atsigrūdo čia vokiečiai. Anti
nio pirkioj, kaip jau švariausioj, štabą 
įsitaisė, ir pradėjo šeimininkauti, ir taip 
šeimininkauti, kad nors per laukus bėk. 
Būdavo, plėšia, ima viską, jeigu kas tik 
žodelį prieš, tam bizūnu išilgai nugaros 
arba šautuvo buože... Tylūs tokie pasi
darė mūsų žmonės, pasakys žodelį pa
šnibždom, lyg pagrabe, ir vėl kenčia, va
karais langus, duris užramsto, o ir į die
nos šviesą niekas nebenori eiti.

Pasibaigė'karas. Sugrįžo daug sužeis
tų, o daug ir nebegrįžo.

— Žiūrim... vienas iš fronto sugrįžo, 
kitas iš nelaisvės kautus parnešė; kas su 
abiem kojom, o kas ir su viena ir dar 
be.-akies, be rankos — argi išskaičiuosi?

Partizanas Daura — tai vėl vokiečių 
žiaurumo vaizdavimas. Pasakoja Daura, 
kaip visa tai dėjosi vokiečiams bešeimi
ninkaujant, kaip jo motina buvo nušau- 

, ta, o tėvas pakartas... Pats Daura šian
dien partizanas. Jis su draugų būriu, ne
paisydamas gręsiančių pavojų, veikia 
prieš nacių terorą. Slėptuvėje pasakoja 
praeities išgyvenimus, tėvų žuvimą.
. — Ir kiek jau metų praslinko... jau 
ir kapų gauburius sunkiai beišskirsi žo
lėje, bet kad aš tau užmirščiau šitai! 
Akyse vis tas vyresniojo snukis vaiposi. 
Štai ir šiandien, nudėjau aš vieną, pa
žvelgiau, ir topterėjo man į galvą, jog 
tai jį, tą vyresnįjį paklojau — tlpks jis 
pasirodė panašus į aną ... .< j
. — Visi jie panašūs... tik M tie—biau- 
resni, — pataisė kitas partižanas.

O senis Andriūnas pasakoja jaunam 
Alaušui, kaip jis saulašarėmis žydint tu
rėjęs vesti iš pavojaus vokietį leitenantą, 
bet... įvedęs jį į pravirą liekno akį, ku
rioj leitenantas nei iššaut nebespėjo, tik 
rankom kėtojo ir rėkė pagalbos. Gi ga-

pritilo. “Tik burbuliukai vis tokie kilo 
ir trūkinėjo viršum užsitraukusių mau
rų.”

Tai vis partizanų pasižymėjimai prieš 
okupantus.

Kente "po okupantų letena Lietuvos 
darbų liaudis. Tačiau buvo ir viena kita 
išimtis. Atsirado ir tokių, kurie “iš pir
mos dienos” susiuostė su vokiečiais. Štai 
apysakoje “Taip Reikia,” tokiuo vokie
čių pataikūnu pasirodė esąs Smilgis, ku
riam Tarybų valdžia, betiesiant žemės 
reformas, pripjovė trivalakio hektarus. 
Vadinasi, atėmė tai, ką jis turėjo virš 
normos. Smilgis keršijo visiems, kurie 
dirbo su bolševikais. Jis keršto vedinas 
išdavė buvusį žemės tvarkytoją Songai-

Bet tokių Smilgių rasi nedaug. Milži
niška didžiuma gyventojų nesidavė nei 
žadamomis markėmis, nei laipsniais, nei 
malonėmis pavilioti tarnauti vokiečiams. 

' “Viskas buvo veltui. Dar nebuvo išau
gusi rykštė, kuri pajudintų artojo liežu
vį, kaip nebuvo iškalti pinigai, kurie bū
tų verti parduoto brolio kraujo. Žmonės 
tik įgauždavo galvą į pečius ir niūriai 
žiūrėdavo į žemę po kojomis. Kapitonas 
Krausas suprato: jų nenugalėsi!”

Baltieji dobiliukai — tai dienoraščio 
fragmentai iš gyvenimo kolektyviame 
ūkyje Tarybų Sąjungoj. Ten gyvenimas 
sukasi į naują vagą. Iškilusio karo reika
lai atjaučiami kaip ir reikalai savame 
ūkyje. Talka darbams, pasiaukojimas 
šalies gynimui — pirmoje vietoje.

Atėjo nekantriai laukti šaukimai į 
Raudonosios Armijos lietuviškus tauti
nius dalinius ir skiriasi Augulis su ko- 
lektyviečiais. Jis dėdei Jefimui įteikia 
pusę puokštės lietuviškų baltųjų dobi
liukų, kaipo atminčiai, o Jefimas įtaikia 
jam kviečių varpas. Gi moterys apdova
noja jį ryšulėliais su sausainiais, džio
vintu sūriu, dešra; vyrai — machorka.

Baltušio apysakos yra gražus įnašas į 
lietuvių literatūrą. Tai parodymas tų 
vaizdų, kuriuos teko Lietuvos liaudžiai 
pergyventi, matyti1 ir jausti.

Tėvynė Mano.
Debesys tamsūs paniurę 
Apgaubė tėviškę mūs.
Pančiais sukaustė lietuvį 
Naujas kryžiuotis žiaurus.
Liepsnų liežuviuos paskendo 
Miestai, miesteliai, kaimai, 
O ūkanota padangė 
Tapo našlaičių namai.

. . Prie rūkstančio kaimo degėsių 
Motina rauda žila.
Vargų išvagotuoju veidu 
Ašara rieda karšta.
Širdį jai skausmas suspaudė 
Keršto ji trokšta baisaus 
Už mirtį vyro, už kančią 
Josios vienturčio sūnaus.

Vincas Sideravičius.
Debiosų vaikų namai.

San Francisco, Calif
Baltijos Tautų Komitetas, 

kurį sudaro lietuviai, latviai ir 
estai ruošiasi prie didelių iš
kilmių — koncerto ię apvaikš- 
čiojimo. Parengimas ruošiamas 
proga baigiamo išlaisvinti 
Baltijos krašto iš nacių vergi
jos.

Jis įvyks nedčlioj, 10 d. rug
sėjo, Sokol Hall, 739 Page St., 
San Francisco. Durys atdaros 
nuo 3 vai. po pietų, progra
mos pradžia 5 valandą.

Turėsime geriausias daini
ninkes iš Chicagos, drauges A. 
Kenstavičienę ir K. Abekienę. 
Programoj dalyvaus ir vietinės 
jėgos, bus kalbėtojų ir tautiš
kų valgių, šokiai ir kiti pa- 
marginimai. .

Baltijos Tautų Komitetas 
jau penki metai, kaip yra su
siorganizavęs ir turėjo 8 pa- 
rengimus, daug kartą dalyva
vo kitų parengimuose. Jis jau 
gausiai parėmė raudonarmie
čius kovotojus prieš žiaurų fa
šizmą ir pereitais metais pa
siuntė 100 pundelių, 360 pa
klodžių, 360 užvalkalų Sovie
tų ligoninėms, šiemet jau pa
siuntė 148 blanketus, 130 už
valkalų, 84 paklodes. Taip 
mes gelbstime kovoj prieš fa
šizmą.

Nuo parengimo pelnas ski
riamas Baltijos.tautų paramai. 
Todėl’visus vietos ir apylinkės 
lietuvius prašome atsilankyti, 
išgirskite labai geras daininin
kes, dalyvaukite parengime ir 
paremkite naudingą darbą.

Komitetas.

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
per apšvietą neša.

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ
Galite Gauti 

I

ANT TIMES SQUARE
■ Ant Kampo 42nd St.

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

Dr. John Repshis 
(REPAYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 

kampas Inman St., arti Central Skr. 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel TRObridge 63S0
OFISO VALANDOS: 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliotais ir iventadieniaia

į..11
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Nutruks staiga juokai, nustos šlamėję rūbai, 
Ir žvilgsniai susitiks ties .kėdėmis tuščiom. 
Tik laikrodis ant sienos eis ir skubins, 
Lyg laukdamas vėluojančių svečių.

