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KRISLAI
Mūsų Piknikai.
Delegacijos Maskvon.
Dramatiškiausis Įvykis.
Panašiai Būtų Buvę ir 

Lietuvai.

Rašo R. MIZARA

. A,'.'..<• -j ’

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Pr. Buknys giria philadel- 
phiečių pikniką, įvykusį praei
tą sekmadienį.

—Jis buvo didelis, draugiš
kas ir smagus, — sako Pr. 
Buknys. — Tenka manyti, kad 
nuo jo nemažai liks Laisvei 
paramos.

Rugsėjo 10 d. Laisvės .nau
dai piknikas įvyks Worceste- 
ryj. Jame ir šitų žodžių rašy
tojui teks dalyvauti.

Tą pačią dieną Waterburio 
lietuviai turės pikniką naudai 
dėl karo nukentėjusių Lietu
vos žmonių.

O Newarko (N. J.) Sietyno 
Choras piknikuos savo naudai.

Piknikų sezonas rytinėse 
valstijose baigiasi, nes karšto
ji vasara tuoj mus paliks, ke
liaudama anapus ekvatoriaus, 
pas uruguajiečius ir argenti- 
niečius.

Maskvoje sėdi Rumunijos 
taikos delegacija ir “derasi” su 
Tarybų vyriausybės atstovais 
dėl taikos.

Į Maskvą atvyko Suomijos 
delegacija “taikos jieškoti.”

Bulgarija taipgi, sakoma, 
siunčia ar pasiuntė j Maskvą 
savo delegaciją “taikos jieš
koti.”

Trys taikos delegacijos vie
nu sykiu!. ..

Paskutinių penkerių metų 
bėgyje Suomija siunčia j Mas
kvą jau trečiąją “taikos jieš- 
kojimo” delegaciją!. . .

Jei tų kraštų valdantieji 
sluoksniai būtų turėję politi
nių smegenų ir žmoniškumo 
prieš su virš trejus metus, tai 
šiandien kitaip dalykai atro
dytų.

Vienas dramatiškiausiųjų 
šiame kare įvykių bus tuomet, 
kai Raudonoji Armija, vado
vaujama maršalo Malinovskio, 
susisieks su Jugoslavijos parti
zanais, vadovaujamais marša
lo Tito.

Kada skaitytojas šiuos žo
džius skaitys, tas faktas gal 
jau bus įvykęs.

Visai neseniai Vengrija su 
Rumunija ėjo išvien prieš 
Jungtines Tautas.

šiandien tos dvi šalys tarp 
savęs kariauja. Vengrija pa
skelbė Rumunijai karą ir abie
jų kraštų kareiviai mušasi 
Transylvanijos plotuose.

Bulgarija, tik vakar padėju
si vokiečiams, šiandien, sako
ma, paskelbusi jiems karą!

Nors Bulgarija nebuvo ofi
cialiai paskelbusi karo Tary
bų Sąjungai, bet ji padėjo Hit
leriui kariauti prieš ją.

Bulgarijos valdovai didžiai 
nusikalto graikams ir jugosla
vams, slopindami tų kraštų 
žmonių pasipriešinimą hitleri
ninkams.

Už tą viską graikai ir jugo
slavai jiems nedovanos. T

Ar ne perilgai sėdi ant dvie
jų kėdžių turkai?

Laimingi tie kraštai, kurie 
iš pat sykio stovėjo su Jungti
nėmis Tautomis.

Tiesa, juos hitlerininkai oku
pantai labai apiplėšė* bet jie, 
tie kraštai, išeis iš šito karo 
laimėtojais, — jie išeis iš jo 
su garbe.

Jei Lietuvos liaudis nebūtų 
1940 metais pasiuntusi Anta
no Smetonos “per beržyną į 
Berlyną,” jei ji nebūtų įstojusi 
į tarybinių tautų federaciją, 
tai šiandien ir Lietuvai tektų 
nešti Bulgarijos negarbė! , 

------------ i

Turkijos laikraštis Ulus 
užtarau j a Francijos išda
viką maršalą Petainą, kad, 
girdi, francūzai neturėtų 
jam keršyti. I

Maistas Amerikoje 
brango 5 proc. per 5 tus.
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VOKIEČIU FRONTAI TEBETRIUŠKINAMI IŠ VISU PUSIU
Berlynas Sako: Sovietai 
Perėjo per Bulgariją ir 
Net Per Graikijos Sieną

London, rugs. 8. — Ber
lyno radijas vakar sakė, 
kad rusų kariuomenė perė
jus per Bulgariją ir pasie
kus Demitoką, Graikijos 

miestą, 26 mylios į pietus 
nuo Bulgarijos pietinio ru
bežiaus. Dimotika stovi 
kampe tarp Turkijos ir 
Bulgarijos.

Jungtinių .Tautų radijas 
paskelbė pranešimą iš Kai
ro, kad Jugoslavijos parti
zanai susisiekė su pirmosio
mis Raudonosios Armijos 
eilėmis, kurios prakirto hit
lerininkų linijas ir perėjo iš 
vakarinės Rumunijos į Ju
goslaviją.

Maršalo Malinovskio Ant
roji Ukrainos armija pieti
nėje Rumunijoje nutrenkė 
vokiečius dar iki 39 mylių

Sovietų Kariai Daro Apsupimo 
Veiksmus prieš Hitlerininkus 

Lomžoje ir Varšuvoje
London, rugs. 8. — Len

kijos fronte sovietinė ka
riuomenė iš arčiau daro ap
supimo žygius prieš nacius 
Lomžoje, lenkų gubernijos 
mieste ir drūčiausioj vokie
čių tvirtovėj tarp Rytų Prū
sijos pietinio rubežiaus ir 
Varšavos. Lomža stovi už 
20 mylių nuo to rubežiaus.

Į vakarus nuo Ostrolen- 
kos, atimtos iš nacių tvir
tumos, Raudonoji Armija 
užėmė Tarnovo ir dar ke- 
lia^ gyvenamąsias vietoves. 
Tarnovo yra už 9 mylių į 
pietų vakarus nuo Lomžos.

Berlynas sakė, kad So
vietų kariuomenė trijose

Hull Nežino, kur Dingo 
Bulgaru Pasiuntiniai
Washington. — Nežinia, 

kur dingo Bulgarijos, pa
siuntiniai, kurie kiek pir
miau buvo atvykę į Kairą, 
Egipte, derėtis su Anglijos 
ir Amerikos atstovais dėlei 
karo paliaubų Bulgarijai. 
Taip sakė Amerikos vals
tybės sekretorius Cordell 
Hull, besikalbėdamas su 
laikraštininkais.

Hull pareiškė, kad Jung
tinės Valstijos negavo jo
kios oficialės žinios apie ta
riamą Bulgarijos karo pa
skelbimą Vokietijai.

Reporteriai užklausė, gal 
Bulgarijos įgaliotiniai iš 
Kairo nuvyko Maskvon? 
Hull atsakė, kad jis nieko 
apie tai nežino.

Amerikos lakūnai vėl 
bombardavo pramonės mie
stus Mandžurijoj (Manchu
kuo), japonų kolonijoj.

Amerikds armija iš pietų
Francijos atakuoja nacius 
Besancone.

atgal šimto mylių ilgio 
fronte.

Maskva oficialiai nieko 
nesako apie Raudonosios 
Armijos susisiekimą su Ju
goslavijos partizanais, apie 
perėjimą per' Bulgariją ir 
per Graikijos sieną.

Naciai per savo radiją 
teigė, kad bulgarai “niekur 
sėkmingai nepasipriešino 
rusams, nes Bulgarija poli
tiniai išsiblaškius.”

Rumunijoj sovietinė ka
riuomenė apvalė nuo vokie
čių daugiau kaip 3,000 ket
virtainių mylių plotą tarp 
Dunojaus upės ir Transyl
vanijos Alpių kalnų. Šalia 
kitko, raudonarmiečiai pra
siveržė per Dunojų ties 
Giurgiu.

vietose prasiveržė per Na
revo upę ir grumiasi tolyn į 
vakarus linkui Vislos upės, 
į šiaurių vakarus nuo Var
šavos. Vadinasi, raudonar
miečiai ir iš šiaurinio šono 
apeina Varšavą. Oficialis 
Sovietų pranešimas to ne
minėjo.

Vieta tarp Narevo ir Vis
los upių tenai tokia kebli, 
kad sovietiniai karo kores
pondentai ją vadina “velnio 
slenksčiu.”

Lomžos apylinkėje naciai 
metė į mūšius tik ką atga
bentą atsarginę kariuomenę 
ir padarė 12 kontr-atakų 
per dieną, bet liko supliekti.1

ŽMOGŽUDIŠKAS NACIŲ 
ATSTOVO PAŠĖLIMAS

Madridas. — Vokietijos 
atstovas Rumunijoj, Man
fredas von Killinger kul
kosvaidžiu sušaudė visus ki
tus atstovybės narius, o 
tarp jų ir mergaites rašti
ninkes. Paskui pats nusišo
vė. Jis pašėlo, kada Rumu
nija paskelbė karą Vokieti
jai. Taip praneša United 
Press.

Estijoj raudonarmiečiai 
ištaškė besirengiačius ata
kon vokiečius.

AMERIKA PRIPAŽINO ČECHOSLOVAKUOS 
PATR1JOTVS REGULIARE ARMIJA

Washington. Jungtinės 
Valstijos pripažino kaipo 
legalę armiją tuos cechus ir 
slovakus, kurie savo kraš
tuose kariauja prieš vokie
čius įsiveržėlius. Amerikos 
vyriausybė įspėjo hitleri
ninkus, kad jie turi taip
elgtis su cechais - slovakais 
k.ovūnais, kaip elgiamasi

IZVIEST1JA SMERKIA 
VOKIEČIU GAI-

I LETOJUS
So-Maskva. — Izviestija, 

vietų vyriausybės laikraš
tis, kritikavo popiežių, “ku
ris atsišaukė Į Londono gy
ventojus atleisti vokiečiam, 
iš oro bombarduojantiems 
Londoną, ir krikščioniškai 
su jaiš elgtis.”

Tai yra fašistinių krimi
nalistų gynimas, sako Iz
viestija.

Tas laikraštis aštriai at
sakė ir amerikiečiams, rei
kalaujantiems švelniai elg
tis su vokiečiais arba derė
tis su jais. Tie patys žmo
nės nesigaili pasaulio, ku
riam vokiečiai padarė tiek 
kančių, kaip pastebi Izvies
tija.

NELAIMĖ NACIAM ANT 
GELEŽINKELIO

London. — šiomis dieno
mis Jugoslavijos partizanai 
susprogdino vokiečių trau
kinį ant Skoplje - Belgrado 
geležinkelio. Daugiau kaip 
1,000 nacių kareivių ir ofi
cierių tapo užmušta ir sun
kiai sužeistą. 4

Republikonų Kandidato 
Dewey Įtarimai Prieš 

Roosevelto Valdžią
Philadelphia, Pa. — Re- 

publikonų kandidatas į pre
zidentus, Thomas E. Dewey 
įtarė Roosevelto valdžią, 
kad jinai, girdi, turi tikslą 
ir po karo palaikyt didžiu
lę pastovią armiją. Nes 
kiek vyrų bus laikoma ka
riuomenėje, tiek bus maži
nama šelptinių bedarbių 
skaičius, sakė Dewey.

Jis pranašavo baisų ne
darbą, jeigu vėl būtų Roo- 
seveltas išrinktas preziden
tu. O jei, esą, išrinksite ma
ne, tai republikonų valdžia 
ir laisvasis verslas duos a- 
merikiečiams įvalias darbų.

(Bet faktas, kad per tre
jus metus pirm Roosevelto 
išrinkimo, beprezidentau- 
jant republikonui Hoove- 
riui, siautė didžiausias A- 
merikos istorijoj nedar
bas.)

Dewey siūlė tik tuos A- 
merikos karius siųst palai
kymui užėmime Vokietijos 
ir Japonijos, kurie patys 
norės...

Anglai artėja prie Rimini, 
rytinėj Italijoj.

su reguliare priešo armija, 
pagal tarptautines karo tai
sykles. Jeigu vokiečiai savo 
žiaurumais laužys tas tai
sykles, tai talkininkai juos 
baus kaip kriminalistus.

Amerikos valdžia kreipia 
dėmesį į tai, kad ginkluoti 

patrijotai 
uniformasnešioja kovotojų

Angly Armija Paėmė Ypres; 
Jungtinių Valstijų Korimai 

Užėmė Sedano Tvirtumą
Franci j a, rugs. 8. — Ang

lai - kanadiečiai atėmei iš 
vokiečių Ypres miestą, ne
toli šiaurinio Franci jos pa
jūrio. Jungtinių Valstijų 
kariuomenė užėmė Sedano 
miestą ir tvirtumą, linkui 
Luksemburgo kunigaikšti
jos rubežiaus.

Kiti amerikiečiai atakuo
ja nacius Metz miesto-tvir- 
tumos pakraščiuose, pora 
desėtkų mylių nuo Vokieti
jos tvirtoviško ruožo, vadi
namo Siegfriedo Linija ar
ba Vakarų Siena. Verda į- 
veržti mūšiai dėl Metzo su 
dideliais nuostoliais iš abie
jų pusių.

Pirmoji amerikiečių ir 
Antroji anglų armijos užė-

Jugoslavų Partizanai, Talkinin
kai ir Raudonoji Armija Užkerta

Pabėgimą 200,000 Nacių ,
London, rugs. 8. — Jugo

slavijos partizanai, Ameri
kos bombanešiai ir anglų- 
amerikiečių “komandai” 
(smarkuoliai, reindžeriai) 
daugelyje vietų suardė na
cių vartojamus geležinke
lius. Jie padarė neprava
žiuojamu ir svarbiausią hit
lerininkams geležinkelį, ei
nantį iš Jugoslavijos sosta- 
miesčio Belgrado į pietus 
per Skopi j ę į Graikiją.

