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nacių 
šiandien ramina vokie- 
Aišku, tai vienintėlis 
būdas, vienintelė prie- 
savo nepasisekimams,

Sekmadienio vakarą girdė
jau per radiją perduodant 
maž daug šitokią žinią iš Ber
lyno :

—Mūsų armijos Rytų fron
te sumaniai ir stebėtinai pa
sekmingai traukiasi į vakarus, 
nesiduodamos priešui (Raudo
najai Armijai) jas sunaikin
ti...

Šitokiomis žiniomis 
vadai 
čius! 
jiems 
monė 
savo pralaimėjimams pateisin
ti.

Bet klausimas, ar daug yra 
tokių vokiečių, kurie tam pa
tikėtų ?

Sunku atsakyti.
Man, tačiau, vienas dalykas 

dažnai prisimena: Jeigu pas 
lietuvius yra tokių žmonių, ku
rie, skaitydami Keleivį, tiki jo 
paduotoms “žinioms” ir jų 
“aiškinimams”, tai kodėl vo
kiečiai negali tikėti Goebbelso 
melagiams ?!

Tik per vieną dieną, sekma
dienį, Raudonoji Armija atsi
ėmė iš priešo daugiau vienuo
likos šimtų miestų, miestelių 
ir kaimų.

Raudonoji Armija jau arti
nasi prie Smolensko, kuris,, sa
koma, labiau priešo aptvirtin- 
tas, negu bet kuris kitas mies
tas Rytų fronte.

O kai raudonarmiečiai Smo
lenską paims, tuomet atsida
rys vartai j Lietuvą.

žinoma, ims laiko, iki gen. 
Karvelio ar gen. žemaičio, ar 
gen. Vitkausko vadovaujamie
ji lietuviški pulkai Lietuvon 
įžengs, bet kad jie ten įžengs 
ir Lietuvą išlaisvins, tai šian
dien mažai tenka abejoti!

Tarybų Sąjungoje tapo at- 
steigtas pravoslavų tikybos pa- 
trijarchatas.

Yorko (Anglijoj) arkivys
kupas nuvyko Maskvon pasi
tarti su aukštąja pravoslavų 
dvasiškija — pasitarti dėl 
bendradarbiavimo, dėl glau
desnių ryšių užmezgimo.

Dėl patrijarchato atsteigi- 
mo nemažai dabar yra kalba- 
m ir rašoma.

Bet daugelis rašytojų neįma- 
to vieno svarbaus dalyko: pra- 

jungoje šiandien nėra tokia, 
kokia ji buvo prieš Didžiąją 
Spalių Revoliuciją. Tuomet 
dvasiškija rėmė carizmą, tuo
met pravoslavų tikyba buvo 
valstybinė.

Šiandien ji yra griežtai at
skirta nuo valstybės. Karo me
tu dvasiškija ir visi tikintieji 
stojo gint savo tėvynę ir tuo- 
mi pabrėžė savo lojalumą so- 
cijalistiniam kraštui!

Tarybų Sąjungos staliniško- 
ji konstitucija garantuoja 
kiekvienam piliečiui teisę tikė
ti bet kokiam dievui.

Kai Lietuva patapo tarybi
nė respublika, joje nei vienam 
piliečiui nebuvo suvaržyta są
žinės laisvė, nepaisant to, kad 
tūli anti-sovietiniai gaivalai 
Amerikoje bandė čia visokius 
baubus tikintiems skelbti.

Vienintėlis dalykas, kurį ta
rybinė Lietuvos vyriausybė pa
darė santikyj su tikyba, buvo 
tas: ji atskyrė bažnyčią nuo 
valstybės ir iš dvasiški jos atė
mė dvarus ir didelius ūkius:

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00 
Bmoklyne $7.00

Metams

I

Amerikiečiai-Anglai 
Kontroliuoja Visą 
Neapolio Įlanką

šiaur. Afrika, rugs. 20.— 
Penktoji Jungtinių Valstijų 
armija ir drauge su ja vei
kią anglai Salerno srityje 
nugrūdo vokiečius 15 mylių 
nuo jūros kranto. Žygiuo
dama pirmyn pajūriais, a- 
merikiečių - anglų kariuo
menė užėmė pozicijas jau 
tik už 12 mylių nuo Neapo
lio, didžiausio Italijos uos
to.

Talkininkams užėmus 
strateginius kalnus Sorren
to pusiausalyj, jų artilerija 
iš čia kontroliuoja jau visą 
Neapolio Įlanką. O anglų- 
amerikiečių kanuolės iš pa
imtų artimų salų taipgi pa
siekia Neapolį. Talkininkų 
karo laivai ir lėktuvai pleš
kina nacių pozicijas Nea
polio apylinkėje.

Hitlerininkai eilėmis sa
vo trokų jau pradėję neš
dintis iš Salerno srities lin
kui šiaurių. Talkininkai su
daužė bent 109 iš tų trokų.

Pranešama, jog vokiečių 
pasipriešinimai šioje srityje 
einą silpnyn ir jau beveik 
nepasirodo jų lėktuvai ore 
prieš amerikiečius ir ang
lus.

Išmušus italams nacius iš 
didžiulės Sardinijos salos, 
Talkininkų bomba nėšiai, 
naudodami jos aikštes, ga
lės jau gana iš arti bom- 
barduot hitlerininkus pieti
nėje Francijoje ir šiaurinė
je Italijoje.

Aštuntoji anglų armija 
paėmė Gioią, geležinkelių ir 
vieškelių mazgą, 28 mylios 
į šiaurius nuo Taranto uos
to, buvusios fašistų karo 
laivyno stovyklos.

Naciai iš Oro Bombar
duoja Jugoslavus

London. — Visu 160 my
lių Adriatiko pajūriu siau
čia mūšiai tarp Jugoslavi
jos partizanų ir vokiečių, 
nuo jugoslavų užimto Spli
to (Spalato) uostamiesčio 
iki Italijos valdyto Fiumės 
uosto.

Vokiečių lėktuvai smigi- 
kai įnirtusiai bombarduoja 
jugoslavus, kad išmušt juos 
iš Splito ir iš gretimo Soli
ne miesto, kaip praneša 
Associated Press.

kunigams paliko' berods po 
tris margus žemės. Ar neužte
ko?

Na, bet dėl to tūli kunigai 
Amerikoje pradėjo baisiai 
skandalinti. O jiems padėjo 
bedieviai socijalistai!

Lietuviai kariai Briansko fronte. Ilsisi tarpe dideliu mūšių. Vyresniojo leitenanto 
Babrausko kompanija skaito regimento leidžiamų laikraštį, kuriame rašoma apie 
Raudonosios Armijos laimėjimus.

LAIŠKAS IŠ LIETUVIŲ MŪŠIŲ LAUKO
Amerikos Laivynas Vėl 
Smogė Japonams Salose
Perlų Uostas. — Admiro

las Nimitz pranešė, jog sti
prios amerikinio laivyno jė
gos smogė japonams Tara
wa ir Nauru salose, apie 
2000 mylių nuo Hawaju, ir 
sunaikino didelę dalį priešų 
įrengimų.

London. — Pulkai Ameri
kos ir Anglijos lėktuvų vėl 
bombardavo didelį skaičių 
nacių punktų Franci jo j, 
Belgijoj, Holandijoj ir 
šiaurvakarinėj Vokietijoj.