Ir nepajusim mes, kaip mūšiai prie Oriolo 
(Vel aitriu paraku ir kraujumi pakvips. 
,Ir naktys Nevelio, apgaubti dūmais toliai 
šešėliais plauks, siūbuos mums prieš akis.

Išaušo rytas. Snaigės dar vis lėtai 
barstė žemę, užklodamos juodas bei kru
vinas dėmes, buvusias dar vakar. Šian
dieną vėl atrodė, lyg nieko nebūta, tik 
retkarčiais pasigirstą šautuvų bei kul
kosvaidžių šūviai priminė kovotojams tą 
fronto kasdienybę.

Bet ši diena kovotojams nebuvo kas
dieniška — iš štabo atvyko svečiai. Jie 
atvežė dovanas — amerikiečių, brolių

Jie .krito ten jauni, rankas plačiai išmetę, 
Krauju apšlakstę akmenis laukų.
Jr laikrodis veltui sunkiuosius dūžius retins 
šį vakarą jau nesulaukt į pokilį mi^ns jų.

Kėdės sustumsim mes arčiau prie stalo, 
,Mažesnis ratas bus ir rūstesni veidai, 
Ir aš žinau, kad pirmąjį bokalą
Tą vakarą už juos pakels seni draugąi.

Už juos, .kurie šiandien taip toli atsiskyrę, 
Ir neatėjo čia laimėjimo atšvęst.
Bet ten, kovų laukuos jie buvo narsūs vyrai 

žuvo jie už tai, kad švęstumėme mes.

V. Mozūriūnas.
Jr

Amerikos ir jos talkininkų artėjančios pergalės 
džiaugsmo proga ir Lietuvos išlaisvinimo proga 
užrašykite dienraštį Laisvę kaipo dovaną savo pa
žystamiems ar giminėms, kurie dar nėra jos už
sisakę.

Laisvės kaina metams $6.50. Pusei metų $3.50.
Brooklyne, kur reikia lipdyti štampas Laisvės 

kaina $7 ir $3.75 pusei' metų.
Išpildykite žemiau tuščias vietas,. iškirpkite ir 

kartu su mokesčiu už naują prenumeratą prisiųs- 
kite Laisvei šią formą.

Čia randate $______ už Laisvės prenumeratą
naujam skaitytojui ir prašau siuntinėti dienraštį 
po šiuo vardu ir antrašu:

Vardas

Antrašas.

Miestas.,1,

i G t RlflUSIfl DUONA
J^TO\SCH0LE5 BAKING Oį

532 Grand Street, Brooklyn
Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 

Visokius Pyragus Bei Keiksus
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj nė

ra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite pinigų, 
nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkes, į krautuves 

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

i 
i
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GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS.
Bus Alaus, Degtinių ir Kitokių Gėrimų

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Daug svečių atvyks iš Brooklyn©, ?įewarko, 
Elizabetho ir kitų miestų.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

MATTHEW P. BALLAS
■’ '■ < A ' į ■ (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

BROOKLYN; N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

s įvyks Prieš Labor Day

Rugsėjo 3 September

Jau Dabar Laikas RengtiVj Pikniką

Pirmyn Į Vakarus!
Rašo JUSTAS PALECKIS

dosi ant vokiško motociklo ir atvežė į 
lietuvių pozicijas prieštankinę jpatranką.

Prieš karą Dahutė Staneliene buvo na
mų šeimininkė.' O karo dienomis ji sava
nore stojo į Lietuviškąją diviziją. Stanė- 
lienėg&rai susipažino su šautuvu ir kul
kosvaidžiu ir pasidarė pavyzdingu ka
riu. Puolimo metu ji pastebėjo, kad iš ri
kiuotės išėjo kulkosvaidininkas. Negaiš- 
dama brangaus laiko ji puolė prie kul
kosvaidžio ir jo ugnimi parėmė puolantį 
padalinį. Tų kautynių metu Stanelienė 
sunaikino 12 vokiečių, nepasitraukdama 
iš kovps lauko ir sužeista.

Jaunesnysis seržantas Poliakovas su 
savo kulkosvaidžiu pasislėpė rugiuose. 
Kontratakuodami 40 vokiečių ėjo ta 
kryptim, kur buvo Poliakovas. Leidęs 
jiems prieiti visai arti, PoliakoVas pa
leido ugnį. Daugiau kaip 30 vokiečių bu
vo užmušta, kiti išsigandę pabėgo. At
rėmę kontrataką, mūsų kariai smar
kiu puolimu užėmė kaimą.

Vienas padalinys prisiartino ligi 50- 
60 metrų nuo vokiečių apkasų. Vokiečiai 
pradėjo kontrataką kelis kart didesnė
mis jėgomis. Juos parėmė 5 kulkosvai
džių, 3 motorizuotų patrankų ir 7 že
mėn įkastų “tigrų” ugnis.

—Nė žingsnio atgal! Tiktai pirmyn! 
— sušuko leitenantas Šadevičius. Jo šū
kio padrąsinti kovotojai. smarkiai puolė 
pirmyn. Kontrataka ne tik buvo atrem
ta, bet mūsų kariai išmušė vokiečius iš 
jų pozicijų. Vokiečiai neteko 150 karei
vių ir karininkų. O Raudonoji Armija 
išvadavo dar vieną gyvenvietę. Atakos 
pasisekimui daug padėjo žygdarbis vyr. 
seržanto Lebiškio. Jis prislinko prie vo
kiečių kulkosvaidžio ir susprogdino jį 
prieštankine granata. Jo pavyzdį sekė 
kiti. Netrukus visi priešo kulkosvaidžiai 
buvo nutildyti.

Sunkiu keliu, per minas, tarp sviedi
nių sprogimų savo būrį išvedė leitenan
tas Žaldokas ir vienas pirmųjų įsiveržė 
į kaimą. Vykusiai manevruodamas, lei
tenantas Žaldokas išmušė vokiečius iš 
kaimo ir padarė jiems didelių nuostolių. 
Apie 150 hitlerininkų čia buvo sunaikinu 
ta.

Išminuoti kelius, padaryti praėjimus 
tankams, pėstininkams, artilerijai, nu
tiesti tiltus —tai kuklus, nepastebimas 
pionierių darbas. Bet jis dažnai nulemia 
puolimo pasisekimą. (Bus daugiau)

(Tąsa)
Netoli kaimo Stepnaja ryšininkas Ka- 

pūstynas, taisydamas priešo nutrauktą 
telefono liniją, pastebėjo ant priešo ap
šaudomo kelio sunkvežimį su maisto pro
duktais. Aplink sunkvežimį sproginėjo
sviediniai. Šoferis buvo užmuštas. Po 
priešo ugnim Kopūstynas paleido moto
rą ir pristatė maistą į dalinį. Atsakyda
mas į vado padėką jis pareiškė: “Aš tik
tai atlikau savo raudonarmiečio parei
gą”

Žvalgai gavo uždavinį išžvalgyti prie
šo ugnies taškus miške. Jie pastebėjo di
deles šaudmenų atsargas. Netrukus pra
sidėjo sprogimai. Tai vokiečiai prieš pa
sitraukdami sprogdino šaudmenis. Rau
donarmietis Jačura pastebėjo, kad šaud
menų dėžių krūvos sujungtos bikfordo 
virve. Pribėgęs prie krūvų 'jis ėmė nu- 
traukinėti bikfordo virves ir tuo būdu 
sustabdė tolimesnius sprogimus. Didelis 
kiekis trofėjinių šaudmenų buvo išgel
bėta.

Keturi žvalgai, Ginkevičius, Petraitis, 
Gerasimovas ir Glazkovas pastebėjo 'vie- 
lištfne kaime 16 vokiečių. Staiga užpuolę 
jie apinėtė vokiečius granatomis. Kele
tas Vokiečių buvo užmušta ir sužeista, 
vienas pasidavė, kiti pabėgo. Kaimas bu
vo iš vokiečių išvalytas, paimta viena pa
tranka ir kito grobio.