Geležinkelių suardymas ir 
Sovietų kariuomenės susi
siekimas su jugoslavų par
tizanais faktinai užkerta 
psitraukimą dviem šimtam 
tūkstančių vokiečių iš Bul
garijos, Graikijos, Albani-

FAŠISTŲ VADAI RENGIASI 
LĖKT JAPONIJON

Roma. — Socialistų laik
raštis Avanti išspausdino 
sekamą pranešimą iš fašis
tų tebevaldomos šiaurinės 
Italijos:

Aukštieji fašistų valdi
ninkai ruošiasi skrist Japo- 
nijon milžinišku lėktuvu, 
kuris pradiniai buvo pasta
tytas bombarduoti New 
Yorką ir sugrįžti tuo pačiu 
pradėjimu. Pirmiaus tas 
lėktuvas gabeno Hitlerio ir 
Mussolinio pareiškimus Ja
ponijai.

arba tam tikrus ženklus. 
Jiem taipgi įsakyta laikytis 
tarptautinių karo taisyklių 
kovoj prieš vokiečius.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė suteikė panašų 
pripažinimą ir lenkam, ka- 
riaujantiem prieš nacius 
Lenkijoje.

mė pozicijas arti Liege mie
sto, Belgijoj. Liege stovi už 
25 mylių ruo pasieninio Vo
kietijos miesto Aacheno.

Amerikiečiai ir anglai 
persigrūmė per Alberto ka
nalą Belgijoj. Talkininkai 
jau trijuose punktuose yra 
tik už 25 mylių nuo Vokie
tijos rubežiaus.

Amerik. kariuomenė dar 
prasiveržė per Moselle upę 
ties Toul miestu. Nors vo
kiečiai privertė amerikie
čius pasitraukti atgal per 
šią upę arti Pont-a-Mous- 
son, užtat jankiai perėjo 
per Moselle kitoj vietoj, ties 
Metzu. O per Meuse upę jie 
persigrųmė jau penkiuose 
punktuose.

jos, pietinės Jugoslavijos ir 
vakarinės Rumunijos. Taigi 
toms nacių armijoms gręsia 
suėmimas bei sunaikinimas.

Amerikiečiai ir anglai 
smarkuoliai kartotinai. įsi
veržia iš savo laivų bei val
čių į vakarinę Jugoslaviją, 
suardo tiltus bei kitus na
cių įrengimus, žudo užklup
tus hitlerininkus ir, atlikę 
savo darbą, pasišalina iki 
sekamo sugrįžimo. Jie yra 
specialiai išlavinti ūmai pa
daryt priešams kuo dau
giausiai nuostolių.

Naciai sako, kad Sovietai 
artinasi prie Bulgarijos so
stinės Sofijos.

Suimta Dar 4 Vokiečių 
Generolai Rumunijoj
Maskva.— Raudonoji Ar

mija suėmė Rumunijoje dar 
virs 3,000 vokiečių kareivių 
ir oficierių. Tarp jų yra ir 
generolas L. Tronje, ko- 
mandierius 62-ros vokiečių 
pėstininkų divizijos.

Sovietinė komanda duoda 
papildomąjį pranešimą, jog 
Rumunijoj rugs. 3 d., be ki
tų, buvo suimti šie trys vo
kiečių generolai: Burg- 
horst, antrasis 6-tos vokie
čių armijos komandierius; 
Schwartz, 376-tos nacių pė
stininkų divizijos koman
dierius, ir gen. von Dintz, 
buvęs vokiečių komendan
tas Kišiniovo mieste.

Amerikie- London. — Anglai Ant- 
werpe, Belgijoj, pabeldė į 
duris kambario, kur ramiai 
sau sėdėjo vokiečių ko
mandierius generolas ir 
dargi grafas von Stollber- 
gas. Jis atidarė duris ir ta- 

spėjo tų kasyklų suardyt. «po suimtas.

Naciai Nepaspėjo Suardyti 
Francijos Angliakasyklų
Paryžius.

čiai, atmaršavę į Bethune,
Lens, Marle ir .Courrieres, 
Franci jo j, atrado beveik vi
sai sveikas angliakasyklas.

Jankiai taip smarkiai vi
jo nacius, kad priešai nepa-

BULGARIJA PALEIDO 
BELAISVIUS; UŽDARO 

FAŠISTŲ LIZDUS
London, rugs. 8. — Bul

garijos valdžia paleido iš 
kalėjimų ir koncentracijos 
stovyklų visus nelaisvėje 
laikytus talkininkų karius 
bei piliečius.

Bulgarų vyriausybė tuo 
pačiu laiku uždarė seimą ir 
visas naciškas bei fašistines 
organizacijas.

BULGARŲ SEIMAS NE
ATSTOVAVO ŽMONIŲ
London, rugs. 8. — Bul

garų valdžia uždarydama 
savo seimą, pareiškė, kad 
“jis buvo sudarytas prieš 
Bulgarijos žmonių valią ir 
rėmė falšyvą politiką.”

Tapo pašalintas senasis 
Bugarijos armijos štabo 
galva, gen. Filipovas. — Vis 
tai bulgarų vyriausybės pa- 
sigerinimai talkininkam.

Maskva. — Sovietų kariai 
rugs. 6 d. visuose frontuose 
sudaužė bei iš veikimo iš
mušė 30 vokiečių tankų it!' 
nušovė 17 jų lėktuvų.

Lenkai Sako, kad Naciai 
Bėgą iš Pragos, Var

šavos Dalies
London, rugs. 8. —Len

kų Spaudos Biuras tvirti
no, kad vokiečiai apleidžiu 
apsigynimo linijas apie 
Pragą, rytinę Varšavos 
miesto dalį.

(Sovietai dar nepranešė, 
kad naciai išmušami iš 
Pragos. Suprantama, jog 
vokiečiai kitaip neapleistų 
tokios svarbios pozicijos.)

Generolo de Gaulle Užuojauta 
Gen. Giraud’ui

Alžyras. — Praeitą sa
vaitę vienas senegalietis 
peršovė žandą francūzų ge
nerolui H. H. Giraud’ui. Da
bar generolas de Gaulle at
siuntė Giraudui užuojautos 
telegramą. Jis taip pat įsa
kė šoviką tuojau nubausti. 
Kartu gen. de Gaulle pra
nešė Giraudui, kad “tamsta 
gali grįžti Franci j on, kada 
tik tamstai patinka ir svei
kata leidžia.”

(Seniaus gen. Giraud bu
vo pirmininkas Laisvųjų 
Francūzų komiteto Alžyre.)

s?

100 Amerikos lėktuvu puo
lė japonus Manchukuo.

Kambaryj Suėmė Nacių 
Generolą
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Kurie Pirmiau Pasieks Berlyną?
Kad hitlerinės Vokietijos “dienos su

skaitytos”, niekas neabejoja. Ji yra mu
gama, ji bus sumušta — hitlerinės Vo
kietijos nebeliks.

Atsiranda nemažai tokių žmonių, ku
rie dabar diskusuoja ne tai, kad hitleri
nė Vokietija bus sunaikinta, bet tai: ku
rie pirmiau pasieks Berlyną — Raudo
noji Armija ar talkininkų armijos iš 
vakarų?

Be abejo, klausimas užimantis. Kas 
gi dabar nenorėtų žinoti, kurios Jungti
nių Tautų armijos pirmiau įkels koją į 
Berlyno griuvėsius?

Tačiau dalykas tuomi nesibaigia. Vi
sokių kalbų ir spėliojimų žmonės išgalvo
ja. Vieni, pavyzdžiui, sako, būk Hitleris 
greičiau pasiduosiąs talkininkams, negu 
Tarybų Sąjungai, būk jis taip'darysiąs, 
kad talkininkų armijos iš vakarų pir
miau Vokietiją užimtų, — prieš Raudo
nąją Armiją jis laikysiąs savo pajėgas, 
kiek tik jų turįs.

Kiti prieš tūlą laiką kalbėjo panašiai, 
tik iš kitos pusės. Kada Raudonoji Armi
ja greitai žygiavo per Baltarusijos, Uk
rainos ir Lietuvos plotus, o talkininkų 
armijos mušėsi Normandijos pussalyj, 
tie žmonės skelbė, būk Hitleris praleisiąs 
į Vokietiją Raudonąją Armiją pirmiau, 
negu’ talkininkų armijas.

Mums atrodo, jog.abieji tos rūšies ek
spertai ir “žinovai’7 ne visįcą žinp, jeigu 
dėl to ginčinasi. Jie pamiršta Tehera
ną. Teherane Jungtinės Tautos susitarė 
dėl daugelio svarbių karinių ir pokari
nių dalykų. Jos ten tarėsi ir dėl Vokie
tijos užėmimo, okupacijos.

Po Teherano Londone per tūlą laiką 
specijalė trijų valstybių — Tarybų Są
jungos, Didžiosios Britanijos ir Jungti
nių Valstijų — komisija dirbo, veikė ir 
gamino planus Vokietijai okupuoti.

Oficialiai tie planai nebuvo paskelbti, 
bet neoficialiai tiek yra jau žinoma: Ne
svarbu, kuri pusė .— Raudonoji Armija 
ar talkininkų armijos — pirmiau įeis į 
Vokietiją bei į Berlyną. Galutinoje iš
vadoje bus vienas ir tas pats, nes vėliau 
visų trijų valstybių kariuomenės Vokie
tiją okupuos ir paskirtoji bendra komi
sija Vokietiją valdys.

Taigi nereikėtų perdaug niekam kvar
šinti galvos, kuri armija pirmiau Ber
lynan įžengs.

Sprendžiant pagal šių dienų padėtį 
frontuose, tai tiek Raudon. Armija, tiek 
talkininkų armijos nuo Berlyno stovi 
daug maž tokiame pat atstume: apie 300 
rtiylių. Rytų fronte vokiečiai turi dau
giau kariuomenės, negu vakarų fronte— 
gal būt daugiau kaip du sykiu. Tiek Ry
tuose, tiek Vakaruose vokiečiai stiprinasi 
ir, matyt, bandys dėti pastangų laikytis, 
kad neįleidus nei tų, nei kitų į Vokietijos 
gilumą.

Kaipo taisyklė, vokiškieji naciai rau
donarmiečių labiau bijosi, negu talkinin
kų armijų. Kodėl? Todėl, kad Tarybų 
Sąjungoje naciškieji vokiečiai yra papil
dę baisių ir labai didelių kriminalysčių, 
— dėl jų jie negali šiandien nedrebėti.

Bet galutinoje išvadoje tas nieko ne
reikš. Viską sprendžia ir išspręs gink
las. Jeigu naciai yra daugiau Tarybų 
Sąjungai nusikaltę, kaip Vakarų kraštų 
žmonėms, tai patys raudonarmiečiai juo 
Smarkiau juos pliekia ir plieks frontuo
se, skindami kelią į Vokietiją.

artiauti Hitle- 
________ orespondentą

PHeš tūlą laiką bUvb sužinota^ kad 
tūlas Chicago Tribūne dienraščio kores
pondentas Donald Day sako kalbas iš na
cių radijo stočių Vokietijoje. Tai tas pats 
Dbnald Day, kuris kadaise iš Rygos, o 
vėliau iš Helsinkio, rašė šmeiždamas 
Tarybų Sąjungą ir girdamas suomių fa
šistus. Šį elementą tuomet labai garbino 
ir lietuviškoji anti-tarybinė spauda A- 
merikoje.

Kai išėjo viešumon tas faktas, kad Do
nald Day — atviras hitlerininkas, tai 
organizuoti Chicagos darbininkai pra
dėjo jį smerkti.

Vilnis paduoda kai kurių unijų vadų 
tuo reikalu pareiškimus. Jie įdomūs ir 
mes čia paimsime keletą:

Chicagos Darbo Federacijos vice-pre- 
zidentas Anton Johannsen sako:
“Pasamdymas Donald Day Berlyne 

duoti per tadijo stotį pranešimus paro
do, kad ne veltui jis 20 metų praleido 
“Tribune” beįgaudamas patyrimų. Išsi
lavinęs ir prityrimų įgavęs. tame laik
rašty, tapo nacių propagandos šulu.”

Samuel Levin, Illinois CIO Tarybos 
prezidentas pažymi:

“Nėr ko stebėtis, kad “Tribune” bu
vęs reporteris patampa nacių komenta
torium Berlyne. “Tribune” reporterių 
yra ir padorių žmonių, bet žinoma, jie 
už pinigus rašo kas įsakoma, ir tą, kas 
patiktų Hitleriui.”

Ernest DeMaio, Jungtinės Elektros, 
Radijo ir Mašinistų unijos vice-prezi- 
dentas, atsiliepia:

“Kongresmanas Stephan Day visai 
netoli stovi nuo ano “Tribune” buvusio 
reporterio Day. Bet leiskite man pasa
kyti, jog netoli ta diena, kada jų visos 
dainelės bus išdainuotos.”

Curtis D. MacDougall,, demokratų 
kandidatas į kongresą iš 10-to distrikto, 
kuris eina prieš kongresmaną Church, 
apie Day sako:

‘Aš nei kiek nesistebiu, kad Donald 
Day savo karjeros čiukurą pasiekė kai
po nacių komentatorius. Per eilę metų 
skaičiau jo korespondencijas, kurios bu
vo pilnos visokio brudo. Kai visos žiur

kės lenda į vieną olą, taip Day buvo 
paskutinė žiurkė į,Hitlerio olą.”

Joseph Germano, Plieno Darbininkų 
Unijos distrikto direktorius, sekamai 
atsiliepia apie Donald Day:

“Nieko naujo nėra apie Donald Day 
atsidūrimą Berlyne, nes jis buvo tam 
lavinamas. Buvęs “Tribune” reporteris 
nuėjo Hitleriui į talką. Pagaliau yra 
žinoma, jog Hitleris skaito vieną ge
riausių laikraščių Amerikoj — “Tri
bune.”