Jungtiniy Valstijų 
Laivyno Galybe

Washington. —Jungtinės 
Valstijos dabar turi 14,072 
karinius laivus, tai 13 kartų 
daugiau, negu pirm trejų 
metų, o šie laivai ginkluoti 
24-ris kartus didesniu skai
čium kanuolių, negu prieš 
trejetą metų. Tai galingiau
sia jūrų jėga visoj pasau
lio istorijoj.

Jungtinių Valstijų laivy
nas dabar taipgi turi 18,269 
naujoviškus bombanešius ir 
kitus lėktuvus.

Associated Press, ameri
kiečių žinių agentūra, sako, 
kad dabartinis Sovietų 
ofensyvas yra vienas iš ste- 
bėtiniausių karo veiksmų 
visoj istorijoj.

Juozas J. Kriaučelis 
Sužeistas Kare

Washington. — Tarp su
žeistų karių Šiaurinės Afri
kos - Sicilijos fronte yra ir 
Juozas J. Kriaučelis. Jo 
motina gyvena Terryville, 
Conn.

h  a
Maskva. — E; Maželaitis 

rašo tokį laišk^iš karo lau
ko:

Po 120 kilometrų kelionės 
per Oriolo srities lygumas, 
pasiekėme lietuviškus Rau
donosios Armijos pulkus. 
Jie prasimušė toli į vakarus 
nuo savo pozicijų buvusių^ 
liepos mėn. pradžioje. Stap
telėdami kaimuose, klausi
nėjome, ar lietuvių kariuo
menė per juos perėjo.

— Ar jūs taip pat esate 
lietuviai? — klausė kaimie
čiai.

Atsakius mums, jog mes 
lietuviai, kaimiečiai sakė:

— Taip, lietuviai čia pra
ėjo, kaip viesulas, ir jie da
bar jau toli-toli. Tai puikūs 
kovotojai!

Išgarsėjo lietuviai kovū
nai nuo Oriolo mūšių laukų 
iki Briansko.

— Ilgai vokiečiai ruošėsi 
smogti jūsų laikytom pozi
cijom, — sakė kaimiečiai: 
— Antai griovyje tiek su
daužytų vokiečių tankų, 
kad plaukai pasistoja pa
žiūrėjus. Jie maliavoj o ir 
permaliavojo savo tankus, 
taisė ir tikrino juos. Jų 
tankai, nesuskaitoma dau
gybė šarvuotų automobilių 
dūzgė dieną ir naktį, kad 
mes net užmigti negalėjo
me; o jų kareiviai tik mar- 
šavo ir maršavo linkui lie
tuvių pozicijų.

Bet viskas vėltui. Iš jų 
mašinų teliko tik griuvė- 

(Tąsa 5-me pusi.)

IŠGĄSTIS SUOMIJOS 
FAŠISTAM

Stockholm. — Suomijos 
(Finliandijos) valdovai per
sigandę Sovietų pergalių 
prieš nacius. Helsinkio suo
mių laikraštis Sanomat re
dakciniai rašo:

“Vokiečių traukimasis at
gal yra milžiniškai - baisus, 
blogiau, negu suomiai tikė
josi.”

Amerikos Ambasadorius Le
kia Namo iš Maskvos

Washington, rugs. 20.—Jau 
išlėkė iš Maskvos admirolas 
Standley, Amerikos amba
sadorius Sovietams, grįžda
mas į Jungtines Valstijas. 
Suprantama, kad atvykęs 
Washingtonan jis tarnaus 
suruošimui pasitarimų tarp 
Amerikos, Anglijos ir So
vietų atstovų.

Tačiaus nežinia, ar 
Standley po to grįšiąs Mas
kvon. Jis yra 71 metų am
žiaus ir norėtų pasilsėti.

Rusų Partizanai Atlėkę 
Talkon Jugoslavam
Stockholm. — Švedų laik

raštis Aftontidningen rašo, 
kad rusų partizanų vadai 
atskridę talkon Jugoslavi
jos partizanams prieš vo
kiečius. Šie rusai, sakoma, 
tarsis su ten esamais anglų 
oficieriais, kad tiksliau su
derint jugoslavų veiksmus 
prieš nacius.

Aftontidningen t a i p gi 
praneša, be patvirtinimo, 
kad, girdi, generolo Juozo 
Tito vadovaujami Jugosla
vijos žmonių partizanai su
sitarę taktikiniais kovos 
klausimais su Michailovičo 
četninkais.

Nacių Nuostoliai Kubanėj
London, rugs. 20. —Vien 

Kuban kampe raudonar
miečiai per dieną užmušė 
1,200 vokiečių, suėmė 200 
priešų ir pagrobė 28 ka- 
nuoles, 25,000 kanuolinių 
šovinių ir daug kitų ginklų 
ir amunicijos.

Jugoslavų partizanai lai
mėjo naujų mūšių prieš vo
kiečius.

Raudonarmiečiai Užėmė dar 
1,200 Vietovių, o tarp Jų 
Daug Geležinkelių Miestų
London, rugs. 20. — So

vietų kovūnai paėmė mies
tus Duchovščiną ir Jarcevo, 
30 mylių Į šiaurių rytus ir 
rytus nuo Smolensko, cent- 
raliniame fronte; sulaužė 
galingąją priešų apsigyni
mo liniją ir supliekė juos 
šiose ilgai drūtintose bazė
se,” kaip pareiškė maršalas 
Stalinas: “Duchovščiną bu
vo svarbiausia vokiečių ap
sigynimo bazė Smolensko 
sektoriuje.”

šiomis pergalėmis Raudo
noji Armija pralaužė var
tus į Smolenską, stipriausią 
nacių tvirtumą centralinia- 
me fronte.

Duchovščiną yra mazgas 
geležinkelių, einančių į pie
tus ir šiaurius nuo Smolen
sko, o Jarcevo — strategi
nis mazgas Viazmos-Smo- 
lensko geležinkelio ir Mas
kvos - Smolensko vieškelio.

26 Mylios nuo Dniepro
Visame 750 mylių ilgio 

centraliniame - pietiniame 
fronte raudonarmiečiai per 
dieną atvadavo 1,200 gyve
namųjų vietų, tame skai
čiuje tuzinus miestų, mies
telių ir geležinkelio stočių; 
užmušė nuo 6,000 iki 7,000 
vokiečių ir pasiekė punktus 
už 26 mylių nuo Zaporožės, 
prie Dniepro upės, ir 35 
mylių nuo Kijevo, Ukrainos 
sostinės.
Pavojus Naciam Černigove 

ir Poltavoj
Užėmę Priluki ir Lubny 

miestus su geležinkelių sto
timis Kijevo fronte ir Kra- 
snogradą, svarbų geležinke
lių mazgą į pietų rytus nuo 
Poltavos, sovietiniai kovū
nai gręsia sunaikint bei su
imti šimtus tūkstančių na
cių, esamų trijuose dideliuo
se plotuose, jau trimis šo
nais apsuptuose tarp Pri
luki ir Pavlogrado. Poltava, 
paskutinė hitlerininkų tvir
tuma pietiniame fronte į 
rytus nuo Dniepro upės, at
siduria tiesioginiame pavo
juje.

Į šiaurių rytus nuo Kije
vo Raudonoji Armija paė
mė punktus tiktai už treje
to mylių nuo Černigovo, gu
bernijos miesto ir geležin
kelių ir vieškelių centro.

Maršuodami pirmyn nuo 
Briansko, sovietiniai kovo
tojai užėmė Trubčevską, 
strateginį centrą į pietų va
karus nuo Briansko.