Priešas ką tik buvo, iš kaimo išguitas. 
Apkasuose, kur dar neseniai buvo vokie
čiai, sustojo vienos dalies štabas. Štabo 
šafgyba buvo pavesta jaun. seržantui 
Šulgai. Vokiečiai stengėsi prasiveržti iki 
štabo. Šulga pradėjo šaudyti iš vokiško 
kulkosvaidžio ir atrėmė kontrataką. 
Štabas perėjo į kitą vietą, apkase liko 
Šulga. Jis narsiai atrėmė naują vokiečių 
kontrataką. Nepasisekė vokiečiams pri- 
šliaužti prie Šulgos ir apkasais. Kai į pa- 
gelbą’atvyko raudonarmiečių grupė, Šul
ga su šūkiu- “Už Staliną! Pirmyn!” puo
lė priešą. 25 hitlerininkus nudėjo tą die
nią narsus komjaunuolis.

Prieštankinės batarejos telefonistas 
Jariikovičius stebėjo priešo artilerijos 
faškūs. Sutemus, vokiečiai prikabino 
prie motociklo prieštankinę patranką, 
privežė ją netoli tos vietos, kur buvo Ja- 
nikovičius ir pradėjo šaudyti į mūsų po
zicijas. Janikovičius padėjo į šalį telefo
no ragelį ir iš automato nudėjo du vo
kiečius*.. Kiti du pabėgo. Janikovičius sė-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Atydai Lietuvių Sūnų ir Dukterų 

broliškos Draugijos nariams. Jums 
turbūt- jau yra žinoma, kad mūsų 
sVetainė, 29 Endicott St., 19 d. rug
pjūčio iŠ ryto sudegė. Todėl pakol 
eina pataisymai, sekantis susirinki
mas įvyks Olympia Parke, rugsėjo 
5 d., 7:30 v. v. Malonėkite dalyvau
ti, bus raportas iŠ Namo sudegimo 
ir svarstysime planus taisymui. — 
J. J. Bakšys, sekr. (206-207)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras, bendrai su Rusų 

Darb. Choru ruošia 4-tą metinį pik
niką, Sekmad., 10 d. rugsėjo, Po
lish National Parke, kampas 16th 
Avė. ir Speedway Ave., Irvingtone. 
Pradžia 12 vai. dieną. įžanga 65c 
akmeniui. Gros gera orkestrą. Pro
gramoj dalyvaus Sietyno Choras, 
vad. B. Šalinaitės; Rusų Choras, 
Rusų šokikų grupė ir kiti įvairumai. 
South Orange busu važiuodami iš
lakite ant Speedway Ave. ir eikite 
pb kaire. Market busu važiuokite 
gMo. (206-207)

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Nojaus Arka. Ar teisybė, kad 

buvo visuotinas tvanas ir vis
ką prigirdė ? .......................

Patarėjas Vyrams ir Moterims 
apie lyties dalykus, taipgi apie 
gimdymo kontrolę, meiliškas 
gyvenimas ir kaip iš to nau
dotis ................................... $1.75

lietuviška Virėja, Kepėja, Ke- 
nuotoja ir Namų Prižiūrėtoja, 
su apie 450 visokių receptų 
kepimui, virimui ir kenavicui 1.00 

Tūkstantis Naktų ir Viena. Ara
biškos istorijos. Dalis I ... 50c

Lengvas Būdas išmokti angliš
kos kalbos be kitų pagalbos 

Neužmokamas žiedas, graži 
apysaka ................................

Pralotas Olšauskas, jo darbai ir 
nuopelnai, su meilužės pa
veikslu ..................................

Kaip Kunigas Papjovė Savo 
Meilužę Oną Aumulleraitę, su 
paveikslais ............................

Pekla, kam ji ir kur yra? Su 
paveikslais kankinimo įrankių 

Raktas į Gyvenimą, knygelė ati
dengia visokius nuo mūs už
slėptus sekretus; kaip'galima 
surasti sau tinkamą porą ir 
gyventi turtingai ................

Paparčio žiedas, Pasakojimai 
apie senovės burtus ...........

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų 
apsisaugoti ..... ......................

Biblija, išaiškina visą biblijos
pagrindą, su 379 paveikslais 2.25 

Sapnų Knyga, su daugeliu pa
veikslų, drūtais apdarais .... 1.25 

Mikaldos Pasakojimai ..............  25c
Kunigų Celibatas, kodėl kuni

gai nesiženija ......................  30c
Marių Duktė, graži apysaka .... 25c 
Kaip Duktė Gyveno Pfistynėje 
Erodas, Boba ir Velniškas Tiltas 
Girtuoklių Gadzinkos, linksmos 

dainos ...................................
Kantri Alena, pasaka ..............
Gudrus Piemenukas ....................

ŽOLIŲ ARBATOS
Pakeliuose su nurodymais, kaip 

vartoti ir nuo kokių ligų. 
Nuo nervų suįrimo .................
Nuo dusulio (asthmos) ...........
Vyriškumo pataisymui ............
Nuo užsisenėjusio kataro bei 

hayfever ....................*........
Nuo cukraligės (diabetes) .....
Nuo vandenligės bei širdies ligos į 60c 
Bailių arbatą arba mostis 85c 
Trejankos;'stambios šaknys .T.'..1 60c 
Nuo sutukimo, kaip eiti kūdyn 85c 
Sureguliavimui’ kietų vidurių .... 60c 
Poison Ivy rhoštis, greitai aptildd, ■' 

niežulį Hr 'sūtrumpina kentėji
mus .........'....................  $1.50

Trūkžolės, valerijonai, ramunė
lės, pelūnės, našlelės, puglaiš- 
kiai po ...............£... 25c pakelis.

M. ŽUKAITIS

Vėl Galima Gauti
Kam reikalingas gyvenamo

jo kambario (Living Room) 
setas, dabar jau vėl galima 
gauti su Spring’sais, tokius, 
kaip buvo daromi prieš karą.

Taipgi dar turim prieškari
nės medžiagos miegamo 
bario (Bed Room) setų 
tokių rakandų. Kainos 
žemesnės negu kitur.

Stanley’s Home Appliance 
2700 E. Madison St.
( Richmond ).

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 3 d., 2 vai. dieną, pas Kas- 
parius, 191 S. Sherman St. Visi da
lyvaukite susirinkime, turime svar
bių reikalų, taipgi reikia išrinkti 
darbininkus į 12-to Apskr. parengi-

• mą. — Sekr. (206-207)

WATERBURY, CONN.
. Lietuvių Piliečių Politiškas Kliu- 

bas rengia pikniką sekmad., 3 d. 
rugsėjo, Liet. Parke, ChestnutHill 
Rd. Pradžia 1 vai. dieną. Šokiams 
gros John Satulo’s orkestrą, šokiąi

nuo 3 iki 9 vai. vakaro. Turč- 
skanių valgių ir Įvairių gėri- 

Kviečiame visus kliubiečius ir 
us dalyvauti. — Kom. (206-207)

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

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

JONAS STOKĖŠ
512 Marion St. Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmorc 5-6191.

BE 106^' 
WITH YOUR

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

.Oppęsitę Forest Parkway 
' WOODHAVEN, N. Y.

Japonas pateko j ėhiniečio rankas. Šis japonas yra 
Burmos gyventojas, bet nužiūrimas, kaipo Japonijos 
šnipas. Chinietiš jį iškrato.
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Dar Daug Darbo Prieš Akis
WASHINGTONAS. — Do

nald M. Nelson, Karo Gamy
bos Vadybos pirmininkas, ne
seniai kalbėdamas apie darbo 
jėgos padėtį, pareiškė, kad nuo 
pat Pearl Harbor įvykių, didu
ma Amerikos darbo visuome
nės nuoširdžiai rėmė karo pa
stangas. Darbininkija sunkiai 
dirbo įtemptose sąlygose, ne
kreipdama dėmesio į nuovargį, 
kad sustiprintų ginkluotas pa
jėgas ir atvestų Jungtines 
Valstijas iri jos sąjungininkus 
į pergalės kelią.

Bet, nepaisant tų darbo lai
mėjimų, dar vis tebėra labai 
svarbių sričių, reikalaujančių 
daugiau pastangų pasekmin
gos invazijos išlaisvinti Euro
pai iš priešo nasrų tęsiniui. 
Dar trūksta sunkiųjų pabūklų, 
šaudmenų, bombų; radar gin
klų, sunkvežimių (trokų), tan
kų, statybos įrankių, padangų 
(tajerių) ir medžiagos karei
vių palapinėms statyti.