Willard Townsend, transporto dar
bininkų unijos prezidentas, apie Day sa
ko:

“Donald Day rašyme melų turi dide
lį prityrimą. Jis tuos melus rašė per 
“Tribune”, būdamas to laikraščio re
porteriu. Iš tiesų jam ir reikėjo pasilik
ti ‘Tribune” reporteriu kaipo old tai
meriu.”

Smerkia Nuėj MM

Kas Ką Rašo ir Sako Naminis Frontas
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Pagaliau, gali būti dar ir taip, kad 
Vokietija susmuks pirmiau negu Jungti
nių Tautų kariuomenėms teks įeiti į Vo
kietijos gilumą.

♦ * * * * 
IN WAR 
BONDS

Į Mokyklą Vaikus!
Vasara baigiasi, artėja- ruduo. Mokyk

los atsidarinėja, kitur neužilgo atsidarys.
Labai svarbu, kad visi mokyklinio am

žiaus vaikai būtų leidžiami į mokyklas— 
pradžios ir vidurihes.

Tuo pirmiausia privalo rūpintis, aiš
ku, tėvai ir vaikų globėjai.

Karas ne karas, vaikai privalo būti 
mokomi, šiai gentkartei, kuri dabar lan
ko ir lankys mokyklas, teks valdyti pa
saulis — gal būt taikus pasaulis* Tai‘rei
kia žiūrėti, kad vaikai būtų išmokslinti, 
apšviesti, kad nebūtų beraščių ir maža- 
raščių.  .

Šviesos No. 3-čiasis
Išėjo iš spaudos žurnalo šviesos No. 

3-čiasis (už liepos - rugpjučio-rugsėjo 
men.). Kaip ir visuomet, jis turiningas 
ir įdomus. Svarbesnieji straipsniai: 
“Naujuoju Keliu Kare ir Taikoj” (A. 
B.), “Chinija ir Jos Ateitis” (dr. A. Pet- 
rikos), “Kovotojas-Poetas” (Prano Ole
kos), “Smūgiai Livonijos Vokiečiams” 
(P. Pakarklio).

Šis numeris gausus grožine literatūra. 
Telpa Saloinejos Neries, Antano Venclo
vos, Kosto Korsako, V. Mozūriūno, Pet
ro Cvirkos, Vacio Reimerio, Si. Jasilio- 
nio, P. Pilėno, A. Dagilio, E. Mieželaičio, 
V. Audronašos-Suchockio, V. Valaičio 
puikių kurinių. Taipgi telpa įdomi knygų 
apžvalga.

Šviesą leidžia ALDLD. Nariai gauna 
1 ją Už dyką, o pavienio egz. kaina 25c.

ŠITOKS APGAUDINĖJI- 
MAS DAR fijAURESNtS

Prieš kiek laikė mūšų 
“Krisluose”. buvo pastatyta 
pora klausimų to “Bendro
jo Fondo’’ pirmininkui, 
kun. i-Končiui. Jo buvo pa
klausta:'

“Kodėl jūs apgaudinėjote 
Russian War Relief — tų 
garbingą amerikiečių orga- 
nizaci j ą ? Kodėl žade j ote 
pasiųsti Tarybų Sąjungos 
gilumoje esantiems lietu
viams per Russian War Re
lief 80,000 pundelių dar ge
gužės mėnesį, o nepasiuntė- 
te iki šiai dienai nei vie
no?”

Kun. Končius tyli. Jis 
žino, kad jis yra tokį paža
dėjimą Russian War Relief 
davęs ir neištesėjęs. To jis 
užginčyti negali.

Bet Naujienų redakto- 
rius, kuriam melas ir faktų 
kraipymas yra vieninteliai 
argumentacijos įrankiai, 
skubinasi atsakyti. Girdi, 
tasai Fondas nieko negalėjo 
pasiųsti, nes “jisai dar ne
veikė. Fondas dar neveikė 
nei birželio, nei liepos mė
nesį. Paskutiniai formalu
mai dėl Fondo priėmimo į 
National War Fund buvo 
atlikti tiktai liepos 31 die
ną.”

Skelbiama visuomenei. Nie
kur, o niekur nebuvo skel
biama, kad kun. Končius 
rašo laiškus su tais dideliais 
pažadais dar gegužės mėne
sį. Niekur nebuvo sako
ma, kad jis gavo nuo R. W. 
R. atsakymą. Tuo gi tarpu 
per spaudą tą organizaciją 
jie niekino ir bjaurojo!

Tai štai kas dabar visuo
menei paaiški.

(Naujienos, rugs. 2

Daleiskime, kad ir taip. 
Bet nuo liepos 31 dienos jau 
prabėgo lygiai visas mėnuo 
laiko. Ir per ištisą mėnesį 
katalikai, tautininkai ir so
cialistai bendroms spėkomis 
nesudarė ir nepasiuntė nei 
vieno pundelio Lietuvos 
žmonėms! Tai šitokie jie 
patrijotai. Tai šitaip jiems 
rūpi Lietuvos žmonių šelpi
mas! I

Tuo tarpu 'Lietuvai Pa- 
gelbo^ T. Komit. beveik per 
tą patį laikotarpį suruošė 
visą šeštąjį Siuntinį. Pats 
Komitetas, žinoma, pa
skelbs, kiek ko tuo siunti
niu bus Lietuvos žmonėms 
pasiųsta. Bet galimas daik
tas, kad bus pasiųsta apie 
dešimts tonų padėvėtų ir 
natijų drapanų ir keletas 
tūkstančių porų čėverykų/

Bet tai dar ne viskas. Jei-' 
gu, kaip Naujienos teigia, 
Bendrasis Fondas iki liepos 
31 diėhos neveikė, tai kaip 
kun. Končius nesančio ir ne
veikiančio fondo vardu kal
bėjo ir žadėjo tuojau pasių
sti 80' tūkstančių punde
lių? Matyt, Russian War 
Relief žmonės suprato, kad 
Končius turi veikiantį fon
dą ir gali tokį kiekį pašal
pos Lietuvos žmonėms pa
siųsti. Vadinasi, tai buvo 
dvigubas tos garbingos or
ganizacijos apgaudinėjimas. 
Viena, buvo pažadė
ta paramą, neturint 
mintyje tą pažadėjimą iš
pildyti. Antra, buvo persi- 
statyta atstovu nesančios į- 
staigos!

Kaip toli mano šitokiomis 
apgavystėmis k 1 e r i kalų, 
menševikų ir tautininkų ly
deriai nuvažiuoti?!

Gavę iš Russian War Re
lief draugišką laišką, kad 
su mielu noru bus persiųsta 
tie pundeliai ir kitokia pa
rama lietuviams Tarybų 
Sąjungos gilumoje, kūn. 
Končius ir kiti ponai galėjo 
eiti į President’s War. Re
lief Control Board ir Natio
nal War Fund ir sakyti: 
Matote, mūsų santykiai su 
Russian War Relief yra ge
ri, draugiški, mes ir jiė 
dirbsime įšvien! Valdžios 
žmonės, matyt, patikėjo ši
tai apgavystei.

Visa šita ptodedūra buvo 
vedama didžįąiisioj slapty
bėje. Nieko apie tai nebuvo

GĖDOS DŽIAUGSMAS
Brooklyno Tysliavos Vie

nybėje užeiname tokį ant- 
galvį: “Nepavyko apgauti 
Brooklyno kriaučiuš.” O po 
juomi kalbamą apie kriau
čių lokalo susirinkimą. 
Skaitome:

“Tarp atsiųstų laiškų bu
vo Vienas ir iš Bimbos va
dovaujamų lietuviškų tUs- 
piakų, kuriame ragina 
lalančius rinkti delegatus į 
CIO konferenciją ir prašė 
visokios paratnės Lietuvai 
šelpti.” (V. rugs. Į); 7 
; Aišku, kad - čia' kalbama 
ąpie du,,reikalu ir apie du 
laišku. Negalėjo būti tam 
pačiam laiške kalbama apie 
du skirtingu dalyku.

Kiek mums žinoma, susi
rinkime buvo Lietuvai Pa- 
gelbos Teikimo Komiteto 
Brooklyno skyriaus laiškas. 
Jame kriaučių lokalas buvo 
kviestas išrinkti delegatus 
į rugsėjo 24 dienos konfe
renciją, kurioj bus išimtinai 
kalbama apie suteikimą pa
šalpos Lietuvos žmonėms. 
Kitas gi laiškas, kiek gali
ma suprasti, turėjo būti iš 
Amalgameitų unijos centro 
ar New Yorko tarybos. Ten 
lietuviai kviečiami dalyvau
ti C. I. O. konferencijoj.

Vienybė šu neapšakomu 
džiaugsmu pranėša, khd su
sirinkimas abu kvietimu bei 
prašymu atmetė!

Vienybė tuomi gali 
džiaugtis ir didžiuotis, bet 
tas tik parodo, kad kriau
čių susirinkime paėmė viršų 
suvedžiotų žmonių grupė ir 
atmetė neapsakomai Svar
bius reikalus. Jie atmetė 
kvietimą suteikti pagelbą 
mūsų gimtinio krašto žmo
nėms, nukentėjusiems nuo 
karo. Jie atmetė C. I. O. 
konferenciją, kuri yra grei
tas ir svarbus unijos reika
las.

Tai labai gaila. Gaila, kad 
tūli B’klyno kriaučiai tiek 
užnuodyti hitlerinės propa
gandos, kurią jie semia iš 
Vienybės, Keleivio, Ameri
kos, Draugo ir Naujienų, 
jog nebemato tiesos. Dauge
lis jų, aišku, kada nors gai
lėsis. Karas pasibaigs, pasi
baigs plaūkti iš Berlyno peį* 
minėtus laikraščius hitlerL 
nė propaganda ir žmonitj 
protas prasiblaivys. Ta diė- 
na, reikia tikėtis, jau nebe 
už kalnų.

Kranto Pozicijos Čia, Namuose

WASHINGTONAS — Paul 
V. McNutt, Karo Barbė Jėgos 
Komisijos pirmininkas, kalbė
damas neseniai apie šios šalies 
darbo jėgos padėtį, pareiškė, 
kad nors tikrasis mūšio lau
kas ir yra už tūkstančių mylių, 
bet ir čia, namuose, yra kran
to pozicijų. Jis paaiškino, kad 
krantb pozicijomis jis laiko 
svarbiausius karo reikmenų, fa
brikus, kaip liejyklos, laivų 
statymo ir pataisymo dirbtuvės 
ir miško apdirbimo dirbtuvės.

“Amerikos darbo visuome
nės raumenys, gabumai bei su
manumas,” pasakė P. V. Mc
Nutt, “yra dalis tautos pajė
gumo kariauti — dalis puolan
čios priešą smogiamosios jė
gos.”

P. V. McNutt nurodė svar
bą greito darbininkų surinki
mo kritingosė apylinkėse ir 
kritingomš industrijos šakoms, 
kur ypatingai jaučiamas dar
bo jėgų trūkumas, kaip, pa
vyzdžiui, fabrikuose sunkiųjų 
pabūklų bei. šovinių, bombų, 
radar ginklų, tankų, statybos 
įrknkių, padkngų (tajerių), 
medžiagos palapinėms statyti; 
ir ragino darbininkus stoti dar
ban.

“Kiekvienas sveikas vyras 
privalo sau statyti už pareigą 
stoti savanoriu į sunkiausią 
pramonės dalį. Kąrąs dar ne
pasibaigė. Tęskite darbą.” pa
baigė P. V. McNutt.

Laivu Dirbtuvėms Bei Pajūrių 
Fabrikams Reikia 30,000

Datbihihkų
Rąlph A. Bard, Laivyno pa- 

sekretorius, škatina laivyno 
dirbtuvių bei krdnto įrengimų 
darbininkus, taipgi laivynui 
gaminančius privačius fabri
kus bei dirbtuves dirbti ir dar 
dirbti. Jis pranešė, kad laivy
no dirbtuvėms, ypatingai toms, 
kurios yra Ramiojo Vandeny
no pakraščiuose, dar trūksta 
30,000 darbininkų.

R. A. Bard prašo laivyno 
darbininkus tęsti savo darbą, 
nekreipiant dėmesio į kalbas 
apie taiką bei įvykius Europo
je, ir paruošti tokį laivyną, kad 
galima būtų užpilti japonus 
bendra mūsų laivyno bei jo

paruoąėjų — darbininkų jė
ga.

Anot R. A. Bard, tik šū vi
siška Japonijos pergale pasi
baigs gamybos mūšis, ir už me
tų nuo šios dienos laivyno dirb
tuvėse dirbsią tiek pat darbi
ninkų, kaip ir šiandien.

“Laivynas priklauso nuo jū
sų. Mes. žinome, kad jūs mū
sų neapvilsite,” pabaigė R. A. 
Bard savo atsišaukimą į dar
bininkus.

Nuo Rugsėjo 1 d. Galioja Cu
kraus Ženklelis No. 33

Kainų reguliavimo įstaiga 
praneša, kad nuo š. m', rugsėjo 
1 d. įsigalioja ženklelis No. 33 
Ketvirtojoj Račijonavimo Kny
gutėje. ženklelis tinka pen
kiems svarams cukraus. f

No. 33 ženklelis galios neri
botą laiką, kaip ir kiti, dabar 
naudojami cukrui ženkleliai, 
būtent: No. 30, 31, 32.

No. 40 ženklelis tinka pen
kiems svarams cukraus konser
vams gaminti (kenavimui) ir 
galioja iki 1945 m. vakario 28 
dienos.

Kainų Reguliavimo Įstaiga 
nustatė taisyklę įgalinti vieną 
cukraus ženklelį dviem ir pu
sei mėnesio.