Latviai Pliekia Nacius
Latviški Raudonosios Ar

mijos pulkai pralaužė na
cių liniją Veliki j e Lūki 
fronte, apie 80 mylių nuo 
Latvijos sienos,

100 vietovių ir žygiuoja ar
tyn ir artyn savo gimtojo 
krašto.

Azovo pajūryje Sovietai 
užėmė Preslav miestą, 42 
mylios į rytus nuo Melito- 
polio, per kurį eina svar
biausias geležinkelis iš Kri- 
mo pussalio į Ukrainą. Ku- 
banės srityje, šiaurvakari
niame Kaukazo kampe, 
raudonarmiečiai užėmė 
Vorčje Voroto tarpkalnę, iš 
kurios pastoja kelią vokie
čių pabėgimui į Anapą prie 
Juodosios Jūros. O Anapa 
tai esą svarbiausios durys 
vokiečiam laivais ištrūkti 
iš to kampo.

Pravda Peikia Ameri
kos Partijas, kad Jos 

Stato Rinkimus 
Aukščiau Karo

Maskva. — Amerikos de
mokratų ir republikonų po
litikai labiau rūpinasi pra-* 
vest savo kandidatus būsi
muose 1944 m. rinkimuose, 
negu greičiau laimėti karą, 
— rašo Pravda, Sovietų 
komunistų laikraštis:

“Nors Amerika jau dau
giau kaip 18 mėnesių ka
riauja, dar tūli amerikiečių 
sluoksniai negana supranta, 
kad Amerika turi sukaupti 
visas savo jėgas kovai prieš 
mirtinąjį priešą.”

Pravda, minėdama įvai
rius kandidatus į preziden
tus, sako, jog Wendell Will- 
kie yra rimtas priešininkas 
tokių republikonų, kurie 
nori ištraukt Ameriką iš šio 
karo, atsišalint nuo tarp
tautinių reikalų ir užsida- 
ryt savyje. (Tai vadinami 
izoliacionistai.)

“Tarp republikonų abel- 
nai Willkie turi daugiausia 
sekėjų, bet republikonų par
tijos vadai dar neremia jo,” 
kaip pastebi Pravda.

Rusų Bažnyčia Prakei
kė Nacių Sėbrus

Maskva. — Visuotinas 
pravoslavų bažnyčios vys
kupų suvažiavimas prakei
kė ir iš savo tikybos išme
tė kaipo Judošius tuos ru
sų kunigus ir civilius, kurie 
padėjo naciam prieš Sovie
tus.

Rusų patriarchas Sergi
jus meldė Dievo palaimos 
Stalinui.

Sovietai perkirto nacių 
geležinkelį ir tarp Kijevo ir 

atvadavo Į Poltavos.
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Mūsų Prezidento Pranešimas 
Kongresui

Pereitą pentkadienį prezidentas Roo- 
seveltas padarė pranešimą Kongresui 
apie šalies ir karo reikalų padėtį. Tai 
bus bene ilgiausias tos rūšies dokumen
tas. Savo pranešime krašto prezidentas 
ir vyriausias ginkluotų jėgų komandie- 
rius prisimena apie daugybę dalykų. Jis 
ptisimena apie laimėjimus karinėje ga
myboje ir apie padėtį įvairiuose karo 
frontuose. Laimėjimų turime daug ir di
delių. Bet, storai pabrėžia prezidentas, 
nė valandėlei neturime pamiršti, kad 
šiai istorinei kovai galo dar nesimato. 
“Dar labai ilgas kelias j pergalę bile ku
riame didžiajame karo teatre,” sako 
prezidentas. Todėl Amerikos žmonės ne
turi atleisti karo pastangų. Priešingai, 
jie turi daug daugiau ir smarkiau dar
buotis visuose karo reikaluose.

“Mes turime planuoti, dirbti ir kovoti 
šu kiekviena mūsų siigabumo, energijos 
it drąsos Uncija,” toliau prezidentas ra
gina Ameriką. O mes esame šiame kare 
iki galo, iki pilno laimėjimo. Nieko ma
žiau mes nepriimsime, niekuo mažiau 
mes nepasitenkinsime!

Labai svarbus ir įdomus mūsų prezi
dento sekamas pareiškimas:

“Mūsų žmonės ir Kongresas gali būti 
tikri, kad ta politika, kurią mes vedante, 
yra išraiška šios respublikos pamatinių 
demokratinių tradicijų idealų. Mes 
negalėsime sakyti, kad mes laimėjortie 
pilną pergalę šiame kare, jeigti bus pa
likta pasaulyje nors kokia fašizmo lieka
na.”
' Su šaknimis, pilnai ir visai, fašizmas 
turi būti išrautas ir sunaikintas. Niekur 
visam pasaulyje neturi pasilikti nei ma
žiausios fašizmo liekanos.

Už tai šis karas vedamas. Už tai mes 
kariaujame. Už tai kariauja visos Jung
tinės Tautos, visa žmonija, šiam karui 
mes esame pasiaukoję. Jis turi būti lai
mėtas. Jis bus laimėtas!

Šis prezidento pareiškimas parodo, 
kaip klysta ir kreižavoja tie lietuviai, 
kurie tikisi Lietuvoje matyti sugrįžusį 
Smetoną su jojo kruvina fašistine dik
tatūra. Tie Visi tarybininkai, kurie suši
lę darbuojasi už sdgrąžinimą Lietuvon 
senojo režimo po skraistė nepriklauso
mybės, kuriai jie netiki ir kuri jiems 
visiškai nerūpi, turėtų įsidėti į savo ne
laimingas galvas, kad šis karas padarys 
galą visokiam fašizmui visame pasauly
je. Lietuvoje nėbeviešpataus joki Smeto
nos!

kas neabejoja. Niekas už jų suareštavi
mą ir prisipažinimą kaltais neplūsta ir 
neniekina Amerikos vyriausybės bei tei
smų. Nesimatyti, kad nors vienas lietu
viškų klerikalų, tautininkų bei menše
vikų laikraštis leistų prakeiksmus Ame
rikos valdžios ir teismų adresu už šitą 
nacių šnipų žygį.

Įdomu ir tas. Lehmitz ir Spetter pri- 
sipažiho kaltais viduryje teismo ir teis
mas staiga nutrūko—sulaikyta visi to
limesni įrodymai prieš juos. Ir kam be
reikia įrodymų, jeigu patys niekšai pri
sipažįsta kaltais?

Bet dabar prisiminkime anų metų tei
smus Sovietų Sąjungoje, kai buvo nutei
sti ir nubausti niekšai ir parsidavėliai 
tiems patiems naciams Bucharinas, Zi- 
novjevas, Tuchačevskis ir dar keletas 
kitų. Jie irgi žinojo, kas juos laukia, ta
čiau prisipažino kaltais dirbę su naciais 
dėl nuvertimo Sovietų valdžios. Bet kiek 
tada visa buržuazinė spauda, ta lietu
viška klerikalų, menševikų ir fašistų 
spauda priseilėjo nuodų prieš Sovietų 
vyriausybę ir prieš Sovietų Sąjungos 
teismus! Kaip jie teisino ir garbino pri
sipažinusius kaltais niekšus ir parsida
vėlius, nacių agentus ir šnipus! Šaukė, 
kad nereikia ir negalima tikėti tai vy
riausybei ir tiems teismams, kad tie 
šnipai ir parsidavėliai nekalti ir tiek.

Pažinkim Savo Draugus ir Pr i ešus

Pamoka is Teismų
Nacių šnipai Frederick Lehmitz ir 

ErWin Harry de Spetter prisipažino kal
tais. Jie dabar laukia paskyrimo jiems 
bausmės. Bausmė gali būti mirtis. Niek
šai žinojo, kad jie gali būt sušaudyti ar- 
ba pakarti,' tačiau prisipažino kaltais.