D. M. Nelson toliau tęsė, 
sakydamas, kad dar daug dar- 
b6 turi būti įdėta, kad su kiek
vienu mėnesiu turi augti ga
myba iki pasieks aukščiausio 
laipsnio, kurio laukiama atei-

nantį lapkričio mėnesį. 1944 
metų produkcijos planas rei
kalauja pilnos darbo energi
jos. Tauta nepakęs nukreipimo 
energijos kitur, karo pramo
nės sąskaitom

Todėl, anot D. M. Nelson, 
priešais mus stovi intensyvus 
karo produkcijos darbas. Ka
riuomenė nežino, kada ateis 
žlugimo dienos Vokietijai ir 
Japonijai. Viskas, ką kariuo
menė gali padaryti, yra nepa
liaujamai kovoti, iki priešo su
mušimo dienos. Mums, namie 
likusiems, telieka varyti karo 
pabūklų gamybą iki ji yra rei
kalinga.

Karas dar nepasibaigė. Tęs
kite toliau darbą.
Aliejaus Neduodama Anglies 

Kuro Įrankių Naikintojams 
Kainų Reguliavimo Įstaiga 

įsakė Apylinkių Karo Kainų 
bei Racijonavimo įstaigoms 
neduoti kūrenamojo aliejaus 
asmenims, sunaikinusiem įran
kius angliai ir malkoms kū
renti arba juos pardavusiems 
ar dovanojusiems be svarbios 
priežasties, kad galėtų gauti 
kūrenamojo aliejaus.

OWI

. Prašome Įsitėmyti, Jog

Dienraščio Laisves Naudai

DIDYSIS PIKNIKAS

KELRODIS: Bušai išeis Camdene, N. J., 10 vai. ryto ir grįš 
nuo kelio 8:30 vai. vak.

Persikelkite Market St. Ferry į Camdeną ir žiūrėkite busus 
Medford po No. 54; busai išeis 10 vai. ryto, o grįš nuo kelio 8:30 
vai. vakare; 50c į abi pusi.

Automobiliais važiuokite per Delaware tiltą j Camden, N. J., 
tiesiai iki pirmam Circle ir sukit po kairiai į Route 40 ir važiuo
kite 8 mailes iki St. Mary’s Church, sukit po kairiai. Tėmykit iš
kabas. »

NEW YORK IR NEW JERSEY
l Philadelph. Laisvės Pikniką, Sept. 3, Deer Park, N. J.

Iš New York ir tolimesnių New Jersey valstijos mies
tų, automobiliais važiuokite No. 1 keliu, ties Highland 
Park, arba Brunswick, N. J., pasukite po kaire į kelią 
No. 130, (keliai 130 ir 25 čia sueina kartu) No. 130 keliu 
davažiavę Circle, netoli Camden, N. J., tėmykite kelią No. 
40 ir sukite po dešine į kelią No. 40 ir juomi važiuokite 
apie 7 ar 8 mailes, tėmykite Laisvės pikniko iškabas. Va
žiuokite palengva ir laikykitės po kaire (nes čia platus 
kelias) ties iškabomis sukite po kaire ir važiuokite apie 
% mailes iki Parko.

Jei sulyg šiuom kelrodžiu jums išrodytų keblu, tai va
žiuokite taip kaip jūs žinote geriausia link Camden, pri
važiavę nurodytą Circle, tėmykite .kelią No. 40.

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nede- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

NOTARY 
RUBLIO

CHRONIŠKOS LIGOS
odos, nervų ir pilvo, hemorrhoidai ir ki
tos MėšlažarnSs Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spinduliq, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą Ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

. DR. ZINS <~--
110 East 16th St., N. Y Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. - 2 P. M.GREEN STAR BAR & GRILL

LIETUVIŠKAS KABARETAS
f

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

pars Kiekvieną šešTadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

__________________________________________________________________________________
- ■ .......— 0
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

J*, 4Į > A

’’.z

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderhiškąi įruošta mū
šų šermininė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Verno n St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRĄI

HELP WANTEP—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HĘLP WAMTEP—MALE 
REIKALINGI VYNAI

HĘLP WĄNTED^-MALĘ 
REIKALINGI VYRAI

HELP WĄNTED—MALE 
RJEIKAMNQ1 VYRAI

HELP WANTED—FEMALE ‘ 
REIKALINGOS MOTERYS

Iš

REIKALINGI
ELEKTRIKAI

Jei jūs tiirite bent kokį supratimą 
apie elektrą, kreipkitės tuojau, ka4 
išvengti suvėlavimą greit reikalin
gą laivų.

NEW YORK

SHIPBUILDING
<

CORP.

CAMDEN, N. J.

(213)

yr-r-y. ..n............................... ,

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1863 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6224 — 11th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK SAtVATORE & 
JOHN MASTELLONE 

(Masteilone "Bros.)
8224 — 11th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7399 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 <?f 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6204' — 11th Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE HADJISAVAS & 
HARRY KAKOY1ANNIS 

Mjestic Olive Oil Co.
6204 — lltK' Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2533 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail unden Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
125 Ditmas Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS RAPPAPORT
125 Ditipas Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2403 has bęen issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6504 — 11th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS
6504 — 11th Ave.,

STALŲ PATARNAUTOJOS 
MERGINOS PRIE BUFETO 

INDŲ MAZGOTOJAI 
(Vyrai ar Moterys)

Pilnam Laikui ar Daliai Laiko. 
Nuolatiniai Darbai 

Su Gerais Uždarbiais
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 

MES JUS IŠMOKINSIME.
NYSTRQM’S RESTAURANT

ROUTE 4, 
NO. HACKENSACK, N. J.

HACK. 2-4690
(209)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI & MOTERYS—NĖRA AMŽIAUS 

APRIBAVIMO.
GERA ALGA—VISIEMS DEPARTMENTAMS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

NEMOKAMAI AGENTORA 
VIEŠBUČIAM /MCALPIN^ NEW WESTON, 

SHELTON, WELLINGTON IR KITI.
KNOTT HOTELS 

NEMOKAMAI APRŪPINIMAS DARBŲ 
234 7TH AVĖ., TARPE 23RD & 24TH STS. 

ADARA 8:^0 A.M. IKI 5:30 P.M.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavlmo.

Y.

KAPLAN 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2°15 b®’ ijeen issued to the undersigned 
to” sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^w at 
1834 Broadway, Borough of JJrooklyn, 
County 'of Kings, to be consumed off' the 
nwaiiM*.

SEIGFRIED POLKOWSKI & 
ADOLF POLKOWSKI 

Wympys Hamburger System 
1334 Broadway, t Brooklyn, N.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1254 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
«3 St. John Place. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
nmawa.

MAX HERMAN 
433 St. John Pl.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5126 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ' Control Law at 
145 Hudson Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 

J| a 
ANGELO CASTAGNA •

145 Hudson Avę., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5129 has been issued to the undersigned 

sėli beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Meserole Avenue. Borough of Brooklyn. 
Coutfty of Kings, to be consumed off the 
premises.

STEFAN MUZYKA 
74 Meserple Ave.. ' Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 0869 has been issued to the undersigned 

sell Jbeer. al retail under Section 107 of 
the Alcoholic JBe verage Control Law at 
168 Howard AVCpue. Borough of Brooklyn, 
County of Kta<s> t° P® <XŠ?»u,mėd off the 
premises. la

ERNEST WINGES . » 
168 j^W^r.d $v*.. yopklyp, N. ?.
NOTICE Js hereby given that License No. 
GB 10054 has been issued to the undersigned 
tn sen beer, pt retail uh^er Secttori 1Q7 of 
the Alcoholic ' fitevtfag** Control Law at 
872 Jjtamtock Street. Borough of Bbooklyn, 
Counjly Či ■’KiIngs, iq be dwisutned ' pff the

n- v
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1749 has been issued to the undersigned 
to 8011 beer, at retail under Section 107 of 
we Alcoholic Beverage Control Law at 
491 Bainbridge Street, ' Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bę consumed gtt thę 
premises. r ' • *'

MARIE B^UNCK
491 Bainbridge StT” Brooklyn, N. Y. 