Popierio Padėtis Labai 
Kritiška

Harold Boeschenstein, einąs 
Karo Gamybos Valdybos Miš
ko Produktų Biuro direkto
riaus pareigas, išleido prane
šimą neseniai įvykusiems nesu
sipratimams del celulozos ir 
popierio padėties Jungtinėse 
Valstijose išaiškinti. Jis pa
brėžė šiuos dalykus:

L Kad popierio ir kartono 
padėtis šiandieną yra labai 
kritiška, nežiūrint žymaus pa
gerėjimo celulozos gamyboje.

2. Kad, atvirkščiai kai ko 
manymui, karo pajėgos neturi 
didelių inventorių rezervų.

3. Kad pasėkoje karo ir kai 
kurių b'ūtfftų reikalavimų gali 
būti reikalinga sumažinti at
sargas popierio ir kartono, 
skirtų civiliams.

4. Kad labai reikalinga dar 
padidinti popierio ir popierio 
išdirbinių gamybą.

OWL

Klausimai ir Atsakymai
bus gerai ir aš, laukdamas 
atsakymo nuo jų, mokėjau 
už “policy” iki dabar. Ji tik 
dabar pripažino mano ligą, 
nes aš jau su virš 60 metų. 
Bet aš reikalauju atlygini
mo nuo 1940 metų, kada aš 
apsirgau.

Dabar, ar jūs galėtumėte 
duot patarimą, prie ko man 
kreiptis su šituo dalyku, ar 
prie kokio advokato, ar į 
kokią valdžios įstaigą?

Aš iš kalno dėkoju jums 
ir lauksiu greito atsakymo.

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
Įter apšvietą tiesa.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, su- 
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti- 
Laisvę!

KADA BŪSITE
NEW YORKE

LAISVĘ
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE
Ahi Kampo 42nd Si. . . 

ir 7th Avamle.
Prieš Grand Bkr & Grill, i
.■iii. .i.i'.'š ' <i ..i..

KLAUSIMAS
Gerbiamoji Redakcija:
Aš mačiau Laisvėj, kad 

jūs duodate atsakymus į į- 
vairius klausimus. Taigi aš 
su savo klausimu kreipiuosi 
pas jus.

Aš turiu “policy” Pruden
tial Insurance Company, 
kuri duoda ne tik pomirti
nę mokestį, bet prieš 4)0 me
tų amžiaus, kaip sergi ir ne
gali dirbt, duoda $10 ant 
mėnesio ir nereikia mokėti 
“premiums”.

Aš pradėjau j ieškot šitos 
pašalpos 4 metai atgal, kaip 
buvau 57 metų, nes tada aš 
apsirgau su “miner’s asth
ma” ir nuo tada aš nedirbęs 
ir negaliu dirbt.

zKad ir aš jieškojau, kom- Ten gausite teisingą pata
riantįa nieko nedarė apie rimą, ką jūs turėtumėte da
tai, tik ramiho, kad viskas ryti.

ATSAKYMAS:
Geriausia bus jums kreip

tis prie vietinio valdžios 
“Insurance Department”.

Vaikams Pienas padarys mane stipriu ir 
Duos mah energijos visą ištisą dieną!

© fiordert Co.

BORDEN'S HOMOGENIZED
VITAM In e>
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Trečias puslapis

AUKŠTUMOJ PAS KAIMĄ N
LIUDAS GIRA.

(Iš poemos “Jonas Baranauskas”—apie Raud. 
Armijos lietuviškųjų dalinių kovas Kursko- 

Oriolo fronte 1943 m.)

Muša armotos iš tolo, 
Sviediniai ir šen ir ten. 
Batalijonas priešą puola 
Aukštumoj pas kaimą N.

Nors iš tolo—ne pro šalį, 
O kai užterš iš arti— 
Tai, brolyti, ne griausmelis 
Vasarą pasiesarty!

Taikliai taiko batarejos, 
Skindamos šauliam kelius.
Vyrai džiaugiasi, gėrėjas:
—Na, tai šiandien fricam klius!

Batarejos priešą muša,
Muzikėlė bent išties!
Subaubė da ir “Katiuša”—
Kiek fašistų ji paties!

Gera, gera just patrankų
Tvirtą paspirtį kovoj!
O, kad tą jų griausmą trankų 
Nugirstų ir Lietuvoj!

Lietuvoj! Čionai žiema da. 
Ten—pavasarėja jau. 
Upės plėšo, meta ledą, 
Saulė šviečia vis linksmiau.

Kaip norėtųs ten nuskristi! 
Kaip tai būt smagu, brolyt, 
Kur prabėgo tau jaunystė,— 
Vieteles tas aplankyt!

t

Nū šeima tave pamyli, 
Ryt teta, poryt kita. 
Blynai, vėdarai ir skryliai... 
Ir visur smagi šnekta!

Šitaipos karys ne kartą 
Tarp atakų, apkase, 
Kraštą, kur jo augta, arta, 
Primena viltim šviesia.

Tik da primena tuoj vyras: 
Juk nūn vokiečiai tenai! 
Ir akis brangias jam žvyras 
Graužia jau, gal būt, senai...

Ir širdis apkarsta tartum 
Juk karys tebėr žmogus. 
Kas tą tūžmastį atsvertų, 
Kad būt vėl širdy smagu?!

Kas? Lietuvninkui paguosti, 
Jam pragiedrint liūdnume— 
Mūs dainos gana vienos tik,— 
Jis su ja visur namie!

Su garsais dainos gimtinės 
Slenka tūžmastis šalin 
Ir vėl lengva' ant krūtinės, 
Nors daina gal ir gaili.

Jonas nuotaiką jo kelia, 
Su juo Jonas bešnekąs.

Nū privežt nespėjo duonos, 
Nėr visa para sriubos ... 
Bet tenai, kur sukas Jonas, 
Niekas to perdaug nebos.

—Nėr sriubos—anoks čia daiktas! 
Duonos nėr— suveržk diržus!
Vokietis gal prasikeiktų, 
Vyrai mūs dėl to nežus!

Ir tikrai—iškęs jie visa, 
Jei tėvynei reikia to.
Tad, nors- žygy kiek sulyso, 
Didvyriais kovos rytoj.

Kario pareigą garbingą, 
Savo priesaiką tesės.
Tegu Ii j a, klimpsta, sninga— 
Eis pirmynwis, nesilsės.

Pasilsėti bus da laiko.
Juk ne seniai mes gi da! 
O kol vokiečius bevaikom— 
Prabangauti nėr kada!

Ir jie ėjo ir tesėjo 
Žodį, liaudžiai duotąjį. 
Šit jau vokiškos tranšėjos, 
Apkasai ir dotai jų. 

•
Šit jau fronto priešakinė. 
Neramu pradžioj bent kiek. 
Bet tai—kelias į gimtinę.
—Vade, pult greičiau pradėk!

t •
Pult greičiau! Užimt tą ribą, 
Kur skirta užimti mum.
Už Tėvynę, už Tarybas 
Jau mokėsim pasigrumt!

Vyrai laukia tik komandos, 
Kur mes priekin jų gretas. 
O mintim tuo tarpu skrenda 
Į apylinkes gimtas.

Laukia apkasuos sugulę 
(Sniege lengva apsikast),— 
Kas prisimena motulę, 
Žmoną, mylimąją kas.

Kur jos? Gal šaltoj žemelėj? 
Sunkioje vergovėj gal? 
Ir vėl kerštas kelte kelia 
Vyti priešą ten, atgal.

Saulei tekant, prieš ataką, 
Būryje kovos draugų, 
Girdint ramią Jono šneką, 
Rodos, bus visur saugu.

Kas iš pirmo batalijono 
Nepažįsta Jono, kas? 
Kas nemėgsta draugo Jono 
Paklausyt, kai bešnekąs?

Vokietį lietuviai muša. 
Nepalaužti, ne, tau jų!

I
Kol nustumsi mus nors žingsnį, 
Kol priplosi prie sniegų, 
Pats tu, vokieti, paspringsi, 
Nusilauši pats nagus!

Lietuvos sūnai ir dukters 
Priešą puola atkakliai.
Lietuva “valio” jiem šūkters, 
Kai jau žengsim jos keliais!

!
O visi keliai iš šičia,
Jei tik priekin veda jie,— 
Į gimtinę suka gryčią. 
Ir jų gairės—širdyje.

’ 1
Ir visi jie priekin veda, 
Jei garbė jiem šviečia tik. 
Lydint maršam kanonados, 
Žingsnį tik tvirtai siatyk.

Kraujo aukai pasirengę, 
Švento keršto vedini, 
Batalijono vyrai žengia, 
Lėk į šalį, sviediny!
Mina, kriski kuo toliausiai, 
Neužstoki .kelio ten, 
Kur, į žemę įsirausęs, 
Priešas laiko kaimą N.
Priekin, nors į laisvę kelias,
Į laimėjimą keliai
Ne pro lanką veda želią, 
Kur žiedai tau prasiskleis.
Nė pro lanką, nė pro sodą, 
Nė pro rūtų darželius— 
Per vargų žymėtą giluodą, 
Per kraujų klanus gilius.
Ir per dvasios plieno ryžtą, 
Už vargus stipresnį tuos, 
Per aukas, kurios sugrįžta 
Laimėj gal kitos kartos.
Kas supras tai ir atjaus kas? 
Kiek tokių besusiras?
Pirmas — Jonas Baranauskas, 
Ir jo kuopoj — bet katras.
Pirmą kart tokioj ugny jie, 
Ramūs Lietuvos sūnai.
Bet pažvelgk, kuris jų bijo 
Susikauti mirtinai?
Kurs iš jų kovoj svyruotų?
Kurs dairytųs atgalias?
Veltui šitokių jieškotum 
Šičia, karžygių keliuos.
Nors aplink skeveldros siuva, 
Zvimbia kulkos pro ausis, 
Byra bombos iš lėktuvų, 
Riksmas, kauksmas, ūžesys;
Nors tas klumpa, ans jau miršta, 
Nors aplinkui pragarai,— 
Tik smarkiau pagauna nirštas: 
—Bus jum, velnio padarai!
—Še už kritusį tik draugą! >
—Še už žuvusius tenai!
Ir su sąskaitom tom auga 
Mūsų vyrai—milžinais.

Vis tiksliau akis nustato
Naują taikinį sau da: 
Tas nebkels jau automato, 
Aris nebklaus daugiau:—Wer da?
Atsiguls svečioj žemelėj 
Su žaizda pat smilkiny. 
—Vyrai, už Tarybų šalį! 
Ir vėl priekin beeini.
Ir kiekvienas žingsnis naujas 
Vis tvirtyn ir vis drąsyn.
Taip lietuvninkai čia kaujas, 
Šitaip kaujas Čia visi.
Ir kas metras atkovotas 
Širdį džiugina visų.
Juk netruks—ir vėl šiuos plotuos 
Bus ramu, džiugu, šviesu!

♦

Vėl gyvenimas čia krykštaus, 
Vėl čia laisvė laimėn ves.
O už vargą vakarykštį 
Neužmiršt gal ir tavęs.
Aliai metras laisvas vėlei— 
Mylia Lietuvon artyn!
Priešo pusėn koją kėlei— 
Taką laisvei jos kerti!
Visa tai širdim jauti tu, 
Nors žinot gal nežinai.
Bent žinok, kad tie, kur krito, 
Kelsis liaudy milžinais.
Kelsis jie garbės paminkluos, 
Padavimuos, dainose.
Tad, tvirtai suspaudęs ginklą, 
Ženk pirmyn tvirta dvasia.
Nė primint tau to netenka— 
Tu ir taip stiprus gana.
Nors sužeis tau koją, ranką,— 
Neišspruks tau aimana.
Savo žaizdą susitvarstęs 
Eisi šliauši vėl link ten,
Iš kur priešas minom barstė,— / 
Aukštumon prie kaimo N.
Tarp pirmųjų Jonas eina 
Aukštumos viršaus pasiekt.
Nėr, deja, čia vietos dainai, 
Užtat narsai—-tiek ir tiek.
Ne vien baimė bailę sėja, 
Užkrečia mus ir narsa.
Joną kas kovoj stebėjo— 
Kovės ir aistra visa.
Prabėgom, tai vėl prigulę, 
Tai vėl šliauždami sniegais, 
Vyrai priešą stumia kulia. 
Da, da kiek—ir jį pribaigs.
Mato vokietis—ne baikos!
Švino tiek paleido jau, 
O jie da tiksliau tik taiko, 
O jie slenka vis arčiau.
Stebis priešas, neišmano,
Kas per jėgos stumia juos, 
Kad tai sąskaitą mūs seną 
Dauginam čia iš naujos.
Kad už visą amžių skriaudą, 
Ir už sentėvių kančias,

, Ir kad Lietuva nūn rauda,— 
Jam mokėti tenka čia.

(Tąsa 4-me pusi.)

Naciai Varo Vaikus ir Senius 
Į Verstinus Darbus

London, rugs. 7. — Na, 
ciai pranešė per Berlyno 
radiją, jog įsakyta eit į ver
stinus karinius darbus tūk
stančiams Raudonojo Kry
žiaus veikėjų, pradinių mo
kyklų aštunto skyriaus vai
kams ir visiems vyrams iki 
60 metų amžiaus, o mote
rims nuo 18 iki 55 metų.

Maskva. — Sovietų kovū- 
nai visuose frontuose rugs. 
5 d. sunaikino bei išmušė iš 
veikimo 17 vokiečių tankų 
ir nušovė 32 jų lėktuvus.

Washington. — Kai Vo
kietija taps sumušta, tuo
met Amerikos dirbtuvėms 
bus leista kur kas daugiau 
gamint civilių reikmenų, sa
ko Kainų Administracija.

UAISVES
KONCERTAS
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B’klyn Labor Lyceum
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Dr. John Repshis ! 
(REPAYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street

kampai Inman St., arti Central Skr. ! 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS:
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare j
Nedėliotais ir iventadlenlaia Į

[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.e----------- :— -----------------tn
Prie dainos ir linksmas žodis 
Irgi reiškia ne bet ką.
O kai šypsniai pasirodys,— 
Jau žinai: ir vėl tvarka.