Ar begali būti abejonės apie jų kaltu
mą? Negali būti jokioš abejonės ir nie-

Maskvos Atsargumas su 
Pranešimais

Nors amerikinėje spaudoje jau beveik 
savaitė pirmiau buvo paskelbta, kad 
Raudonoji Armija paėmė Brianską, bet 
Sovietų oficialinis komunikatas “pasigy
rė” apie tą didelį laimėjimą tiktai rugsė
jo 17 dieną. Pasirodo, kad informacija 
apie Briansko paėmimą buvo Sovietų su
laikyta, iki buvo užtikrinta, kad tasai 
miestas tikrai yra Raudonosios Armijos 
rankose. Spaudoje Briansko paėmimas 
buvo paskelbtas net keliomis dienomis 
pirmiau pasiremiant Berlyno pranešimu. 
Nacių vyriausioji komanda paskelbė, 
kad “Brianskas nustojo militarinės ver
tės” ir todėl vokiečiai jį “apleidžia.” Bu
vo suprasta, kad Raudonoji Armija bus 
jau iniestą paėmus, vokiečius išmušus 
laukan. .t, ,

Taip su Raudonosios Armijos laimėji
mais šiame ofensyve būna visuomet: 
Niekada Sovietų pranešimai neftpsi* 
džiaugia per anksti. Tasai atsargumas 
sukuria pilniausį pasitikėjimą, kad Mas
kvos pranešimai yra teisingi, nėra per
dėti, išpūsti. Dažnai būna dar nedadė- 
ti.

Sovietų vyriausybė nenori savo žmo
nėse sukelti klaidingų iliuzijų, jog kovos 
yra lengvos, jog priešb jėgos jau pakirs
tos ir tik bereikia jį pribaigti. Tegul 
žmonės žino tikrą tiesą. Tegul jie žino, 
kad prieš juos dar stovi milžiniškos, sun
kios, kruvinos kovos. Tiesa, priešui yra 
kertami skaudūs smūgiai, bet tie smū
giai nėra paskutiniai, dar nėra mirtini.

Panašios pozicijos laikosi ir mūsų vy
riausybė. Nei prezidentas Rooseveltas, 
nei valstybės sekretorius Hull, nei armi
jos vadai niekada nesigiria perdėtai, ne
kuria klaidingų iliuzijų žmonėse. Visi 
jie pabrėžia sunkumus ir reikalingumą 
pasiruošti naujiem, dar daug didesniems 
pasiaukojimams. Pasiekti laimėjimai ne- 
perdedami.

Taip ir reikia. Reikia žinoti, kad ka
ras toli gražu dar nelaimėtas.

Knyga “Mission to Moscow’1
Nors jau seniai perskaičiau, 

knygą “Mission to Moscow’,“ 
bet vis laukiau, gal plačiau 
parašys tie, kurie geriau var
toja plunksną. Nesulaukiant 
kitų, mėginsiu patsai apie’ ją 
parašyti. (Buvo apie tą kjiy-. 
gą plačiai mūsų dienraštyje 
rašyta — RecL)

Daugiausiai \ta knyga pa
švęsta nušvietimui Sovietų Są
jungos pastangų, kaip ji sten
gėsi išsigelbėti nuo karo ir pa
saulį nuo jo išgelbėti. Sovie
tų Sąjungoje gyvuoja socialis
tinė tvarka, o ne komunizmas, 
kaip tūli mano.

Puslapyje 285 aiškina, kaip 
Čechoslovakija buvo išduota, 
tik vien Sovietų Sąjunga dėjo 
pastangų, kad išgelbėjus tą 
demokratišką šalelę. Bet Va
karų demokratija ignoravo 
Sovietų Sąjungos pastangas.

Puslapyje 291 rašo Mr. J. 
E. Davies, buvęs Jungt. Vals
tijų ambasadorius Sovietų Są
jungoj, kaip jis lankėsi Sovie
tų Ukrainoj ir apsilankė dau
gelyje dirbtuvių, kolektyvų, 
kur matė visur didelį progre
są, gerą tvarką ir įsitikino So
vietų Sąjungos galybėj.

Kada jis apsilankė viename 
iš didžiausių klioštorių, kur yra 
virš 1,000 kunigų, tai pamatė, 
kaip Sovietų vyriausybės rū
pestingai suvežta iš įvairių ša
lies dalių “šventųjų paveiks
lai“ ir labai tinkamai užlaiko
mi.

Puslapyj 311 autorius rašo, 
kad Sovietai labai teisingai 
atlieka darbą ir pareiškia, kas 
liečia krikščionybę: “I’m sor
ry that this great experiment 
could not have been on the 
Christian religion.” Ir pusla
pyje 378 jis rašo, kad Sovie
tų Sąjungai visada galima pil
niausiai pasitikėti, nes tai vie
na iš šalių, kuri teisingiausiai 
lakosi visų savo sutarčių.

Puslapyj 378 telpa labai žin
geidus autoriaus laiškas, kurį 
jis rašė iš Brusselio, Belgijos 
sostinės, sausio 18, 1939 me
tais, mūsų senatoriui Harry 
Hopkins. Jis ten išdėsto, kaip 
viso pasaulio reakcionieriai 
dirbo, idant pardavus Hitle
riui visą Europą.

Puslapyj 427-8 jis rašo, kad 
baisus nusižengimas yra, kada 
tūli elementai komunistus ly
gina su fašistais. Jis faktais nu
rodo, kaip niekšiškas yra tas 
prasimanymas.

Puslapyje 451 jis rašo, kad 
Sovietų Sąjungos valdžia, ko
munistai ir visa liaudis despe
ratiškai kariauja prieš visos 
laisvos žmonijos ir progreso 
neprietelius ir 468 puslapyje 
jis nurodo, kaip dar daug pa
saulyje yra nesąmoningų žmo
nių, kurie tiki, būk Hitleris 
kariauja išnaikinimui komu
nizmo net ir po to, kada jis 
jau pavergė 15 šalių, kur ne
buvo komunizmo.

Ir puslapyje 470 autorius

pasmerkia tuos elemehtus, ku- i 
rie, siekdami padėti demokra
tijos priešams, šaukia, būk tar
pe “Hitlerio ir Stalino nėra 
skirtumo,“ kad tai yra fašis
tų agentų darbas, kad klaidin
ti žmonės. Autorius rašo, kad 
S^alihas yra realistas, O Hitle
ris baisiausias despotas, pir
mas dirba liaudies naudai, o 
Hitleris kaip tik priešingai.

Taigi, “Mission to Moscow“ 
yra labai didelė ir svafbi kny
ga ir kas tik gali anglų kalboj 
skaityti, tai privalė ją įsigyti 
ir atidžiai perskaityti.

Anglų Žurnalai Apie 
Sovietų Sąjungą

Perskaičiau daug buržuazi
nių žurnalų ir nors jų redak
toriai yra nusistatę prieš so
cialistinę Sovietų Sąjungą, 
prie šjos tvarką, prieš tą nau
ją žmonių gyvenimo sistemą, 
bet dažnai jie įtalpina tinka
mų raštų apie tą mūsų talki
ninkę.