NOTICE Is hereby given that License No. 
<?B 2603 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail dnder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
U45 Jefferson Avenue, Borough ęf Brocdciyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
^renii^s. 8TRUH8

045 Jefferson Ave., Brooklyn, N. Y.

OPERATORIAI
Viena ir Dviem Adatom Mašinos.

Flat Bed and Off The Arm.
GALI UŽDIRBTI IKI 

$75 Į SAVAITĘ.
KARINIS DARBAS.

RED STAR RUBBER CO.
500 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

(210)

HOWARD JOHNSON’S 
O

LYDYTOJAI '
VINIŲ KALINETOJAI 

MOKINIAI LYDYTI 
LAIVŲ ĮRENGĖJAI 

RYKIUOTOJAI
VIDAUS MAŠINISTAI 

PLOKŠČIŲ METALO DARBININKAI 
VAMZDŽIŲ SUVEDĖJAI 

ŠVIRKŠTEJAI - MALIAVOTOJAI 
IR PAPRASTI DARBININKAI

KREIPKITĖS

DRAVO CORPORATION
GALĘ MADISON STRĘĘT, 

WILMINGTON, DELAWARE

AR U.S. EMPLOYMENT SERVICE, 
60Į SHIPLEY STREET.

Reikalinga jLiudijimai iš U. S. Employment Service. 
Reikalingas Pijietybės įrodymas.

(207)

PJROSYTQJAI
vidaus prosijimųi visus ištisai vyrams 

sport coats. -Nuolatinis darbas.
ASTOR SPORTSWEAR

3 West 21st, 12-tos lubos.
. .............. (208)

APVALYTOJAI
IR

PAPRASTI DARBININKAI
ORLAIVIAM

NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS

PIRMIEMS $ ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJA
8 A. M. IKI 4:30 P. M.

PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJA
8 A< M. IKI 4:30 P. M. *

ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA 
4:30 P. M. IKI 12:30 A. M.

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & RHAWN STREET, 
HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 

PA.
(208)

REIKIA DARBININKŲ
THE

CHARLES PARKER 
COMPANY

MERIDEN, CONNECTICUT
PUIKIAUSIOS -PROGOS

ĮSIGYVENUSIAME FABRIKE
GEROS ALGOS

LAVINTIEMS IR NELAVIN
TIEMS DARBININKAMS 
PUIKIAUSIOS PROGQS 

TAIKOS METU 
kompanijos Atstovai 

pribus i
U.S. EMPLOYMENT 

SERVICE
87 MĄDISON AVENUE 

NEW YORK CITY, 

Pirmadienį & Antradienį.
ARBA, JEI JŪS PASIRENKATE 

KREIPKITĖS PAS ,
THE CHARLES PARKER 

CQ., 
MERIDEN, CQNN.

PRISILAIKOMĄ WMC TAISYKLIŲ

(209)

ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA 
4:30 P. M. IKI 12:30 A. M.

JOHN J. NESBITT, INC
STATE ROAD & RIIAWN STREET,

HQLMESBURG, PHILADELPHIA, 
PA.

(208)

BALTIMORE & OHIO R.R.
TURĮ VIETŲ

Paprastiem Darbininkam 
Trpkiukų Vežinetojam
KRĘĮPKITES I RQOM 202, 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHIL. -' “
TARPĘ 9:30 A. M. IR 12 PIETŲ.

(209)

ELPHIA, PA.

PAKUOTOJAI
Išsiuntimų departmente. Lengvas darbas.

Gera proga; pastovus.
101 WOOSTER ST., 6-TOS LUBOS, 

' WALKER 5-9170.
(208)

NAKTIMIS AR 
DIENOMIS DARBAS 
GEROS ALGOS/

NUOLATINIS DARBAS!
LAIKAS IR PUSĖ 
Už VIRŠLAIKIUS?

GENERAL BRONZE 
CORPORATION 

34-19 TENTH ST.,- 
LONG ISLAND CITY.

GERA ALGA
LAIKE MOKINIMOSI
SU PROGRESYVIAIS 

PAKĖLIMAIS

VYK AA—VYRAI
Bendras Fabriko Darbas 
Patyrimas Nereikalingas 
” ‘ PROGA PAKILIMAMS ' ‘ 

IR VIRŠLAIKIAI
Geros Darbd Sąlygos. Užkandžiam Patogumai.

HENRY HEIDE, INC.
313 Hudson St., kamp. Vandam (7th Ave. 

subve įki Houston .^ir 8th Ave. pubve 
x iki Surms)
IŠ būtinų darbų reikia paliuosavlmo 

pareiškimo.
________ _ _______________ (207)

KIRPĖJAI 
IŠTIESĖJAI

PATYRĘ. GERA ALGA. NUOLA
TINIS DĄRĘĄS. PUIKIAUSIA

PROGA. VALDŽIAI IR CIVI
LIAM DRABUŽIAI.

OJdin - Dennis Sportswear
1 East 83rd St., New York City. 1

______________________________________(207)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI ĄR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTO J AI Dienom ir Naktim 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS
NUOLĄTLNIĄI DAUBAI

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.

1381 Broadway
(arti 38th St.), N. Y.

REIKIA VYRŲ
CURTISS WRIGHT CORP,

Propeller Division
Caldwell & .Clifton, N. J.

Patyrę ir b.e patyrimo vyrai 
reikalingi Ste.eį Blade Dept, 

mūsų Caldw,ęĮl fabrike.

IRT—BMT, 6TH AVE. & 8TH AVĖ. 
SUAVĖS Iki QUEENS PLĄZA STŲTIES.

PRIE BRIDGE PLAZA, IMKITfe 
VAN ALST AVĖ. BUŠĄ IKI 85TH'AVĖ.

GENERAL 
BRONZE 

CORPORATION 
43-02 38th St.,

90c

IT AVĖ. BUŠĄ IKI 85TH'AVĖ.

Reikalingas Įrodymas 
jūsų gimimo vietos.

Long Island City.
Reikalingas įrodymas 
jūsų gimimo vietos.

(212)

VYRAI
ABELNAS DARBAS 

PAKAVIMAS.
DALIS GAMYBOS RAĘRIKO
Į yALĄNPA IR VIRŠLAIKIAI

P. A. HUNT CO.,
27-21 $4TH DRIVE, 

LOŲG ISŲĄND CITY.

Merginos & Moterys
17 IKI 45

Suskirstymui kosmetikų Švariame, šviesiame 
Išdirbimų Fabrike. 
Duodama Uniformos 

$26 PRADŽIAI 
už 48 valandų savaitę 

RICHARD HUDNUT
113 West 18th St.. N.Y.C.

(207)

VYRAI
FABRIKO DARBUI 

PILNAM LAIKUI DARBAS 
Su Pąs.toviu Pokarinių Darbu 

Prisilaikome WMC Taisyklių
STAND ARD CHEMICAL 

PRODUCTS
1301 Jefferson St., Hoboken, N.

HOboken 3-12Q9.

364

_____________ ' ________ (209)

REIKIA VYRŲ
NUOLATINIS DARBAS.
MALIAVŲ DIRBTUVE 

REIKMENŲ KRAUSTYMUI 
’ ’ * 2 ŠIFTAI;

REIKALINGAS PALIUOSAVIMAS.
VAL^l^INE & OQ., INC.,

"'AN AVE., BROOKLYN.
(210)

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI
DIRBTUVĖS DARBAS: 

NŲpLĄTIiyiS DARBĄS. 

GEO. K. GARRETT CO., INC.
D. & TIOGA STREETS
Philadelphia, pa.

(212)

PAKUOTOJĄI
Išsiuntimų departmente. Lengvas darbas. 

Gera progą; pastovus.
145 6TH AVĖ., 3-blOS LUBOS, 

WALKER 5-9170.
(208)

SUPERINTENDENT
41 šeimynų, 4 aukščių apartmentinis namas, 
Brooklyne. Patenkinanti alga ir 4 kambarių 

apartmentas ant pirmų lubų.
1 TRIANGLE 5-0831.