Tokią dainą, žodį tokį, 
Ramų šypsnį, lyg namie, 
Ir akis, smagiai kur juokės 
Pulko žygy sunkiame.—

. Kas turėjo?—pasiklaus kas, 
Mėgo ką už tai būrys?
—Komjaunuolis* Baranauskas— 
Jo draugai tam atsakys.

Žygį einant žiemos metą, 
Brendant per sniegus laukais, 
Visą ką karys pamato:
Ir paalks, pašals, pakais. •

Kitas ir nukartų nosį—
Ištiesų, ne lengva gi!— 
Baranauskas greit paguos jį— 
Juokias jau abu—regi.

' šitaip visą žygio kelią, 
Vos tiktai surūgo kas*—

Batalijone, moksle, žygy, 
Nūn gi linijoj ugnies— 
Su Jonu kas susilygins? 
Kas blogai jį paminės?

Baubia, urkščia, zvimbia, trata. 
Minos sprogsta šen ir ten. 
Puola vokietį mūs gretos 
Aukštumoj pas kaimą N.

Priešo apkasus jau siekiam, 
Šimtas metrų gal, ar du. 
—Už tėvynę, vyrai! Priekin! 
—Priekin Stalino vardu!

Siunta priešas, priešas niršta 
Spjaudo švino lietumi.
Kažkas svyra, kažkas miršta.
Veržias vyrai vis pirmyn.

Žino vokiečiai kas puola, 
Tad pikčiau da niršta jie. 
Bet lietuvio dvasios uolai 
Neištyžt jų ugnyje!

\

Pro smarkiausią minų krušą 
Kelia skindami krauju.

JIE BUS JUMS DĖKINGI
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’ mėtų.
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.... .................................... -........-.... -..............

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Mes perkame geriausios Vūšies 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. Tol. EVergreen 4-8802
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Pirmyn Į Vakarus.
Rašo JUSTAS PALECKIS

Štai jaunas rašytojas Krasauskas. Jis 
rašydavo apysakaites jaunimui, o dabar 
jis punksną pakeitė automatu. “Dabar • 
laikas ne plunksna ir rašalu, bet auto
matu ir krauju rašyti poemą kovos už 
lietuvių liaudies laisvę” — sako jis.

Senosios Lietuvos armijos karininkas, 
ištikimas darbo liaudies sūnus pulkinin
kas Šurkus pareiškė: “Negali būti doro 
lietuvio, kurs nesuprastų, kad tiktai 
Raudonosios Armijos pergalė, tiktai fa
šizmo ir hitlerinės Vokietijos sutriuški
nimas gali atnešti išgelbėjimą ir laisvę 
lietuvių tautai.”

Kauno “Neries” fabriko darbinin
kas, dabar vyresnysis leitenantas Inčiu- 
ra pasakė: “Jei kiekvienas mūsų sunai
kintų po 100 hitlerininkų, ir tai būtų per 
maža už mūsų sugriautus miestus, sude
gintus kaimus; už nužudytus vaikus, 
moteris ir vyrus, už išgėdintas mergai
tes ir moteris, už išvežtus ir kankinamus 
mūsų žmones, už visą tą baisumą, kurį 
atnešė mūsų tautai ir visam pasauliui 
fašizmas.”

Valstietis Astrauskas, dabar seržan
tas ir pavyzdingas karys, tarė: “Kaip 
mes valėm mūsų brangiąją Lietuvos že
melę nuo piktžolių, taip ir dabar reikia 
ją išvalyti nuo vokiškųjų grobikų ir fa
šistų, kad vėl mes galėtumėm arti ir sėti 
laisvose Tarybų Lietuvos dirvose.”

Taip kalba ir galvoja Lietuviškosios 
divizijos žmonės. Savo kova, savo krau
ju, savo gyvenimu jie patvirtino tuos žo
džius, savo pasiryžimą iki galui kovoti 
už tarybinių tautų draugystę, už Tarybų 
Sąjungos laimėjimą, už teisybės ir tei
singumo triumfą, už gimtosios Tarybų 
Lietuvos laisvę.
1943. XII. 10.
Maskva.

ŽINIOS HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Įdomūs Daviniai Veterinarų

(Pabaiga)
Lietuvių tautos duktė Marija Stankie- 

nė turį 9 sūnus Raudonojoj Armijoj. Jų 
6 yrą Lietuviškosios divizijos eilėse. 
Žvalgas seržantas Justinas Stankus jau 
pasižymėjo vasaros kautynėse ir turi vy
riausybės dovaną. Lapkričio kautynėse 
jis su žvalgų grupe išvyko į priešo užnu
garį su tikslu išžvalgyti priešo ginybą, 
išaiškinti jo ugnies taškus. Įvykdę už
davinį žvalgai ties pat gynybos prieša
kine riba susidūrė su 5 vokiečių karei
viais. Per susišaudymą buvo užmušti 3 
vokiečiai, 1 paimtas į nelaisvę. Saviš
kiams į pagelbą skubėjo vokiečiai. Žval
gai pradėjo trauktis. Seržantas Stankus 
pasiliko pridengti pasitraukimą. Pagrob
to iš vokiečio kulkosvaidžio ugnimi jis 
nudėjo keletą vokiečių, o kitus išvaikė. 
Tiktai kai žvalgai išėjo į nepavojingą 
vietą Stankus pasitraukė.

Nesuskaičiuosi visų Lietuviškosios di
vizijos karių žygdarbių. Garbingai ir 
drąsiai kovojo jie už savo tarybinės tė
vynės laisvę ir nepriklausomybę, už lie
tuvių tautos garbę. Apie Lietuviškosios 
divizijos drąsą ir narsumą liudija dide
lis apdovanotųjų skaičius. 1943 m. lap
kričio 7 dienai Tarybų Sąjungos orde- 
nais ir medaliais apdovanotųjų skaičius 
siekė 3015 žmonių. Apdovanotųjų tarpe 
1465 eiliniai, 1055 seržantai, 349 kari
ninkai ir 1 generolas.

Tenka pažymėti aukštas kovos ypaty
bes, narsumą, drąsą ir mokėjimą, pa
reikštą kovose Lietuviškosios divizijos 
vadovaujančių karininkų. Glaudžiai su
tapę su kovotojais laike karinio pasiruo
šimo, vadai buvo jautriais savo karinės 
šeimos vadovais ir kautynėse. Jie teikė 
drąsos ir narsumo pavyzdį. Tarp narsių
jų mirtimi žuvusių žiemos kautynėse — 
N pulko vado pavaduotojas kapitonas 
Pranas Gužauskas, batalijono vadas vyr. 
leitenantas Vaznelis, partorgas Žalneris, 
tarp sužeistųjų — N pulko vado pava
duotojas Mičiuda, batalijono vadas ka
pitonas Kvedarėlis. Vasaros kautynėse 
sužeisti pulkų vadų pavaduotojai majo
ras Dilmanas ir Tarybų Sąjungos did
vyris kapitonas Buberis, žuvo partorgas 
Jurevičius. Rudens kautynėse atakos me
tu priešo kulka pakirto batalijono vadą 
kapitoną Rimkevičių.

Kovoj už Tarybų Sąjugos laisvę ir 
nepriklausomybę, už Tarybų Lietuvos iš
vadavimą ir garbę Lietuviškoji divizija 
sujungė visus. Čia ir generolas majoras 
Karvelis ir eilė senosios Lietuvos kariuo
menės' karininkų — Šurkus, Urbšas, Pe
tronis, Motieka, Sargelis, Strielčiūnas ir 
kiti.

Čia ir seni kadriniai Raudonosios Ar
mijos karininkai — pulkininkas Maci
jauskas, majorai Kęselis, Mažeika, Rut
kauskas. Čia ir darbininkai Maksvytis iš 
Šakių, ir dailydė Gaputis iš Skaisgirio 
ir stalius Grigėnas iš Dusetų, ir kurpius 
Birgeris iš Tauragės, ir valstietis Rim
šą, ir mokytojas Sideravičius, ir gimna
zistas Šakalys, Čia ir Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos deputatai — 
Gutauskas, Jacunskas, Dembo, Petraus
kas, Čia tie lietuviai, kurie niekada ne
matė Lietuvos — Mikšys, Gilys, Miški
nis, Kergejis, Galvydis, Kuosa iš kolek- 
tyvūkių Čornaja Padina, Talovka ir Li- 
tovka, Saratovo srities, Jocius iš Smo
lensko, Rekackis iš Minsko, Jurevičius iš 
Sibiro, Staškevičius iš Leningrado. Ir 
Steponaitis, gimęs Anglijoj ir Ulevičius, 
kurs gyveno Argentinoj, paskui kovojo 
Ispanijoj, susitiko Lietuviškoj divizijoj. 
Čia susirinko žmonės iš visų Lietuvoj 
gyvenančių tautų -r lietuvių, rusų, žy
dų ir lenkų.

Visus tuos žmones sujungė karšta Tė
vynės meilė, susirūpinimas dėl jos liki
mo ir dėl jos ateities tą sunkią valandą, 
kai mirties pavojus pakybo ties lietuvių 
tautą. Visus sujungė nepajūdįnamas 
įsitikinimas mūsų reikalo teisingumu, 
įsitikinimas, kad po Lenino-Stalino vė
liavą kartu su visomis tarybinėmis tau- 
topiįs i|* lietuvių tauta švęs priešo nugą- 
Ifcjįmo šventę.

Leitenantas Antanas Žalys, žuvęs va
saros kautynėse, įšeįdąmač į kautynes 
rašė: “Jei man bus lemta žūti toj žūt
būtinėj kovoj prieš mūsų tautos amžiną
jį priešą — vokiškuosius grobikus, aš 
prašau atkeršyti už mano mirtį, už ma- 

Esjie. Grįžę j mūsų mylimąją tėvynę Lietu
vą praneškit draugams, kad aš žuvau už 
tėvynę, už Staliną. Būkit sveiki, drau
gai! koyokot iki galutinės pergalės! Mes 

imėsim r

Aukštumoj Pas 
Kaimą N.

(Tąsa įmo 3-čįo pusi.)
Žiūri priešas, nesupranta,
Ir suprast negali to,
Kad* ai liaudies kerštas šventas, 
Kurs sunaikins jį rytoj.
Kad tai kerštas narsą kelia, 
Verčia nebijot mirties;
Kad tai kerštas teikia galią, 
Kur tolyn—labyn tvirtės.
Kerštas ir valia didi ta, 
Spalį davus kitados, 
Mūšių mūšiuos išbandyta, 
Brandą derlią ir čia duos.
Didvyrių darbų radastom 
Nū pražystanti kasdien, 
Argi ji neprasikastų 
Pro sniegus pas kaimą N?!
Mūs Respublika jauna da, 
Ir mes patys ne seni!
Juk save vos vakar radom 
Naujo kario asmeny.
Raudonžvaigždžio, saulėveidžio, 
Kario laisvės ir tiesos, 
Kuris svetimo negeidžia, 
Kurs už skraudžiamus užstos.
Ąr stebiesies tad, fašiste, 
Kad be baipiės vyrai tie?! 
Bolševikiška jaunystė 
Juose įieško išeities!
Bolševiko ryžtingumas
Ir lietuvio įkarštis!
Baranauskai, mūšių dūmuos 
Tu save užsimiršti!
Pažiūrėk, kraujuoja koja, 
Nebtoli nužengsi tu!
—Gyvastį draugai aukoja, 
Kaip nebūt su jais kartu?!
Baranauskai, vos ‘eini jau, 
Pasiremk sanitaru!
—Sužeisti sunkiau pagija! 
Ataka visu baru!
Drauge Jonai, vos šįįau^į tu, 
Qrįžk aptvarstyti žaizdos! 
—Šautuvas da neiškrito. 
Nesitrauksiu! Niekados!
Apsitvarstė kąip mokėjo 
Pats. Ir vėl jau su kitais 
Pro piktųjų kulkų sėją 
Priekin veržiasi, matai.
Priešas rūstauja įsiutęs, 
Krenta minos jo išvien. 
Batąlijonąs ruošias griūti 
Kairiam flange kaimą N.

Rengiantis prie Veterinarų 
Susivienijimo metinės konven
cijos dr. O. S. Bryan patiekė 
įdomių davinių apie pieno ūkį.

Jis sako, kad iš 100,000 pie
ninių karvių, New Jersey, New 
York, Wisconsin ir kitose ke
liose valstijose ,90,000 jų bu
vo inseminuota —- moksliškai 
užvaisinta. j’

Šitas gyvulių užvaišinimo 
būdas daug padėjo gerinti pie
ninių karvių ir abelnai raguo
čių veislę.

Dr. Bryan išdėsto, jog kitaip 
ūkininkam būtų neįmanoma 
tokios geros veislės bulius gau
ti veisimui raguočių.

Toliau veterinaras daktaras 
ūkininkam pataria nepirkti bi
le kokių vaistų, skiriamų gy
vuliam ir patiem bandyti 
dyti, nežinant kas iš tiesų 
su gyvuliu.

Mokslininkas tikisi, jog po 
karo dar bus daugiau pažan
gos padaryta šioje šalyje gy
vulių veislių gerinimui, kai iš 
karinės tarnybos grįš į civilį 
gyvenimą apie 4,000 veterina
rų.

badas. Tam badui priežastis 
esanti dėl labai žemos popie- 
rio kainos.

Jis išdėsto, kad per metų 
metus čia buvus popierio kai
na už svarą 13^c, o dabar 
kainų administracija nustatė 
tik 6c už svarą.