The Readers’ Digest, Life, 
Post ir kiti dažnai teisingai 
aprašo Sovietų Sąjungą. Ma
gazinas Post, iš kovo 20, 1943, 
įtalpino D. Bess gerą straips
nį ir savo laidoj iš gegužės 29 
dienos Edgar Snow straipsnį. 
Pastarasis buvo užvardintas: 
“Mačiau Savo Akimis” ir bu
vo įdėta net paveikslai Sovie
tų Sąjungoj nekaltų žmonių, 
nukankintų per Hitlerio bar
barus. Daugybė jų, vyrai, mo
terys, vaikai, seneliai! Tas 
patsai žurnalas iš geg. 8 die
nos įtalpino Ralph Parkerio 
“Paskutinės Dienos Sevastopo- 
lyj,” kur aprašo, kaip didvy
riškai Sovietų kovotojai gynė 
tą miestą besimušant iki pas
kutinio žmogaus.

žurnalas Life iš kovo 29 die
nos visas buvo pašvęstas ap
rašymui Rusijos istorijos ir 
dabartinės padėties Sovietų 
Sąjungoj.

čia suminėjau tik kelis žur
nalų numerius, kurie tinkamai 
atsiliepė apie tą didelę mūsų 
talkininkę.

Lietuvos Liaudies Priešai
Taip žmoniškai aprašo kapi

talistų laikraščiai apie Sovie
tų Sąjungą, kurios dalimi yra 
ir Lietuva. Bet apsaugok per
kūnėli lietuvius klerikalus, so
cialistus ir tautininkus, jeigu 
bent kuri iš šių trijų lietuvių 
sriovių kada aprašytų teisin
gai Sovietų Sąjungą arba tei
sybės žodelį parašytų apie Ta
rybų Lietuvą. To niekados iš 
jų nesulaukti!

Pas juos nusistatymas tėkis: 
rašyk melus, šmeižk, klastuok 
faktus, kiek tik gali prieš So
vietų Sąjungą, o labiausiai 
prieš Tarybų Lietuvos vyriau
sybę ir j Oš veikėjus. Tai tik
ras nusistatymas lietuvių tau
tos išdavikų, kurie niekina 
mūsų brolius, seseris,’ tėvus, o 
visaip skleidžia Hitlerio pro
pagandą.

Užtenka prisiminti tą, kada

Hitlerio gaujos, birželio 22 d., 
1941 metais, užpuolė Tatybų 
Lietuvą. Tie niekšai tūkstan
čiais naikino civilius žmones, 
degino miestus ir kaimus, virš 
300,000 sugaudė lietuvių ir iš
varė į Vokietiją vergauti, de
šimtis tūkstančių moterų ir 
merginų išniekino. Ir tie lie
tuvių tautos išdavikai iš kleri
kalų, socialistų ir tautininkų 
redakcijų nepasako nei žo
džio prieš hitlerininkus, bet 
nuolatos niekina ir plūsta So
vietų Sąjungą.

Arba, jie nuolatos nuduoda, 
būk jiems gaila tų lietuvių, 
kurie pabėgo nuo Hitlerio gi
liau į Sovietų Sąjungą. Jie nėt 
reikalauja, kad “rusai juos 
grąžintų.” Kur? Į Hitlerio pa
vergtą Lietuvą? Ar tam, kad 
Hitleris ir juos nužudytų ? Ar 
tam, kad Hitleris ir juos galė
tų išvežti į nacių vergiją? Ką I 
reiškia tokis reikalavimas, jei
gu ne troškimą tų žmonių mir
ties? Jeigu tiems ponams taip 
apeina lietuviai, tai kodėl jie 
tyli apie 300,000 lietuvių, iš
vežtų į nacių vergiją?

Kur Eina Lietuvių Kunigai?
Lietuvoj iš kunigų girdėjo

me, kad kiekviena valdžia pa
eina nuo Dievo. Taip ji,e sa
kydavo apie carp valdžią, 
prieš kurią liaudis kovojė. To
liau jie mus mokino, kad be 
Dievo valios nei plaukas žmo
gui nenukrinta. Prilėiskime, 
kad taip, tai išeitų, kad ir So
vietų Sąjungos valdžia yra 
Dievo pastatyta valdžia ir kas 
prieš ją kovoja, tas kovoja 
prieš patį Dievą. Arba, jeigu 
žmogui nei plaukas nenukrin
ta be Dievo valios, tai kaip gi 
galėjo įvykti tokis dalykas, 
kad tokioj didelėj šalyj, kaip 
Rusija, įsikūrė Sovietų valdžia 
ir Dievas neapsižiūrėjo ?

Pasirodo, kad lietuviški ku
nigai Dievo mokslą kraipo, 
kaip jiems patinka. Prie caro 
režimo gerai jiems gyvenosi, 
tai jie caro valdžią vadino 
Dievo valdžia. Prie Sovietų 
tvarkos nemoka jiems algų ir 
neduoda dvarų, tai jie dūksta 
prieš tą valdžią.

Man teko skaityti, kad vien 
Lenkijoj hitlerininkai nužudė 
apie 3,000 kunigų. Taip rašė ir 
B'oston Daily Record iš sausio 
13 d., 1943 metų. Hitleris nai
kina iš pat šaknų krikščiony
bę. Bet kunigai keikia Sovie
tus, o pataikauja Hitleriui. 
Nejaugi tikinti lietuviai ne- 
pamąstys, ką tas reiškia?

Broliai ir Sesės!
Amerikos lietuviai, aš noriu 

jus atsiklausti: ar ilgai jūs 
dar remsite klerikalus, socia
listus ir tautininkus vadus, 
tuos atvirus demokratijos prie
šus ir lietuvių tautos neprie
telius? Jie rėkia prieš Tarybų 
Lietuvą, jie net gatavi suda
ryti Lietuvai valdžią, bet ar 
tai nėra įžeidimas Lietuvos 
žmonių ? Ką mes pasakytume,

It’* qoinq to w,t B tlUo n* to
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Po Kruvinų Kovų.Dėl Salerno
Prieš kelias dienas kova už amerikie

čių įsigalėjimą Salerno srityje Italijoje 
buvo labai kritiškoje padėtyje. Net buvo 
manyta, kad gal amerikiečiai nebėatsi- 
laikys ir turės sėsti atgal į laivūs ir grįž
ti Sicilijon su didžiausiais nuostoliais. 
Naciai jau buvo pasigyrę, kad. jie ame
rikiečius sugrūdo į Viduržemio jūrą. ,

Bet tai buvo priešo per ankstyvas pa
sigyrimas. Amerikiečiai kovojo ir laikėsi 
didvyriškai. Nors jie, aišku, panešė labai 
didelius nuostolius, nofs ten prie jūros 
krito daug musų krašto geriausių sūnų, 
bet kova laimėta. Amerikiečiam pribuvo 
talkon ir anglų Aštuntų ji. Armija iš ki
tos pusės Italijoš. Dabar mūsų Penkto
ji Armija ir ahglų Aštuntoji Armija 
priešą grūda toliau į šiaurę ir plečia lai-. > 
mėjįįnuš. ;

Visa Amerika atsiduso tariiiau. Dar 
kartą mes įrodėme, kad priešą galime 
susitikti ir sukirsti.

Vaizdas iš Kiška salos: kai dmerikidČidi įsiveržė, rado jkpbiius pabėgusius. Ma
tuti pHeSas iūrėjb taip smarkiai iidšdintišj jbg nėtiėspėjb šit. satirti pasiirhti Vitas 
karo pabūklus.

kad kokius kilbs šalies žmo
nes iškeiktų fflūsų tvarką ir 
sudarytų mums valdžią?