(208)

HELP WANTED—FEMALE f 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS abelnam DARBUI 
Lengvas fabriko darbas. t22, pridedant 

viršlaikius; nuolat.
145 6TH AVĖ., 3-ČIOS LUBOS, 

WALKER 5-9170.

MERGINOS
LENGVAS LINKSMAS DARBAS 

PRIE STALO SĖNAI ĮSTEIGTOJE 
Firmoje daBar atliekan
čioje APSIGYNIMO DARBUS.
NUOLATINIS DARBAS DĄBAR 

IR PO KARO.
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

IR ALGA.
PUIKIAUSIA PROGA ATVIRĄ 
MERGINOMS SU AMBICIJA.
NESIKREIPKITE JEI DABAR 

ESATE PRIE GYVYBINIŲ KARO 
‘ DARBŲ — JEI NE

KREIPKITĖS TUOJAU!

RUBBERSET CO.
81 Prospect St., Newark, N. J.

(211)

MERGINOS — MOTERYS 
KARINIS DARBAS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Bendras Fabriko Darbas; proga pakilimam* 

ir bonai. Viršlaikiai. Geros Darbo Sąlygos.
Užkandžiams patogumai.

HENRY HEIDE, INC. .
313 Hudson St., kamp. Vandam (1th Ave. 

subve iki Houston ar 8th Ave. subve 
iki Spring)

15 būtinų darbų reikia paliuosavlmo 
‘ pareiškimo.

_____________________ 1222
FILE CLERKS

(Archyvam tvarkyti raštininkė) 
NUMERIAIS VEDAMOS FILES 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

5 DIENOS
822-124 PRADŽIAI

870—7TH AVE., NEW YORK, ROOM 1500.
(207)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDAINES PAKUOTI
AB

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

56 WEST 23RD ST., N

D. B. CAFETERIA
213 Washington St. 

Newark, N. J.
BŪTINAS DARBAS
INDŲ ĄT$M|fyIUĮ

MERGINQ§ Ąg PERLIUKAI
MOTERYS PRIE MJFĘTP
SANDELIO RAŠTINI NICAI

IR PĄGĘĮ,B^INKA|I
INDŲ IR gUODŲ 

MAZGOTOJĄ!
ĄPVALY^ŲI P4BRĮ^NKA|[

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
6 DIENŲ SAVAITE 

VALGIS IR UNIFORMAI 
DUODAMI' 
Pasitarimai

10-12 A. M., 2-5 P. M., 7-8 P. M. 
Kasdien.

Šeštadieniais 2-5 P. M.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

(212)

KALNIERIŲ
IR

KAMPUKŲ APSIUVIMAS 
PAMUŠŲ BEISTYTOJAI

Prie Oficieriams Uniformų

SIUVĖJAI
Mokanti Vis$ Dąrbų

OPERATORIAI
PRIE VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ 

Mūsų Darbininkai Uždirba 

$50 IKI $100 
IR DAUGIAU!

NUOLATINIS DARBAS 
APSKRITŲ METŲ

Matykite Mr. Goldberg
GENERAL COAT CO.,
474 J,9hn89n Ave., P’klyn.

14th St. Canarsic Line 
Iki Morgan Avenue Stoties.

(211)

Kulkų Tekintojai 1
Rupumų Tekintojoj

/

Atomic Hydrogen Lydytojai
Misingiu Aptraukė jai

i

Engine Lathe Operatoriai

jMillinę Mašinos Operatoriai
$onų Lydytojai
JHeald Tekintojai
Gisholt Lathe Qperajturiai

Pžrąintytpjai ir Trimeriai

Prisilaikoma W^IC Taisyklių

Kreipkitės kasdien 8:jL5 A. M- iki 5 P. M. Emp. Dept.

143 Getty. Ave., Clifton, N. J.

Tiktai šis ofisas adaras pasitarimams Labor Day,

ar Kreipkitės

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILOTAM ĄR DALIAI LAIKO 

KEPĖJOS 
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS' 
SANDWICH1U DARYTOJOS

. PRIF sTĘAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI £ALB£TI ANGLIŠKAI 

DUODĄMA VĄLUIS UEt UNIFORMOS 
BONAI—APMQKAMOS VAKACIJOS 

NU9LĄTINIĄI PĄJRBĄI 
FRQ.QOS JPĄKIUMtn

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 p. M‘. jkĮ 8 R. M.

1381 Broadway
(ąyti 38th St.), y. Y.

VALYTOJOS
MOTERYS

BENDRAM VALYMO 
DARBUI

SALDAINIŲ DIRBTUVĘ 
Vąland. 12:30 Ę.M. iki 9 P.M, 
šeštadieniais: 8 A.M.-12 Pietų

WHIWS CHQCPUT5S 
415 RAPE ST? 

PHILADELPHIA, PA. 
(211)

MERGINOS & MOTERYS
DALIAI LAIKO & PILNAM 
' ” LAIKUI DARBAS.

Mes turime įvairių darbų savo fa
brike merginoms virš 16. Iš anks- • 

čiau patyrimas nereikalingas. 
GEROS DARBO SĄLYGOS.
Kurios jaunesnės kaip 21 turi 

atsinešti įrodymus savo amžiaus.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
..................... »»»

»» »« w « • • • • .Mt « 4- t .

(218)

. 1,

Kasdien 9 A. M. iki 5. P. M. į

United Statęs Employment Service
‘ i K-! $ d <

29 Howe Ave., Passąįc, N. J.

VIRĖJOS

MOTERYS

MERGINOS

•t* smnr.*: ■ 'f snažtl1 -g
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7328 has been issued to the Undersigned 
td sell feeer, ąt retell Under Sę.ctięjrt 107 of 
the Alcoholic i Beverage Control Law at 
727 Schenck Avenue, Borough .of Brooklyri, 
County (it Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CARBONE
727 Schenck Ave., Brooklyn, N. Y.

-**---------------m r B 7 w;—r

NOTICE is hereby given that License- No. 
GB 2378 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sectidn 107 of 
the Alcoholic Ęeverage Control 
889 Gates Avenue, Borough ' of Brooklyn, 
County of 
premises.

^9 Qfrtes

Law at

Kings, to be consumed off the ,
JACOB SOFER

Ąvę.,' ' J N. ¥• Pirkią JUrp BPW!

(210)

Pirkite Karo Bonus!

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
ęu NAMŲ AR jR^TĄy^ANTO J^YRMU 

GERA ALGA-^GREITI PAKILIMAI 
puraus išsilavinimas gero amato 

TURI MOg^yi SJCAITYTI IR
* ‘GRASYTI ANGL1ŠK AI •

$Cp£AFIT§ •
■ KREWgr^S Visą DIENĄ

18 METŲ AR VIRŠAUS

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

GERA ALGA
NUOLATOS DARBAS

GEO. K. GĄRRĘĮT C0„ INC
D. & TIOGA STREETS



' • nnirr

Vito Marcantonio

FILMOS - TEATRAI

■«*, .•

I

New 'Yorko Rinkimų Tary
ba atmetė laivyno leitenanto 
{Robert C. Palmer kandidatū
rą. Palmer kandidatavo ant 
Republikonų Partijos tikieto

mokinimo asilo

sx iU

Vito Marcantonio Neturės 
Oponento Rinkiniuose

pasilieka 
didžiųjų 
naujame 
kongresi-

prieš Marcantonio pereitose 
nominacijose. Jis pralaimėjo. 
Po to Palmer pareiškė, kad jis 
vistiek kandidatuos nepriklau
somai. Jo šalininkai rinko pa
rašus uždėjimui jo ant baloto.

Tų parašų, rinkimo pasek
mės buvo tokios, kad iš su
rinktų 3,391 parašo už Palme- 
rį taryba terado tik 1,461 tei
sėtais, tinkamais. O uždėjimui 
ant baloto kandidato į ko'n-

gresmanus tame distrikte rei
kia 3,000 parašų.

Palmeno kandidatūrai at- 
puolus, Marcantonio 
vieninteliu visų trijų 
partijų kandidatu 
Manhattan 18-tame 
niame distrikte.