Jeigu nebus atsižvelgta į da
bartinę rinkos padėtį, tai gali 
popierio pristatymas sumažė
ti iki minimumo, sako Gun
ning. •:

gy- 
yra

Edwardas Jusius Lankėsi 
Vilnyje

Pfc. Edward Jusius jau dau
giau du metai tarnauja orlai- 
vyne. Jis pirmiau buvo Los 
Angeles, Calif., o dabar tar
nybos pareigas eina Columbus, 
Ohio.

Edwardo tėvelis, Dominin
kas Jusius, yra plačiai žino
mas darbuotojas Mass, valsti
joj, lietuvių kolonijoj. Yra 
dąug veikęs SLA vietinėje kuo
poje ir paskutiniais metais 
darbuojasi LDS organizacijoje.

Į' Chicagą Edwardas atva
žiavo pasimatyti su mama, Ve
ronika Jusiene, kuri čia jau tū
las laikas vieši. Helen Miller 
yra Jusienės sesutė.

žinoma, Edwardo mama 
mano kiek ilgiau pasibūti Chi
cago j e.

Orlaivyno karys ir drg. Ju- 
sįenė buvo išvykę į Rockford, 
Ill., pasimatyti su senais pa
žįstamais. F.

Chicagoje Gręsįa Popįeros 
Badas |

' D. T. Gunning, prezidentas 
American Spice Mills, Ine., 
sako, gali pasireikšti popierio

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Nojaus Arka. Ar teisybe, kad 

buvo visuotinas tvanas ir vis
ką prigirdė ? ...................... 25c

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 ...

Lengvas Būdas išmokti angliš
kos kalbos be kitų pagalbos

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

Pralotas Olšauskas, jo darbai ir 
nuopelnai, su meilužės pa
veikslu ................... .\............ 25c

Kaip Kunigas Papjovė Savo 
Meilužę Oną Aumulleraitę, su 
paveikslais ............................ 15c

Pekla, kam ji ir kur yra? Su 
paveikslais kankinimo įrankių 30c

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

Paparčio žiedas, 
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 Pūstynėje 25c 
Erodas, Boba ir Velniškas Tiltas 35c 
Girtuoklių Gadzinkos, linksmos 

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

ŽOLIŲ ARBATOS 
Pakeliuose su nurodymais, kaip 

vartoti ir nuo kokių ligų.
Nuo nervų suirimo ............ .'..1... I
Nuo dusulio (asthmos) —.......... i
Vyriškumo pataisymui ............. <
Nuo užsisenėjusio kataro bei 

hayfever ................................ !
Nuo cukraligės (diabetes) ....... I
Nuo vandenligės bei širdies ligos i 
Pailių arbata arba mostis ....... i
Trejankos; stambios šaknys ..... i
Nuo sutukimo, kaip eiti kūdyn I 
Sureguliavimui kietų vidurių .... i 
Poison Ivy mostis, greitai aptildo 

niežulį ir sutrumpina kentėji
mus ..................................... $1.50

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

M. ŽUKAITIS
834 Dean St., Spencerport, N. Y.

MOKINIAI
PAGELBININKAI

PAPRASTI
DARBININKAI

REIKALINGI TUOJAU

BETHLEHEM
STEEL COMPANY

50c

35c

25c

.................... 75c
Pasakojimai

20c

30c

15c
25c
25c

85c 
60c 
85c

85c 
85c 
60c
85c 
60c 
85c
60c
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NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. + BROOKLYN, N. Y.

WAWAWAWftWAWAWAWftWnWAWAWAWnwnWAWAWnWAWftWAWnWAWAWffiJI

CHARLES J. ROMAN
į (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie mąpęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką pątąrna- - 
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermininė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 ML Vernon St.
PHILADELPHIA,PA.

Telefonas Poplar 4110 r *

Fabrikas Randasi
Bethlehem, Pa.

GEROS PRADŽIAI MOKESTYS
BONAI UŽ SPARTŲ DARBĄ

Progos greitiem pakilimam visuose 
amatuose. Transportacija apmoka

ma. Būtai suteikiami tuojau.
KREIPKITĖS

U. S. Employment Service
87 Madison Ave., New York, N. Y.

205 Schermerhorn St., Brooklyn
44 E. 23rd St., New York, N. Y.

arba
U. S. E. S. Atstovas po

102 Chambers St., New York, N. Y.
r i (216)

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET >•< BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevelterio 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. *

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

1 ■■! ■"» !l' l U 1 . " 1

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHQIDAI ir ki-I tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir PūslSs 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-spindulių 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą Ir' užtikri 
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

( MEDIKALIS IŠTYRIMAS |2.

110 East 1« SI., N. Y
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Isist. 28 m.)

Arti Onion Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. MGREEN STAR BAR & GRILL

LIETUVIŠKAS KABARETAS
Kas nori gražiai laiką prąleisti pasilinksminti ir pasišokti užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes ž|no, kad visados bus patenkinti

PARŠ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
• * * r

ATEIKITE PASIMAtYlJ.SU GIVIAJS. 
GERIAUSIAS ALUS BROOĮĮLYNE - 

'&**■&**&’
459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) TeĮpfopas Ęy. 4-8698

> ■ 1 '■  piju uO4i' =

PASIMAtYlJ.SU


NAKTINIAI APVALYTO JAI r

le

lyn, N. Y.

M

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the
MIHAEL

Brooklyn, N. Y.

Beverage
Kings, to
GEORGE 

Ave.,

Šfešiadifenfs, Rugsėjo 9, 1944
^■ii — n iX . u ...,x i' w i.,;

MALE and FEMALE 
vyrai ir Moterys

d
MOTERYS-VYRAI

18 IKI 55
PILNAM AR DALIAI 

LAIKO 
PASTOVUS DARBAS

GERA ALGA
VAKACIJOS SU ALGA

HOME TOWN LAUNDRIES, 
INC.

FRONT & WATER STS., 
TEANECK, N. J. 
TEANECK 6-8700

(216)

VYRAI 
MOTERYS 

IR MERGINOS
LENGVAS DARBAS 

MAKARONŲ FABRIKE 
PATYRIMO NEREIKIA
V. LA BOSĄ * SONS, INC 

473 KENT AVĖ., 
BROOKLYN.

(216)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1216 has been issued to the undersigned 
to sell wine & Liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
482 Coney Island Ave.. Borough of Brooklyn,, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

. SADIE L. 
482 Coney Island Ave.

Beverage Control Law at 
Street. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the
LEE GILL

St., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No.

Beverage Control Law at 
O. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the
SALLY BATZAR

O. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

HILCKEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2115 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
338 Junius 
County of 
-premises.
338 Junius
NOTICE is _____ „
EB 1593 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
83 — Avenue 
County of 
premises.
83 — Ave.

NOTICE is
EB 2079 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at jretail under Section 107 of 
the Alcoholic
536 — 3rd Avenue, 
County of 
premises.
536 — 3rd
NOTICE Is hereby given that License fao. 
EB 1958 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section ~J£7. of1 
th® Alcoholic Beverage Control Law At 
631 Manhattan Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. M

SAM StlAPIRO, SOL GOLDBAUM & 
PHILIP SIEGEL 

(Shapiro’s Delicatessen)
651 Manhattan Ave., ' Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1641 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
347 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
GEORGE J. PETER & GEORGE CALOGER 

(Sheriden Lunch Co.)
347 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8878 has been issued to thq undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
898 Shepherd Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

A. ABUGEL
898 Shepherd Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8822 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Schenck Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE SCHREIBER
715 Schenck Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given' that License No. 
GB 1965 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control . Law at 
148 Noble Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY CHARLES McERLEAN
148 Noble St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1957 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control /Law at 
117 Greenpoint Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed! off the 
premises. . ; ,1’

JOHN SZEUGOWSKI
117 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tl)e Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN ZIELINSKI
169 Franklin St., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1913 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107- of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Franklin Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

MAURICE EGAN
161 Franklin St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
OB 10159 has been issued to the undersigned 
to sėli beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
179 Meserole Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. . . ,

, JOHN LEISTSCHI1ZKY 
179 Meserole Ave., Brook!

Section 107 of 
, itrol Law at 

High of Brooklyn, 
Kings, consumed off the

prertfrts. JAi|Eg 
156 Atlantic Avė.. • Brooklyn, N. Y.
NOTICfc Is hereby given that License No. 
GB 2256 has been issued to the undersigned 8 sell beer, at retėti under Section 107 of 

e Alcoholic Beverage Control Law at 
3 East 5th Street .Borodgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
vremlLAWRENCk. piutif’ kAfefilfefel 
3 East 5th St.. Brooklyji, JI. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
QB 5972 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control L4w at 1890 
West 6th St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ABRAHAM MITTELMAN
1890 West 6th St., Brooklyn, N. Y.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI
Vyrai ir Moterys 

Prie Armijos Orlaivių lAiformų. 
Gera alga; nuolatinis darbas.

. BEN GREENHOLTZ,
476 Knickerbocker Ave., Brooklyn.

*_________________________ (218)

VtfešBUciŲ OARBiNiNKAI 
VYRAI & MbTĖttYS—NfeRA AMŽIAUS 

AkRlBAVIMO.
,GA-VISlfcMS DEPARTMENTAMS 
nuolatiniai Darbai

ĄS NEREIKALINGAS 
sAMai, Agentcr a - 
IIcALDiK NEW WEgTON,

GERA ALi
NUČ. 

pAtYfeifo
NEMO: 

viešbučiam 
SHELTON, WELLINGTON IR KITI.

KNOTT HOTELS 
NEMOKAMAI APRŪPINIMAS DARBŲ 

234 7TH AVE., TARPE 23RD & 24TH' STS. 
ADARA 8:30 A.M. IKI 5:30 P.M.

16 būtinų darbų reikia paliuosavimo.

KALNIERIŲ
IR

KAMPUKŲ APSIUVUSIAS 
PAMUŠŲ BEISTYTO JAI 

PHe Oficieriams Uniformų

SIUVĖJAI
Mokanti Visą Darbą '

OPERATORIAI
V PRIE VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ

Mūsų Darbininkai Uždirba

$50 IKI $100
IR DAUGIAU!

NUOLATINIS DARBAS 
APSKRITŲ METŲ

Matykite Mr. Goldberg 
GENERAL COAT CO., 
474 Johnson Ave., B’klyn.

14th St. Canarsie Line 
Iki Morgan Avenue Stoties.

(212)

HOWARD JOHNSON’S 
O. D. B. CAFETERIA

213 Washington St.
Newark, N. J.

BŪTINAS DARBAS
INDŲ ATĖMIMUI

MERGINOS AR BERNIUKAI
MOTERYS PRIE BUFETO 
SANDĖLIO RAŠTININKAI 

VIRĖJAI IR PAGELBININKAI
INDŲ IR PUODŲ 

MAZGOTOJAI
APVALYMUI DARBININKAI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
f6 DIENŲ SAVAITĖ 

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)

OPERATORIAI 
FINISHERS 

RANKOM SIUVĖJAI 
SKYLIŲ SIUVĖJAI

Dirbti prie Singer Sewing Mašinų. 
Nuolatinis darbas Vyram ir Moterim. 

PROGA DABAR IR PO KARO.
BRONX IR YONKERS 

RESIDENTS PREFERRED. 
PHONE MARBLE 7-8988 

Reverso Charges

ENGLISH TAILORS, LTD. 
35 ST. CASIMIR PLACĖ, 

YONKERS, N. Y.
(Važiuokite Broadway Van Cortland Subve 
iki linijos galo. Nueikite žemyn trepais, 
{lipkite į No. 2 gatvekarį ; išlipkite ant 

School St. Pusė bloko nuo gatvekario.)
(212}

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Puikiausia proga naktinės 
priežiūros štabams, darbas 

vyrams virš 45.
5 DIENŲ 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Valandos 8 P.M. iki 3 A.M., 
ir Ketvirtadieniais 9 P.M.

KREIPKITĖS 
EMPLOYMENT OFFtCĖ 

UOTU STREET MEZZANINE.

Bloottiiiigdttle's
.....................     .(205) 

.SAiMDŽtlŪI VYRAI ĄĖ ŠfekNiUKAI 
PATIKRRI'tdjAt

IRDV MAZGOTOJAI—APVALYTOJAI 
APVILKĖJAI Ift ŠOKINIAI 

STERN BROS.
42nd Ši., & 6th Ave.,. N. Y. City. 

Personnel Office, 8th Floor 
(43rd Street Įėjimas)

_____________________________________ (213)

AlViĖftfęAN AIRLINES 
ėehkalaVja 

SANDĖLIUI RAŠTININKŲ 
Dirbti LaŪdardK Field 

KHipkitės
AMERICAN AIRLINES, INC.

108 Ė. 4ist ŠL, N.Y. City.
Tarpe 9 A.M. k 5 P.M. 

šeštadfėnkts iki 12:30 P.M.
(213)

HELP WANTED—MALE 
RElKALlNtit VYRAI

DAILYDĖS, 
PAPRASTI DARBININKAI 
PUOLIŲ KALIMUI VYRAI 

STOGDENGIAI, 
SURSŲ SUVEDĖJAI 
SKARDOS METALO 

DARBININKAI 
CEMENTĄ GELEŽŲ DĖJIKAI 

Ant Aleutian Islands!
240 Valandų Darbo Duodama J MėnesJ. 

Alga Mokama, kai jūs išvykstate iš 
New Yprko.

Vienų Rietu Koptraktas. 
Transportaclja Apmokėta.

Matykite Atstovą Kasdien. 
GUY F. ATKtNŠON CO. 

Kreipkitės j U.S.E.S. of W.M.C.
44 E. 23rd St., N.Y.