Sovietų Sąjungoj ir jį tarpe 
Lietuvos žmonės supranta sa
vo reikalus, moka tvarkyti sa
vo gyvenimą, moka ginti ne 
vien savo gyvenimo teises, bet 
apgynė visą pasaulį nuo hit
leriško barbarizmo ir jie mo
kės savo reikalus ir ant toliau 
tvarkyti.

Ką gi Amerikos lietuviai tu
ri daryti su tų sriovių vadais?

Juk visiems aišku, kad jie 
dirba prieš Lietuvos liaudį, 
kenkia karo laimėjimui, šmei
žia ir niekina tuos lietuvius, 
kurie taip energingai ir nuo
širdžiai kovoja už Lietuvos iš
laisvinimą iš po hitlerizmo!

Pagalvokime, kas būtų su 
mumis atsitikę, jeigu nė did
vyriškos Sovietų Sąjungos vy
riausybės ir liaudies kovos? 
Pirm užpuolimo ant Pearl 
Harbor mes neturėjome nei 
miliono armijos, o Hitleris su 
savo pakalikais turėjo virš 12 
milionų išlavintų ir apginkluo
tų banditų. Ar mes būtume 
galėję atsilaikyti prieš Hitle
rio, Mussolinio ir Japonijos 
jėgas? žinoma, kad ne! Tik 
ačiū Sovietų Sąjungai, kad ji 
jau treti metai taip didvyriš
kai naikina hitlerininkus ir jo 
talkininkus ir suteikė mums 
progą mobilizuotis ir prisireng
ti kovai. Tik toji jos didvyriš
ka kova išgelbėjo pasaulį.

Na, o socialistų, tautininkų 
ir klerikalų spauda ir vadai 
bjauriausiai niekina Sovietų 
Sąjungą. Kokis jų yra tikslas? 
Tikslas tokis pat, kaip ir Hit
lerio — kad suskaldyti Jung
tines Tautas. Tai vienatinė 
Hitlerio viltis, kad išgelbėti sa
vo šunišką kailį, tai nustatyti 
Amerikos ir Anglijos žmones 
prieš Sovietų Sąjungą. Tą na
cių propagandą jie ir praveda.

Pagalvokite apie tai, lietu
viai! Pagalvokite apie tai tė
vai ir motinos, kurių sūnūs 
paįmti į ąrmijos tarnybą, pa- 
ga|x9kty£<v broliai, ir seserys, 
kurių broliai yra ginkluotose 
jėgose, pagalvokite mylimo
sios ir žmonos, kurių vaikinai 
ir vyrai yra armijoje, kiek 
mūsų artimųjų turėtų žūti, jei
gu ne didvyriškos Sovietų Są
jungos kovos? Kokis likimas 
lauktų mūsų šalį, mūsų ateityj 
gyvenimą, jeigu ne tos kovos? 
Kodėl prezidentas Rooseveltas 
ir kiti demokratijos vadai taip 
nuoširdžiai ir gražiai kalba 
apie mūsų talkininkę Sovietų 
Sąjungą ir kodėl lietuviški va
dai tų trijų sriovių taip bjau
riai ją niekina? Ar tai jie eina 
Roosevelto keliu ? Nieko pana
šaus! Keno gaidą jie traukia, 
jeigu ne Hitlerio, Goebbelso 
ir kitų nacių ?

Aš manau, kad laikas kiek
vienam lietuviui apsimąstyti 
ir užimti tirikamą poziciją lin
kui tų, kurte tarnauja mūsų 
priešui, kurie yra neprieteliai 
Sovietų Sąjungos, mūsų talki
ninkės, neprieteliai Lietuvos 
liaudies ir iieprieteliai Ameri
kos demokratijds.

Pėtras Butkevičius.

Gyvename Ilgiau, Negu 
Mums Skirta

Vyras ar moteris, gimę 
1876 metais galėjo tikėtis 
gyventi 41 (vyras) ir 44 
(moteris) metus, žiūrint 
pagal tais laikais apdrau- 
dos statistikų aprokkvimus, 
Bet vidutinis amžiaus ilgis 
vyrų ir moterų tais metais 
gimusių pasirodo buvo 46 
vyrams ir 50 motėtims, — 
taip sako Metropolitan Life 
Insurance Kompanija savo 
raporte. Šios skaitlinės yra 
imtos iš gyvenimo Anglijoj, 
bet statistikų principas ga
lima pritaikyt ir šiai šaliai.

Tie ekstra gyvenimo me
tai tapo laimėti ačiū paki
lusiam rtiedičinoS mokslui 
ir abėlnhi gyvenimo lygnia- 
laL V. R. >



Antradien., RugšSjo 21, 1943 Lakve, Lithuanian Daily News

a UŽ LIETUVOS LAI SVĘ «
Okupantai Griauna Lietuvos 

Mokslo Įstaigas
Hitleriniai grobikai dang

stosi Europos kultūros ir 
civilizacijos gynėjų skrais
te. Koks pasityčiojimas! Ką 
bendro su kultūra turi kny
gų laužų degintojai, Tolsto
jaus ir Luvro muziejų, šim
tų meno paminklų griovi
kai, garsiausių Eūropos 
mokslininkų žudikai?!

Visa hitlerinių okupantų 
viešpatavimo Lietu voje 
praktika rodo, kad jie sis- 
tematingai ir nuosekliai va
ro mūsų krašto mokslo į- 
staigų, mokyklų griovimo 
darbą. Tiek hitleriniai laik
raščiai, kaip “Berliner Bo- 
ersenzeitung”, “Deutsche 
Zeitung im Ostland” ir kt., 
tiek oficialieji okupantų at
stovai jau nekartą yra pa
sisakę prieš viduriniojo ir 
aukštojo mokslo įstaigų 
plėtimą Ostlande, jų tarpe 
ir Lietuvoje.

Štai okupantų laikraštis 
“Deutsche Zeitung im Ost
land” neseniai rašė: “Vidu
rinis mokslas gali būti ski
riamas tik tiems, kurie pra
džios mokykloje savo rasi
ne kilme, dorovės ypaty
bėmis ir proto gabumais į- 
rodė, kad jie gali būti at
rinkti kaip ateities kadrai 
vadovaujančioms profesi
joms.” Kadangi okupantai 
lietuvius laiko žemesnės ra
sės žmonėmis, tai supran
tama, kodėl vis labiau lie
tuvių moksleiviams užker
tamas kelias siekti aukštes
nio mokslo. Okupantai jau 
įsakė visoms mokyklų vado
vybėms keturios savaitės 
prieš mokslo pabaigą pri
statyti okupantų “Arbeits-

Jonas Marcinkevičius
fApysakos fragmentas)

Aplinkui tysojo didžiulė 
lyguma, toli atsirėmusi į 
juodą girių ruožą.Nieko čia 
neaugo, vien tik samanų 
kupstai, kurie susikūprinę 
tūnojo po balta pluta. Kur- 
ne-kur stiebėsi nušiuręs 
nendrių ir švendrių pluoš
tas, nespėjęs nugriūti į ru
deninį liūną ir likęs kyšoti 
speigams ir šiaurės vėjams. 
Vietomis styrojo trumpi ir 
stambūs stagarai, apsisags- 
tę lediniais spygliais, nu
berti pirmosiomis snaigė
mis.

Tačiau Daugalio baterija 
buvo krūmokšniuose gerai 
užmaskuota. Ji šaudė jau 
ištisas dvi valandas be per
stojo, patrankų vamzdžiai 
buvo įkaitę.