Reakcininkai, kaip atsime
name, spaudoje skelbė Marc
antonio kaip ir nušluotu po 
perdalinimo distriktų rubežių. 
Didelė dalis senojo distrikto, 
kur Marcantonio buvo per ei
lę metų žinomas ir turėjo įta
kos, buvo priskirta kitam dis- 
triktui. O į naująjį Marcanto
nio distriktą įėjo naujos, tar
tum jo nežinančios teritorijos. 
Bet tų teritorijų gyventojai 
sužinojo apie Marcantonio. Su
žinojo apie jo programą ir pa
sidabojo.

Marcantonio yra vienas iš 
uoliausių prezidento Roose- 
velto programos rėmėjų. Jis 
stoja už visuotiną sunaikini
mą fašizmo ir bendromis visų 
talkininkų, jėgomis užtikrini
mą ateityje taikos ilgiems 
laikams.

Prie to reikia pridėti, jog 
naujasis distriktas su Marcan
tonio supažindintas ne be dar
bo. šimtai unijistų ir kitų dar
buotojų lankė tuos žmonės na
muose ir išaiškino jiems, už 
ką stoja Marcantonio. Tai pa
vyzdys visiems distriktams.

“Adventure in Bokhara”— 
Skirtinga Filmą

Didžiojo karo eigoj Sovie- 
į filmų gamintojai yra pui- 
iai perstatę šių dienų visuo

menei ir užrekordavę ateities 
istorijai šiandieninę karo ei
gą. Tačiau sūkuryje viso to jie 
rado galimybių, atsigrįžti pen
kis šimtmečius atgal. Jie pa
gamino komišką romansą “Ad
venture in Bokhara,” dabar ro
domąjį Stanley Teatre, 7th 
Avė., prie 42nd St., New Yor
ke.

Filmą atžymi prietikius ir 
įgimtą išmintį turkų gudruolio 
Nasredino, kuris užimamą val
donui linksminti štukoriaus 
vietą pavartoja užtarimui Azi
jos paprastojo žmogaus Ta- 
merlano valdymo gadynėj.

X ISTORIJA

buvo gimęs 14-me
Angoroj, kuri ir

DANA ANDREWS 
CHARLES BICKFORD 
RICHARD JAECKEL 

aktoriais

— LfcKTUVLAIVIO 
su

GOTHAM
BROADWAY ir 47 STREET

RADIO CITY MUSIC HALL
TAUTOS TEATRINE VIETA. ROCKEFELLER CENTER

DON AMECHE
WILLIAM EYTHE
SIR CEDRIC HARDWICKE

Ir kitais puikiais
Vienas iš Galingiausiai Sujaudinančių Vaidinimų!

Toks Didis, kad Jis Turi Būti Rodomas 2-se Teatruose tuo pačiu laiku—

GLOBE
BROADWAY ir 45 STREET

Vienas iš jo praktiškų šposų 
ir šiandien tebeina iš lūpų į 
lūpas. Jisai išgavo iš Tamerla- 
no stambias sumas pinigų po 
priedanga 
skaityti.

Nasredin 
šimtmetyje,
šiandieną yra dalimi moder
niškos Turkijos. Kaipo moky
tojas religinių įstatymų ir tei
sėjas po valdovu Tamerlanu 
jisai buvo žinomas nuo Damas
ko iki Taškento. Ant kiek jis 
buvo pravedėjas tų įstatymų, 
tiek pat jis pats ne kartą slaps
tėsi nuo jų. Įstatymai tais lai
kais galutinai vistiek priklau
sė nuo valdovų valios ir už
gaidų, nors jis buvo sūdžia ir 
autoritetu.

Apie Nasredino tradicijas

TREČIA DIDŽIOJI SAVAITĖ! 
ARTKINO PERSTATO 

“ADVENTURE IN BOKHARA” 
Sujaudinanti istorija pasakiškojo didvyrio Nasredino.

Tartum pamišusiais žygiais jis įvarė baimę tironam ir juokais kratė Rytinius 'kraštus. 

Pagaminta Taškento Judžių Studijose, Sov. Sąjungoj.
Patrauklus priedas: “MOSCOW MELODIES” — su šeštakovlčium, 

šaliapinu, Lemeševu ir daugeliu kitų, 
pirmą sykį drauge pasirodančių judyje.

Nuolat nuo 9 A. M. — Vėlai Rodoma Kas šeštadienį.

STANLEY THEATRE "

M-G-M’s SUKAKTUVIŲ TRIUMFAS 
Pasaulinė Premjera galingos meilės ir drąsos judžio . . . pagal didžią Pearl Buck’s 

apysaką. Istorija mergaitės, kuri įkvėpė kovojančius Chinljos žmones I

“DRAGON SEED” 
žvaigždžiuoja 

KATHERINE HEPBURN 
WALTER HUSTON / ALINE Mac MAHON
AKIM TAMIROFF TURHAN BEY
DIDŽIOJOJ SCENOJ, “SKY HIGH”—člūkuras melodijų ir spindėjimo... BU

Rockettes, Glee Club, Baleto Grupe ir Music Hall Simfonijos Orkestru

PIRMOJI JUDŽIŲ DRAMA LĖKTUVLAIVIO MŪŠYJE!
MATYK ŠIĄ PILNĄ ŽYGIŲ ISTORIJĄ LAIVO SU UŽDAVI
NIU... VYRU OPAS—NAIKINTI JAPONUS! Matyk sujaudinan
čius veiksmus tos jūrų rykštės ir didvyriškus lakūnus, paskirtus 
keisčiausiai kelionei, kurią laivas bet kada darė, ir sunkiausiai 
pareigai, kokią bet kada kovūnai drįso atlikti mūšiuose prieš Ja
ponus ... tai griežtos kautynės Pacifiko Vandenyne!

“Wing and a Prayer”

Ateikite

Stampos ir Punktai

Pirkite Karo Bonus!

pagal

RANDAVOJIMAI

r

VALANDOS:

antra- 
maty-

pereitą trečia-
rodyti Holly-

Broadway ir
Yorke. Filmą

Du jauni newyorkieciai vy
rukai numarinti elektros kėdėj 
Šing Sing kalėjime už mirtį 
Marjorie Jasey, 18 m. Ji už
mušta apiplėšime.

dininkas. Iš jo bando išgauti 
viską, ką jis žino apie nužudy
tosios draugus, naujas pažin
tis ir t.t.

ga- 
F5.

iki
ne-

mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j autams.)

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

OPTOMETRISTS 
394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y

Telephone Stag* 2-8842

Piano Tuning
EKSPERTŲ PIANO SUTŪNIJIMAS $3.00 

Pataisymai Prieinamom Kainom.
BROOKLYN PIANO TUNING CO., 

2374 E. 17th St., Brooklyn.
DEWEY 2-0240.

Pasirandavoja fotografo studija 
su visais įtaisymais. Vieta ir dabar 
atdara bizniui. Didelė proga, geras 
biznis. Įdirbtas per 60 metų. Prie
žastis pardavimo—savininko nesvei
kata. Renda labai prieinama:

499 Grand St., Brooklyn, N. Y., 
(kamp. Union Avė. prie 8th Avė. 
sub.). A. Rutkūnas, Tel. RE. 9-1506. 

(206-208)

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

• VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Scena iš filmos “Wilson,” sėkmingai rodomos 
jau kelinta savaite Roxy Teatre, New Yorke.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kamos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave,

Tel. STagg 2-8842

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

Šeštadienis, Rugsėjo 2, 1944

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612
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buyo tarp žmonių tiek daug 
žinoma ir iki šių laikų, jog 
1903 metais sultonas uždraudė 
spausdinti ar pasakoti pasakė
čias apie Nasrediną. Tuo laiku 
buvo'pakilęs taip vadinamasis 
“Jaunosios Turkijos” judėji
mas, kuris gręsė monarchijai.

Nasrediną filmoje vaidina 
garsusis Sovietų artistas Lev 
Sverdlin. O valdono haremo 
gražuolės — jauna uzbekė ak
torė Mirza Karimova. Filmą 
gaminta Taškente, sovietinėj 
Uzbekijoj. Amerikon atgaben
ta per Artkino Pictures.