TRUCK DRIVERS 
Kreipkitės Į U.S.E.S. of W.M.C., 

87 Madison Ave., N.Y.
KEPĖJŲ PAGELBININKAI 

MĖSININKAI
2-RI VIRĖJAI; 8-tl VIRĖJAI 

FLUNKIES
Kreipkitės Į U.S.E.S. of W.fa.C., 

40 E. 59th St., N.Y.
(216)

ORLAIVIAM 
plokščių metalo 

MECHANIKAI
PATYRĘ 

RANKINIAI KAMPŲ 
APLANKtĖJAI

GEROS ALGOS
GENERAL BRONZE

CORPORATION
43-02 38TH STREET, 
LONG ISLAND CITY

REIKALINGA ĮRODYTI 
GIMIMO VIETOS.

(215)

REIKIA VYRŲ
BENDRAM FABRIKO 

DARBUI
Pokarinis Darbas

Reikalingas atlickamumo paliūdijimas.

International Ųrin±ing inR 
704 DOREMUSxAVE. 

NEWARK, N. J.
MI. 2-2142

(216)

NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS

PIRMIEMS & ANTRIEMS
ŠIFTAMS. '

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. nėsbitt, inc
STATE ROAD & RHAWN STREET, 
HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 

PA.
(215)

VYRAI 
PATYRIMO nereikia

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

Bonai—ApMokamos vakacijos 
nuolatiniai darBAi

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 WEST 23RD ST., N. Y.
ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. Iki 8 P. M.

1381 Broadway

(X)

REIKIA DARBININKŲ
THE

CHARLES PARKER 
COMPANY

MERIDEN) CONNECTICUT
PUIKIAUSIOS PROGOS 

ĮSIGYVENUSIAME FABRIKE
GEROS algos

LAVINTIEMS IR NELAVIN
TIEMS DARBININKAMS 
PUIKIAUSIOS PROGOS 

TAIKOS METU
KOMPANIJOS, ATSTOVAI 

PRIBUS I
U.S. EMPLOYMENT 

SERVICE 

87 MADIS0N AVENUE 
NEW YORK CITY,

Pirmadienį & Antradienį.
ARBA, JEI JOS PASIRENKATE 

KREIPKITE® PAS
THE CHARLES PARKER 

Čt>., 
MERIDEN, CONN.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

Penktas puiltfpw

■M

MERGINOS PRIE SODA

HELP WANTED—MALE 
RElKALlNOt VYRAI

REIKALINGI
•________________ ■ ■ ' I '___ ’■ ' •! r;r:iin__ inx__ r-:,-." - -__ r

ELEKTRIKAI
Jei jūs turite bent kokį supratimą 
apie elektrą, kreipkitės tuojau, kad 
išvengti suvėlavimą greit reikalin

gų laivų.

NEW YORK

SHIPBUILDING

CORP

CAMDEN, N. J

(213)

M

t

JAUTIENOS KILNOTOJAI 
IR 

MĖSOS ŠALDYTUVUI 
VYRAI 

Puikiausia proga, nuolatinis 
darbas didelėje organizacijoje. 
ŠAUKITE MITCHELL 2-4780 

Personnel Dept, 
ar 

Kreipkitės 
American Stores Co., 

Central Avė. ir Second St., 
South Kearny, N„ J. 

Važiuokite Public Service Buses No. 1 
No. 108 iki Central Ave., Sb. Kearny. 

Tiktai vienas blokas iki fabriko.
Prisilaikomi! WMC Taisyklių

(215)

ar

REIKIA VYRŲ
Su ar be patyrimo

RUPUMO PIELUOTOJAI IR TEKINTOJAI
PUIKIAUSIA PROGA

Įstoti Į

POKARINIUS DARBUS!
Puikiausios Darbo Sąlygos! 

' VIRŠLAIKIAI!

NATIONAL METER DIVISION
4207 1st AVE., BROOKLYN 

(BMT lokalu iki 36 ar 45 St. stoties.)
PRISILAIKOMA W.M.C. Taisyklių.

(217)

VYRAI
ir

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI
DIRBTUVĖS DARBAS. 

#<U6LAtlNIS DARBAS.

GEO. K. GARRETT CO., INC.
D. & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.

__________ . _________________ (212)

MAŠINISTAI
Pirmos ir antros klasės.. Vietinis išdirblmų 
fabrikas su pokarine ateitimi, dabar atliekąs 

100 procentų kąrinlus darbus. Linksmos 
aplihkyHs. Patogu, viršlaikiai.

PĖISILAIKoMA WMČ TAISYKLIŲ
J. & S. TOOL COMPANY 

477 MAIN STREET, 
EAST ORANGE, N. J.

X*aMiMifaiMlii

PIRKITE KARO BONUS!
(214)

HELP WANTED—MALE 
REikALlF&i VYRAI

REIKIA VYRŲ
Materialu Kraustytoje
Pagalbininkų Prife Išsiuntimų ir 

Priėmimų Departmente.

Millwright I’agėLbiNin-
KŲ IR ELEKTRIKIERIŲ

A. Schrader’s Son
481 Clermont Avenue.

Brooklyn.
(Arti Clinton & Washington Stoties, 

8th Avė. Subve)

(217)

/APVALYTOJAI

paprasti Darbininkai
NAKTIMIS AR j

dienomis Darbas
GEROS ALGOS/

NUOLATINIS DAUBAS!
LAIKAS IR PUSĖ :
Už VIRŠLAIKIUS/ i

GENERAL BRONZE i
CORPORATION

34-19 TENTH ST., •
LOttG ISLAND CITY.

IRT—BMT, 6TH AVĘ. & 8TH AVE.
SUBVĖS IKI QUEENS PLAZA STOTIES.

PRIE BRIDGĘ PLAZA, IMKITE
Van aLst avA. būsą iki 35Th ave.

jūsų gimimo vietos. '

(212)

. HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI PATYRIMAS

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA 
4:30 P. M. IKI 12:80 A. M.

JOHN J. NESBITT, INC
StAtĖ RČAb & RHAWN StREET, 
kbLMESĖūhČ, PHILADELPHIA, 

PA.
(215)

PAKtlOTOjAl
Iššiuntimų departmente. 5 dienų savaitė. 

Kreipkitės.
SUMNER STORES 114 E. 23rd ST.

(213)

PUkŽKtJAI
Lekeriuotojai ant maliavų, guzikų, papuošalų, 

mažų daliukių. Nuolatinis darbas.
MARVIN NOVELTY SPRAYING CO., 

555 Eighth Ave., N.Y.C.
 (214)

REIKIA AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ
Naujas Dodge-Plymouth dyleris gali suteikti 
phtyrusiems mechanikams darbo užtikrinimo 
progą dabar ir po karui. Mes taipgi turime 
išimtiną propoziciją vyrui, kuris galėtų pa

sirodyti tinkamu kaipo service manager, 
COLLEARY MOTORS, INC. 

402-40Š Broadway, Pasšaic, N. J.
. Kampas Van Houten & Broadway.

 (218)

VYRAI!
NUOLATINIS DAĘBAS. 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
DAUG VIRŠLAIKIŲ

KING KONE CORP.,
788 EAST 138TH ST., BRONX.
. (214)

REIKIA VYRO
Abelnani fabriko darbui.
COYNE & PADDOCK, 

40-Q9 21st St., Long Island City.
(214)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS, MOTERYS
Lengvas fabriko darbas; be patyrimo;

40 valandų, viršlaikiai.
PREMIER SAMPLE, 137 VARICK ST.

(213)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

ŠALDAINES PAKUOTI
AR 1

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

56 WEST 23RD ŠT., N. Y.
________________________ ___________________________________ I ui

MERGINOS 16 IKI 35 
Dirbti gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike Greenpointėje
Dienų Dirbąs 7 A.M. iki 3:80 h.M.;
Naktų darbas 4 P.M. iki 12:30 P.M.

Mokinėms mokestis virš 60c j valandą, po 6 
mėnesių pamatinė kaina virš 70c j valandą. 

MUZIKA LAIKE DARBO 
CLAROSTAT MFG. CO., INC., 

544 Morgan Avė., off Meeker Ave.
Matykite MISS CURCIO 

Reikia turėti' USES paliuosavimą ir 
būti U.S. Piliete.

(217)

MERGINOS PRIE BUFETO
ABELNAI APTARNAVIMAS 

VIRTUVĖJE PAGELBININKĖS 
INDŲ MAZGOTOJOS 

SANDĖLIO RAŠTININKĖS 
VYNIOTOJO^—KASIERKOS

, ŽYMĖTOJOS 
hATIKRlNTOJOS

RAŠTININKĖS
STERN BROS.

42nd St. & 6th Avė., N. Y. City. 
Personnel Office, 8th Floor

(43rd Street Įėjimas),

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS 
VIRTUVĖS DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWlCHlU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TAfiLĖ 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAi 
PROGOS PAKILIMUI 

SCHRAFFT’S 
KREIPKITĖS VISĄ DtENĄ 
56 WEST 23RD ŠT., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

1881 Broadway
(arti 88 th St.), N. Y.

M

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTS f’ATtRlitū

GERA ALGA—GRiurfr PAklttMAl 
t»UIKUS IŠSILAVINIMAI GfcftO A^tATO

TURI MOKĖTI SKAltWi ik

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

HELP WANTED—FEMALE ‘ 
REIKALINGOS MOTERYS

NEREIKALINGAS
ĮDOMŪS DARBAS

LINKSMOS 
APLINKYBĖS

PILNO LAifeO DARBAS
6 DIENŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA
Proga Pakilimams

KREIPKITĖS J MR. STABILE
LOFT candy cchtp.

793 BROAD STREET 
NEWARK, N. J.

Prišilaikdma Prie WMC Taisyklių
................. ...............

i

1

MOTERYS
FABRIKO DARBININKĖS

S’DĮĘNOS—123,. .
ŠEŠTADIENIAIS NEDIRBAMA

Pastovus Pokarinis Darbas
LINKSMOS DARBO SĄtlYGOS.

KREIPKITĖS ASMENINIAI
Bloch &' Cug-gcnheimėr, Ine., 
80-54 Review Ave., L. t City.

Imkite Greenpoint Ave. Biisą iki Review Av<š., 
gale Greenpoint Tilto ar Calvary Ųemetery 

Bušą iki Van Dam ir Bordėh Avė.

MOTERYS/
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

NUOLAT. PASTOVUS DARBAS.
42 VALANDŲ ŠAVAtTfi. ALGA $20.64

Greiti pakilimai

KING KONE CORP.,
788 EAST 138TH ST., BRONX.

J

,£ 2

MERGINOS PARDAVĖJOS
Džiūlerių krautuvėje. Nuolatinis darbas. Pro
ga pakilimam. Valandos 1 P.M. iki 10 P.it.

ROBERT LIPTON
701 Grand St., Brooklyn.

......... . .. tfUl-
MERGINOS 16 IKI 35

Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 
Fabrike Greenpointėje

Dienų Darbas nil o 8 A.M. iki 5 P.M.;
55c j valandą laike mokinimosi ir pamatinė 
kaina 65c po 6 mėnesių. Laikas ir pusė viri 

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO 

CLAROSTAT MFG. CO., iHC..
N. 6th St., off Metropolitan Avė. 

Matykite Miss Hirsch
Reikia turėti USES paliuosavimą ir 

būti U.S. Flliete.
— <217)

285 H
I

MERGINOS 
kaipo tikietų i^ridėjėjos sandelio departmente. 
7UX ,'-<5 dienų savaitė. Kreipkitės 

SUMNĖR STORES, 114 Ė. 28ĖD ŠT. 
tilii

4:* 1

REIKIA MOTERŲN 1

DIRBTI PRIE STALO, 
EGZAMINUOTI LENGV 

SUSTATYMO DARBĄ

A. Schrader’s Son
481 Clermont Avenue, 

Brooklyn.
(Arti Clinton & Washington Stotiei, 

8th Ave. Subve)

I21T)

ORLAIVIAM
(213)

MOKINĖS

GERA ALGA

MOTERYS

MERGINOS

(x>

i

LAIKE MOKINIMOSI
SU PROGttESYViAtS

PAKĖLIMAIS

GENERAL 
BRONZE 

CORPORATION
43-02! 38th St., 

Long Island City. 
Reikalingas įrodyfnas 
jūsų gimimo vietos.

(21S|

18 METŲ AR VIRŠAUS 

BENDRAM FABRIKO 
Darbui 

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS 

CEO. L GARR£Tt CO, ING 
D. & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA. 

■■ ?

e S

PIRKITE KAftd BONUS!



&

■A

r

*

r

Šeštas puslapis
\ V •V -

JlaisvČ—Liberty, Lithuanian Daily
........................  linui...,. A,II............................Ill ...|.|» į šeštadienis, Rugsėjo 9

Prašome Darbininky ir 
Kviečiame Svečius

Rugsėjo 9-tą (ši šeštadienį) 
išsiunčiame šeštąjį siuntinį do
vanų Lietuvos žmonėms.

Išsiuntimas drabužių yra di
delis darbas ir taip pat labai 
įdomi paroda tokio fabriko ne
mačiusiam. Dėl to:

Turinčius sveikatos ir laiko 
darbui prašome padirbėti.

Neturinčius galimybės dirb
ti kviečiame praleisti pusva
landį ar valandą to visko pa
matymui.
• Mačiusieji sako, kad tą pa- 
tyrimą-žinojimą jie nemainytų 
ant kelių gerų teatrų. Bet bi
le kada negi nueisi. Kitomis 
dienomis visai neįleistų, ka
dangi nežinomiems po jokią 
šapą neleistų vaikščioti. Bet 
rugsėjo 9-ta yra lietuvių die- 

Tad Lietuvai Pagelbos 
Komitetui leista pasi- 
savo darbininkus ir Lietuvos Žmonėms Dovanos

Nuvežta Prieplaukon
jau

BROOKLYN282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreėn 4-9612F1LMOS-TEATRAI

Drą

su

VALANDOS:

Naujoji šauni drama—

“DOUBLE
INDEMNITY”

PARAMOUNT
BROADWAY ir 48rd ST.

traukti 
kreiptis

?■

Brooklyn© Laikinasis 
Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas.