Vakaras. Priešas supo 
bateriją iš abiejų pusių. 
Bet majoras atrodė pajau
nėjęs ir paaugęs. Suprakai
tavę plaukai lipo jam prie 
kaktos, balsas, kad ir užki
męs, dar buvo skardus. Pė
stininkai kontratakuos. Jis 
skina jiems kelią.

Priešaky buvo Klino mie
stas. Raudona žara sėmė 
dangų. Į Maskvą priešas 
neįžengs!

— Į kulkosvaidžių lizdą! 
Granata skeveldrinė. Užtai
sas L Kairiau nulis dvide
šimt. Lygis 30.0. Taikiklis 7 
—8. Pagrindinis pabūklas 
— ugnis!

Patrankos spiaudė. Po 
kiekvienos komandos majo
ras Daugalis matė audras- 

diensto” įstaigai tikslias ži
nias apie kiekvieną moks
leivį, kad jie galėtų juos 
pasiųsti priverstiniams dar
bams į Vokietiją arba į 
frontą.

Okupantai jau senai ėmė 
griauti aukštąsias Lietuvos 
mokslo įstaigas. Dabar jie 
nori ir visai jas likviduoti. 
Neseniai jie paskelbė, kad 
vyresnysis u n i v e r s i tetų 
mokslo personalas atleidžia
mas nuo dėstymo darbo ir 
skiriamas “tyrimo” dar
bams, o asistentai ir pagal
binis mokslo personalas 
“taupumo sumetimais” vi
sai atleidžiami.

Hitlerinių barbarų tikslai 
aiškūs. Jie nori išmėtyti po 
visus kampus aiškiai prieš 
Hitlerį nusiteikusius Lietu
vos moksleivius ir studen
tus, nori išvežti juos į hit
lerinę vergovę — katorgos 
darbams. Vykdydami taria
mas mokslo reformas, oku
pantai siekia mūsų jaunuo
lius paversti tamsių vergų 
mase, nebylių kanuolių mė
sa. Jie nori sunaikinti mūsų 
šauniąją inteligentiją, o 
mūsų tautą nustumti į vi
duramžių tamsybių ir ne
raštingumo pelkes.

Į visus šiuos juodus hitle
rinių vergvaldžių planus 
kiekvienas doras lietuvis 
patriotas atsako: reikia 
skubėti triuškinti hitlerinę I 
vergovę. Tik nusikratęs vo
kiškų okupantų jungo Lie
tuvos jaunimas atgaus tei
sę į mokslą, o lietuvių tau
tos kultūra galės vėl vysty
tis ir tarpti.

Viktutė.

kytus Štegervaldus ir Ride- 
lius. Kiekviena šūvių pa
pliūpa jis jautė keršijąs už 
Lietuvą, už Kazachstano 
sūnų, už Gusevą ir kitus 
draugus.

— Taikiklis 6. Pagrindi
nis pabūklas — ugnis!

Pabūklai šastelėdavo, su
grįždavo atgal, o sviediniai 
plyšdavo, iškeldami juodų 
grumstų debesis.

Su juo buvo drauge Gold- 
bergas, šiauliškis Karpaitis, 
su juo buvo maskvietis Gu
sevas, ukrainietis Vasilen
ko, gudas Maksimovas, su 
juo — visų tautybių kariai.

— Sviedinių! Greičiau 
sviedinių!

Priešo sviediniai sprogi
nėjo aplinkui, žemių, stulpai 
kilo į viršų. Dulkių kamou- 
liai ilgai kabojo ore. Žuvo 
kovotojas Goldbergas. Jį 
perplėšė pusiau priešo svie
dinio skeveldra. Bėgo Kar
paitis, šliaužė Gusevas ir 
vėl:

— Ugnis!
Baterijoj beliko vienas 

pabūklas. Prie pabūklo tik 
trys kariai: majoras, Kar
paitis ir Maksimovas. Dau- 
galis nepasitraukė. Jo šir
dy degė neužgesinama ker
što ugnis priešui ir kaž
koks, dar nevisai susifor
mavęs, bet gilus ir svarus 
dėkingumas visai Raudona
jai Armijai, visai Tarybų 
Sąjungai. “Europiečiai” ne 
kartą dingtelėdavo jam 
mintis komandą duodant. 
“Europiečiai” gražiai moka 

su šakutėm valgyti, bet 
mirti už draugą, kurio nei 
matei, nei pažinojai.... Ne! 
Velniop tokie “europie
čiai”!

— Į priešo tanką — ug
nis !

Krito Karpaitis. Gulėjo 
jis, ranką prie krūtinės pri
spaudęs, ir per pirštus 
čiurkšlėmis liejosi kraujas. 
Nebepaduodavo sviedinių 
nei Maksimovas. Iš jo gal
vos buvo belikusi kruvina' 
tešla. Daugalis pats įstum
davo sviedinį, ir ketvirtasis 
priešo tankas pašoko, gar
siai sugargždėjo ir nutilo.

— Už Tėvynę, už Stali
ną! — sušuko jis garsiai ir 
paleido dar vieną šūvį... 
Staiga čia pat sprogo prie
šo sviedinys. Majoras krito 
ant žemės, spausdamas prie 
sniego kruvinąjį dešinįjį pe
tį...

Jis išgirdo garsų “urra”, 
matė, kaip ištisas pulkas jo 
draugų pakilo atakon, pa
stebėjo, kaip drutuvai sub
lykčiojo aiškioj mėnulio 
šviesoj. Apalpo....

Praplėšęs akis, majoras 
pasijuto begulįs ant sanita
rės nugaros ir sunkiai vel- 
kaams iš kovos lauko. Jos 
šviesūs, išsidraikę iš po pi
lotės plaukai lipo jam prie 
veido. “Draugai mieli, tikri 
draugai”, — sušnibždėjo 
majoras ir kietai užmerkė 
akis.

— Majore, ei, majore, — 
nugirdo Daugalis ir, pakė
lęs akis, ne iš karto suprato, 
kas atsitiko. Aštrus skaus
mas vėrė dešinįjį petį. Lin
guodamas ir švilpdamas 
sunkvežimis nežmoniškai jį 
kratė ir nešė pirmyn į švie
sios nakties gilumą.

— Netrukus ligoninė...Ar 
jums labai silpna?

Tai buvo moters balsas. 
Gal kalbino toji pati, kuri 
jį išgelbėjo, bet jis net ne
pažiūrėjo į ją. Prieš jo akis 
tviksėjo žvaigždėtas dan
gus.

Į kurią čia žvaigždelę žiū
ri mano pavergtoji Lietu
va? Gal į šitą, virpančią lyg 
vandens lašas, gal į aną, 
tvykstančią?

Ilgai žiūrėjo majoras 
Daugalis į žvaigždes ir stai
ga jos ėmė artėti viena prie 
kitos, lyg į vieną šeimą su- 
bėgdamos, ir pamažu iš jų 
sužibo didžiulė, šviesiai 
raudona penkiakampė 
žvaigždė. “Tai į ją žiūri 
mano tėvynė, į ją, — šnib
ždėjo majoras, — į ją da
bar žiūri ir visas pasaulis.”

Sužeistam kariui duodąp^a kraujo plazmos

Melagingi Laiškai ir 
Tikrove

Vokiškieji fabrikantai ir 
dvarponiai reikalauja iš 
Lietuvos vis naujų ir naujų 
vergų. Norėdami suvilioti 
lengvatikius, hitleriniai gro
bikai nesiliauna išvežtųjų 
vardu skelbę per radiją sa
vo pačių sukurtus laiškus, 
o taip pat sudiriguotas iš
vežtųjų kalbas per radiją.