“Dragon Seed” Palikta 
Septintai Savaitei

Puiki filmą apie Chiniją, 
“Dragon Seed,” palikta 7-tai 
savaitei Radio City Music Hali, 
50th St. ir 6th Ave., New 
Yorke. Vyriausioj rolėj Katha
rine Hepburn. Scenoje Edwin 
Steffe, Wally West, baletas, 
orkestrą.

Majoras LaGuardia 
Apie “Wilsoną”

Užgyrimai filmos “Wilson” 
plaukia iš visų pusių,- filmos 
.gamintojams. O majoras La
Guardia, kalbėdamas savaiti
nėj radio programoj pereitą 
sekmadienį, pasakė:

“Pamatykite tą filmą taip 
greit, kaip greit jūsų kojos ga
li nunešti į Roxy Teatrą... ir 
prie pirmiausios progos, kada 
jūs rasite laiko matyti judį.”

Majoras LaGuardia pirmu 
kartu laike buvimo miesto vir
šininku matė reikalo viešai 
reikšti savo nuomonę apie 
mą.

Teatras randasi prie
Avė. ir 50th St., New Yorke.

“Hail The Conquering 
Hero” Paramount©

Paramounte, • prie Times 
Square, ketvirta savaite labai 
sėkmingai teberodoma ši ko
medija. Dalykas einasi apie 
mažo miestelio jaunuolį, kuris 
norėjo būti karo didvyriu, bet 
jo nepriėmė tarnybon. Yra ir 
scenos aktai.

Perlų Uosto išsiųsti į vande
nynus apžvalginėti ir tyrinėti, 
ramiai praleidinėti sutiktas, 
pastebėtas priešų jėgas, kuo? 
met jiems labai norėjosi tvoti 
priešą iš vjsų pajėgų.

Vadovaujančiose rolėse Don 
Ameche, Dana Andrews, Wil
liam Eythe.

“Doughgirls” Rodoma 
Hollywoode

“Doughgirls' 
dienį pradėta 
wood Teatre, 
51st St., New
gaminta remiantis to pat var
do scenos veikalu, buvusiu ant 
Broadway.

“Arsenic and Old Lace” 
Filmoje

Per keturis metus buvusi 
ant Broadway scenos komedija 
“Arsenic and Old Lace” paga
liau išėjo ir filmoje. Rugsėjį 
1-mą ji turėjo premjerą Strand 
Teatre, Broadway ir 47th St., 
New Yorke. Vadovauja Cary 
Grant, su Raymond Massey, 
Jack Carson, Peter Lorre.

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centre dar yra labai daug vi
sokio darbo. O šeštojo siunti
nio užbaigimo diena 'artėja. 
Dėl to:

Prašome visus ateiti darban 
šį šeštadienį, rugsėjo 2-rą, bi
le kuriuo laiku dieną.

Taipgi turintieji tinkamų 
dėvėjimui drabužių, batų, taip
gi siuvimui ir taisymui drabu
žių reikmenų prašomi tuojau 
atnešti, nes ateinančią savaitę 
bile dieną turėsime išvežti 
prieplaukon.

Brooklyn© Laikinasis 
Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas.

Newmarkienes žmog
žudžio Nesuranda
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“Wing and a Prayer” Dvie
juose Teatruose

Viena įdomiausių iš šio karo 
pradžios filmų, “Wing and a 
Prayer,” pirmu kartu New 
Yorke pradėta rodyti dviejuo
se teatruose — Globe, Broad
way ir 46th ir Gotham, Broad
way ir 47th St., New Yorke.

šioji 20th Century-Fox fil
mą perstato nusivylimą, lūkes
tį ir audringai garbingą už
baigą misijos vieno lėktuvų ve
žiotojo laivo ir jo įgulos. Jie 
buvę tuojau po atakos ant

THE THEATRE! GUILD perstato 
(bendrai su Jack H. Skirball)

JACOBOWSKI Z COLONEL
FRANZ WERFEL— S. N. BEHRMAN

Komedijų Paruošė ELIA KAZAN
Louis Calhern *

Karlweiss ❖ J.

MARTIN BECK
Annabella K Oscar 
Edward Bromberg 
THEATRE—45th ST. 
West of 8th Ave. 

Vkr. $8.80 iki $1.10.
POPIET KTVR. ir ŠEŠT. $2.75 iki $1.10.

ANN SHERIDAN 
JACK CARSON 
IRENE MANNING

WARNER BROS, perstato 
ALEXIS SMITH 
JANE WYMAN 
CH. RUGGLES 

EVE ARDEN veikale

“THE DOUGHGIRLS”
Linksmiausia pašaipa apie Karo laiku 
susigrūdusius žmones Washingtone, kur 
ivyksta daug keistų ’ ir juokingų huoŲklų ! 

HOLLYWOOD
BROADWAY ir 46 STREET

WARNER BROS, perstato
CARY GRANT 

šauniojoj komedijoj apie pusgalviškai 
smagius .vienos Brooklyno , 

šeimos prietikius.

“ARSENIC and OLD LACE”
su RAYMOND MASSEY, JACK CARSON, 

PETER LORRE, PRISCILLA LANE, 
EDWARD EVERETT HORTON, JAMES 

GLEASON, JOSEPHINE HULL.
* ASMENIŠKAI SCENOS VAIDINIME 
žvaigždžiuoja CHARLIE BARNET ir JO 

ORK., DAINININKAI, KOMIŠKAS 
DUETAS #

STRAND ”AY

DABAR RODOMA
Puikiausia Nauja Komedija 

Preston’o Spurges

“Hail The Conquering 
Hero”

Su * EDDIE BRACKEN
* 4SLLA RAINES

♦ WILLIAM DEMAREST
Šaunus “ASMENINIS” 

Vaidinimas Scenoj 
Nepaprastas Priedas— 

GENE SHELDON

Paramount BROADWAY 
ir 43rd Street

— —......

Raudonos stampos A8 
Z8 ir A5 iki D5 yra geros 
ribotam laikui.

Mėlynos stampos buvo 
lioje A8 iki Z8 ir A5 iki
Rugsėjo 1-mą įėjo galion stam
pos G5 iki L5.

Cukraus stampos buvo ga
lioje 30,, 31 32 ir 40; rugsėjo 
1-mą įėjo galion stampa 33. 
Kožna tinka pirkti po 5 svarus 
cukraus.

Batams: lėktuvinės stam
pos 1, 2 ir 3 trečioj knygelėje.

Praėjus savaitei nuo atradi
mo Mrs. Newmark kūno prie 
Planetariumo, New Yorke, de
tektyvai pripažįsta, kad jie nei 
biskeliu ne arčiau stovi prie 
misterijos išaiškinimo.

Iš pradžių jie dėjo daug vil
ties ant Mrs. Newmark apart- 
mente rastos antrašų knygelės. 
Iki šiol didžiudžiuma tų žmo
nių perklausinėta. Moterų 20 
buvo atvestos net į apartmen- 
tą, kad keltuvo operatorius ga
lėtų matyti. Mat, jisai matęs 
Mrs. Newmark su nepažįstama 
moteriške pareinant ir paskui 
išeinant paskutinį vakarą. Bet 
nei viena iš turėtųjų jos 
šuose nebuvus panaši į 
tąją.

Vienu iš sulaikytųjų

antrašuose buvusių žmonių nu
rodymus yra Charles Lawless. 
Jisai perklausinėjime gyręsis 
ilgais, artimais su nužudytąja 
santikiais. Bet jis nėra įkai
tintas, tik sulaikytas, kaipo liū-

Liet. Komunistų Kliubo 
Susirinkimas Atkeltas

Lietuvių Kom. Kliubo susi
rinkimas turėjo įvykti ateinan
tį pirmadienį, rugsėjo 4, bet 
kadangi tą dieną pripuola La
bor Day šventė, todėl kliubo 
mitingas įvyks kitą pirmadie
nį, rūgs. 11. Sekr.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nuptešiam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

U.

Z“ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

BROOKLYN

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

(Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
Q| STANLEY MISIŪNAS

/ 11 Z-Ml SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR 
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 

DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašome visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 
Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864