BARBARA
STANWYCK

F

tadienių ir sekmadienių popie
čiais — 90c iki $1.80. Vaka
rais pradeda programas 8 :30, 
tais dviem popiečiais—2 :30 v.

NUO MOMENTO, KAI JIEDU 
SUSITIKO, TAI BUVO 

ŽMOGŽUDYSTĖ!

.9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

“Arsenic and Old Lace” 
taipgi antrą savaitę gyvuoja 
Strand Teatre, Broadway ir 
47 th St.

Vaizdai iš naujos filmos “Wing and a Prayer,” rodomos vienu kartu dvie
juose teatruose, Globe ir Gotham, Broadway ir 46th ir Broadway ir 47th 
Sts., New Yorke.

GOTHAM
BROADWAY ir 47 STREET

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

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

na.
Teikimo 
kviesti 
svečius.

merginų beistarfis
Girls). Prašome

RADIO CITY MUSIC HALL
TAUTOS TEATRINĖ VIETA. ROCKEFELLER CENTER

STANLEY RUTKŪNAS 
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

REIKALAVIMAI
Reikalinga kriaučių — lainikam 

beistavot. Taipgi Finish Presser ir 
2-jų
(Bushling 
pas:

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

JAGOBOWSKI S COLONEL
FRANZ WERFEL— S. N. BEHRMAN

Komedijų Paruošė ĘLIA KAZAN
Louis Calhern *
Kajrlweiss * J.

MN BECK

’Z™ RESTAURANT

GLOBE
BROADWAY Ir 45 STREET

WARNER BROS, perstoto
ANN SHERIDAN
JACK CARSON
IRENE MANNING

ALEXIS SMITH 
JANE WYMAN 
CH. RUGGLES 

EVE ARDEN veikale

“THE DOUGHGIRLS”
Linksmiausia pašaipa apie . Karo laiku 
susigrūdusius žmones Washingtone, kur 
įvyksta daug keistų ir juokingų nuotikių!

HOLLYWOOD
BROADWAY ir 46 STREET

s?

. ....... ......'

■Muaui

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai su 

landlordo elektra. Taipgi yra mau
dynės. Kambariai aliejumi šildomi. 
Norime poros be veikų. M. Slezevich, 
133 Devoe St., Brooklyn, N. Y.

(212-216)

Taigi ateikite, darbininkai. 
Ateikite, svečiai. Ateikite, ga
lintieji dirbti visą dieną. Atei
kite, galintieji padirbėti valan
dą ar porą, pavaduosite no
rinčius išeiti užkąsti ar pasil
sėti.

Darbo bus visokio — vy
rams ir moterims. Vyrai pa
gelbės prinešti pundus prie 
stalų ir prie pakavimo maši
nos. Padės supakuotus drabu
žius blėtomis surišti, didžiulius 
rutulius nuristi nuo mašinos. 
Moterys — sudėstyti drabu
žius rūšimis, į reikiamo dy
džio pundelius, ir t.t.

Lietuvių Komitetas darbą 
pradės 10 vai. ryto ir baigs ne 
anksčiau 6 vakaro (o gal ir vė

PIRMOJI JUDŽIŲ DRAMA LĖKTUVLAIVIO MŪŠYJE! 
—NAIKINTI JAPONUS I Matyk sujaudinančius veiksmus tos jūros rykštės ir did
vyriškus lakūnus, paskirtus keisčiausiai kelionei, kurių laivas bet kada darė, ir sun- 
vyriškus lakūnus .paskirtus keisčiausiai kelionei, kurią laivas bet kada darė, ir sun

kiausiai pareigai, kokią bet kada kovūnai drįso atlikti mūšiuose prieš Japonus . . . 
tai griežtos kautynės Pacifiko Vandenyne 1

“Wing and a Prayer”
— LĖKTUVLAIVIO X ISTORIJA

DON AMECHE DANA ANDREWS
WILLIAM EYTHE CHARLES BICKFORD
SIR CEDRIC HARDWICKE RICHARD JAECKEL

ir kitais puikiais aktoriais
Vienas iš Galingiausiai Sujaudinančių Vaidinimų!

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

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

apysaką. Istorija mergaites, kuri įkvėpė kovojančius Chinijos žmones 1

‘DRAGON SEED” 
žvaigždžiuoja 

KATHERINE HEPBURN
WALTER HUSTON ALINE Mac MAHON
AKIM TAMIROFF TURHAN BEY
DIDŽIOJOJ SCENOJ, "SKY HIGH"—čiūkuras melodijų ir spindėjimo ... n 

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

Prancūzų armijos traukimąsi i
A. DYKKI
N. OCHLOPKOV
S. ZAKARIADZE
S. ME2INSKI

Angliški įrašai ir apsakymai
Nuolat nuo 9 A. M. — Vėlai Rodoma Kas Šeštadienį.

STANLEY THEATRE ŠSC ““ “

SOVIETINIS KARO JUDIS IŠ DIDVYRIŠKOS 
RUSŲ TAUTOS ISTORIJOS 

"1812"
Matyk, kaip Feldmaršalas Kutuzovas pavertė niekais 

Napoleono pasimojimus.
Matyk Maskvos gaisrus, supurčiusius pasaulį.
Matyk žmonių karą dėl pasiliuosavimo ir galutinąjį, pragaištingą 

iš Maskvos.
(KUTUZOV)
(GEN. BARCLAY)
(GEN. BAGRATION) 
(NAPOLEONAS)

is—Sergejaus Kumakovo

Didingiausias pasaulyj judamasis paveikslas per 50 metų! 
DARRYL F. ZANUCK’S 

"WILSON” 
TECHNIKINĖMIS SPALVOMIS

12,000 Vaidintojų — 200 Vaizdų — 87 Sujaudinančios Melodijos! 
IR DAR ŠAUNŪS VAIDINIMAI SCENOJE

DABAR RODOMA — - NUOLATINIAI VAIDINIMAI
Į X"*X XX X/ 7th Avenue
IX X\ 1 Ir 50th St., New York.

DURYS ATDAROS 9 A. M. Sėdynės nerezejrvuotos.

liau). Nuvežta 5 milžinai tro
kai ir darbas turės tą dieną 
būti užbaigtas, nežiūrint va
landos.

Komitetas išvažiuos į darbą 
9 valandą ryto iš lietuvių cen
tro, 417 Lorimer St. Kviečia
me važiuoti sykiu, ar tiesiai iš 
namų, kaip kam patogiau.

Darbavietės adresas: 401 
Washington St., kamp. Laight 
St., New Yorke. Nuvažiavę 8th 
Ave. ar 7th Ave. subway į Ca
nal 
po, ne vien Washington Stry- 
to. 
8th 
3 ir

St. stotį, klauskite to kam-

Nuo Canal St. stoties ant 
ar 7th Ave. subway tik 
4 blokai.

Pereitą ketvirtadienį šešta
sis siuntinys dovanų Lietuvos 
žmonėms nuvežtas prieplau
kos sandėliu. Nuvežtas pen
kiais milžinais trokais. O buvo 
manyta, kad būsią tik 2 ar 
trys trokai.

Iki šeštadienio dar bus su
sidaręs apie trokas daugiau. 
Tai iš naujai ateinančių ir iš 
pundų buvusių nebaigtų taisy
ti. Juos nusiveš važiuodami 
sudėti visus drabužius į didžiu
lius rutulius (bales).

Sudėjimo į rutulius darbe šį 
šeštadienį, tikimasi, dalyvaus 
keli desėtkai liuosnorių darbi- 

inkų. Atsilankys ir svečių į 
t įdomias dovanų išleistuves. 
ToX iškilmės bus 401 Washing

 

ton'Str., New Yorke. Pradžia 
10 ryto. Užbaiga ne anksčiau 
6 vakaro. Įžanga — geras 
ūpas ir du nikeliai subvės fė- 
ram$.

šis jau bus paskutinis prie

Padėkos Žodis
Kadangi po ligos negaliu 

taip greitai visus gimines, 
draugus ir drauges pamatyti, 
širdingai padėkoti už aplan
kymą mane sergantį ir už pri
siųstas užuojautos atvirutes. 
Todėl, gerbiamieji, per mūsų 
dienraštį Laisvę nuoširdžiai vi
siems dėkoju už suteiktą ma
lonumą man ligoje.

V. Bunkus.

Šlapiai Pagyvenom
Kada oro temperatūra karš

ta ir sausa, žmonės 
drėgniau. Bent tokią 
padarė New Yorko 
vandens pristatytojai, 
ko, jog pereitą mėnesį 
vartodavom po 1,054,000,000 
galionų per dieną? Paprasta, 
apvalių metų skaitlinė yra po 
975,000,000 galionus per die
ną.

gyvena 
išvadą 

miestui 
Jie sa- 
mes iš-

šeštojo siuntinio darbas.
Vakar dienos Laisvėj 

minėjau trokuosna sukrovėjų 
talką, iš kurių tūli pašventė po 
kupiną dieną prie to darbo 
(o savo reguliarį darbą tu
rės atlikti vakaraudami). Bet 
būta ir daugiau — nematomų.

P. Buknys buvęs pavirtęs į 
karpenterį — likusių skrynių 
apkalėją.

Frances Pakalniškienė per 
visą dienelę (o tai buvo, beje, 
jos vakacijos diena) prasitriū- 
sė raštinėj. Ji rokavo, kiek ko 
išeina su šiuo siuntiniu. Roka
vo ir džiaugėsi. O buvo ko 
džiaugtis. Seniau būdavo do
vanas naujais drabužiais ro- 
kuoja desėtkais. šiam siunti
niui rokavo šimtais ir tūkstan
čiais. O kur dar tonai dėvėtų 
d r a b u ž ių ir batų. Tokio 
džiaugsmo nesulyginsi su pa
sėdėjimu kur nors Coney? Islan
de. Tikrai žinau, kad ir jūs su 
tuo sutiksite, kada jinai tą ra
portą paskelbs Laisvėj. Pa
skelbs už dienos kitos.

Apie daug dirbusius
bužių Centre ir apie vėliausias 
brooklyniečių dovanas matysi
me po šios didžiosios mobili
zacijos. Rep.

WARNER BROS, perstoto 
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 ^ROADWAY KJ 1 ir 47th ST

Annabella * Oscar 
Edward Bromberg 
THEATRE—45th ST. 
West of 8th Ave. 

Vkr.V $3.30 iki $1.10.
POPIET KTVR. ir SĖST. $2.75 iki $1.10.

žvaigždžiuoja
FRED

Mac MURRAY
EDWARD G. ROBINSON

NEDOROS MEILES ISTORIJA! 
« IR DAR DIDELI VAIDINIMAI *

* SCENOJE #

THE ANDREWS SISTERS

Puikiausias Trio Šalyje 
EXTRA: MITCHELL AYRES 

ir jo CBS Orkestras

Andrių Sinusą Laidos 
Šeštadienį

Andrius Sinusas bus laido
jamas rugsėjo 9-tą dieną, 2-rą 
valandą po piet, Alyvų kalne
lio kapinėse. Pašarvotas New 
Yorke, 82 Stanton St. Vieta 
arti BMT ir 8th Ave. subways, 
Delancey St. stoties.

Sinušąs mirė rugsėjo 6-tą, 
staiga. Sakoma, visai nesirgęs, 
šiuos žodžius rašant, mirties 
priežastis nebuvo žinoma. Tik 
žinia tas, kad jo mirtis yra di
dele skriauda demokratiniam 
judėjimui. Jisai buvo uolus, il
gametis 
rėmėjas 
draugas. 
Lietuvių 
ir Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo, priklausė LDS New 
Yorko kuopoj. Skaitė dienraš
tį Laisvę. Buvo tankus lietuvių 
susirinkimų ir pramogų lanky
tojas ir šiaip labai .draugiškas 
žmogus.

Liko liūdinti duktė Stella. 
Jai reiškiame gilią užuojautą.

R.

pažangiojo judėjimo 
ir Lietuvos liaudies 
Taipgi buvo nariu

Literatūros Draugijos

L. Grikštas Rodys Fil
mas PKS Kliubo Mitinge

Pirmadienį, rugsėjo 11 d., 
Laisvės salėj, Brooklyne, įvyks 
visuotinas Politinės Komunistų 
Sąjungos Lietuvių Kliubo mi
tingas. Pradžia 8 v. v.

Kaip kiti, taip ir šis susirin
kimas bus įdomus ir svarbus. 
Be kitų apšvietos klausimų, ku
rie bus diskusuojami, šiame 
mitinge Leonas Grikštas rodys 
įdomią filmą (mūvės).

Mitingan kviečiami atsilan
kyti ne tik PKS Kliubo nariai, 
bet ir pašaliečiai, kliubui ne
priklausantieji lietuviai. Tai 
bus įdomus, užimantis vaka
ras.

I City Center Atvyko Baletas
Ballet Russe 'de Monte Carlo 

koncertuos miestavame dra
mos ir muzikos centre per dvi 
savaites, pradedant rugsėjo 
10-ta.*Tai bus atidarymas City 
Center 1944-45 koncertų sezo
no, antrojo iš eilės. Šie popu- 
liariškomis kainomis koncer- 
tai-teatrai buvo pradėti perei
tą sezoną ir turėjo didelio pa
sisekimo. Vakarais tikietai nuo 
90c ir neaukščiau $2.40, šeš-

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptas, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jantams.)

OPTOMETRISTS 
394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y

Telephone Staff 55-8842

Piano Tuning
EKSPERTŲ PIANO SUTCNIJIMAS $3.00 

Pataisymai Prieinamom Kainom.
BROOKLYN PIANO TUNING CO., 

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

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

S. KARVELIS, 
45 Roebling Street, Brooklyn, N. Y. 

Tel. EV. 7-2494. 
(209-214)

(Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
*5) |Q'i STANLEY MISIŪNAS

/ 11 Z"7\i| SAVININKAS

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR 
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 

DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašome visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prje R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemoka
mai visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499.