Jei mūsų nelaimingi bro
liai, kurie skursta vokiškoj 
vergovėj, galėtų laisvai pa
rašyti, kaip jie Vokietijoje 
gyvena, tokiuose jų laiškuo
se ir radijo kalbose mes ne
rastume nė vieno žodžio nei 
apie medų ir sviestą, nei 
apie mėsą ir lašinius. Bet 
spygliuotųjų vielų užtvaro
mis atskirti, į šlapius bara
kus sukišti, hitlerinių smo
gikų saugomi mūsų broliai 
negali rašyti nei sakyti tei
sybės. Nuo tamsos ligi tam
sos nepakeliamą darbą dir
bantieji, supuvusiomis bul
vėmis ir erzacine kava mai
tinami, išvežtieji į Vokieti
ją lietuviai paversti neby
liais darbo galvijais.

Hitleriniai grobikai tyčio
jasi iš mūsų išvežtųjų bro
lių, plaka juos rykštėmis, 
kiša į karcerius, marina ba
du. Apie tai okupantų skel
biami per Kauno radiją lai
škai nė žodžio neužsimena. 
Bet užtat apie tai pasakoja 
iš vokiškos vergovės ištrū
kę jaunuoliai, apie tai bylo
ja įvairiom progom jų slap
ta prisiųsti laiškai tėvams 
ir pažįstamiems.

Pabėgęs iš. Vokietijos į 
neutraliąją valstybę Petras 
L. pasakoja: “Už atsisaky
mą valgyti supuvusias bul
ves mes trys lietuviai vo
kiečių dvarponio įsakymu 
buvome išplakti.” Ponia Ze- 
ger iš Drezdeno apylinkės 
rašo savo sūnui į Rytų fron
tą: “Gavau mergą — lietu
vę. Dirba gerai, bet nenori 
su Karlu tvarte gyventi. 
Atsirado, mat, ponia.”

Taip atrodo tikroji išvež
tų vokiečių katorgon mūsų 
brolių padėtis.

Vokiškieji grobikai me
džioja naujas aukas išveži
mui. Tačiau savo noru nie
kas nekiša galvos į kilpą. Į 
visus okupantų sufalsifikuo 
tus klastingus laiškus, į vi
sus jų grąsinimus ir mela
gingus pažadus lietuvių 
jaunimas teturi vieną atsa
kymą : nenuilstama kova 
prieš vokiškus okupantus.

Broliai lietuviai! Neva

žiuokite į reicho darbo tar
nybą, kur jūsų laukia pra
žūtis ir gėdingas darbas 
mūsų tėvynės pavergėjų 
naudai. Slapstykitės nuo 
mobilizacijų.

Lietuviai patriotai! Su
darinėkite partizanų būrius 
kovai prieš vokiškuosius o- 
kupantus. Tik aktyviai ko
vodami su mūsų tautos mir
tinais priešais mes padėsi
me išsivaduoti išvežtiems į 
Vokietiją mūsų broliams, 
iškovosime savo tarybinei 
tėvynei laisvę.

Viktutė.

LAIŠKAI
Pundelių Vajaus Komitetui 
Gerbiami Draugai:

Šiuomi prisiunčiame čekį 
ant $60.00 dėl lietuvių da
linių, kariaujančių sykiu su 
visa Sovietų galingąja Rau
donąja Armija, kuri kad 
pliekia, tai pliekia tuos pa
siutusius gengsterius fa
šistus, net visi fašistai ir jų 
pakalikai dreba iš baimės.

Ši suma pinigų yra nuo 
L.L.D. kuopos moterų sky
riaus rengto pikniko rugs. 
5; pelno padaryta gražaus, 
net $118.25. Rengimo ko
misija paskirstė sekančiai: 
$60 virš minėtiems karžy
giams ir $58.25 Moterų 
Skyriaus iždan.

Sveikiname Raudonąją 
Armiją ir linkime jiems ge
riausio pasisekimo, kad kuo 
greičiau išmuštų pabaisas 
fašistus iš Sovietų Sąjun
gos žemės, sykiu ir iš Lie
tuvos. L.L.D, 20 kuopos 
moterų skyrius pasižada ir 
ant toliau remti finansiniai 
virš minėtą tikslą.

Reng. komisijos narės:
Ap. Maldaikiene 
J. K. Navalinskienė.

Gerbiama Laisvės Redak
cija: -

Laisvėje teko matyti, kad 
Lietuvių Komitetas Šelpi
mui lietuvių raudonarmie
čių rengia siuntinį. Tai ir 
mes norime kiek prisidėti 
prie to labai prakilnaus 
darbo. Čia prisiunčiam mo
ney orderį ant šimto dole
rių ($100). Tai' prašome 
perduot tam komitetui. Lai 
kartu siunčia. Gal' tie?kovo- 
tojai greičiau nusuks 
sprandą žvėriškam' fašiz
mui, taipgi kartu ir lietu
viškiems išgamoms smeton- 
naciams. L

I. MS L.

Washington. — Ąmeri- 
kos armijos komanduoto j ai 
išstoja prieš sumanymus 
reikalaujančius paliuosuot 
turinčius vaikų vyrus nuo 
karinės tarnybos.

LIETUVIŠKOS DAINOS IR ŠOKIAI 
MOLOTOVO MIESTE

LIETUVIAI TARYBŲ SĄJUNGOJE

“Tolimesnę mūsų progra
mos dalį atliks Lietuvių 
Medicinos Seserų mokyklos 
meninės saviveiklos rate
lis”, — skelbia pranešėjas. 
“Pradžiai choras padainuos 
lietuvių liaudies dainą “Šią 
naktelę per naktelę...”

Molotovo Medicinos Insti
tuto salėj įsiviešpatauja ty
la. Duryse susitelkia net ir 
tie, kurie lig šiol vaikščio
jo koridoriuose laukdami 
šokių. Visų akys nukryps
ta į sceną.

Šiandien kovo aštuntoji— 
tarptautinė moters diena. 
Didžiulė salė pilna studen
tų, profesorių ir svečių. 
Studentų meninės saviveik
los vakaras. Vieną šio va
karo programos dalį pak
viestas atlikti ir Lietuvių 
Medicinos Seserų mokyklos 
meno saviveiklos ratelis. Ši
tos sienos, pagaliau ir sena
sis Uralo miestas Permė, 
dabar Molotovas, tikriau
siai pirmą kartą išgirsta to
limosios lietuvių tautos dai
nas, pamato šokant lietuviš
ką šokį. Visa lietuvių kolo
nija šį vakarą jaudinasi. 
Mergaitės žengia į sceną 
nedrąsiu žingsniu. Tokiam 
jaunam meno kolektyvui 
reprezentuoti savo tautos 
meną — tai ne juokas!

Jaudintis iš tikrųjų buvo 
ko.' Ratelis ką tik įsikūrė, 
nebuvo gaidų, tautinių dra
bužių. Ir štai ateina į gal
vą drąsi mintis. Šio vakaro 
organizatorė drg. Girdzi
jauskienė kreipiasi į Lenin
grado Akademinį Operos ir 
Baleto teatrą pagalbos. Te
atro direktorius drg. Rudi
nas ne tik maloniai priima ■ 
mūsų degelaciją, bet ir lei
džia teatro kompozitoriui 
užrašinėt mūsų dainas,vaka
rui duoda akompaniatorių

Iš KIROVO SRITIES
Kirovo srities N. fabrike 

devynis mėnesius dirbo 
evakuota iš Lietuvos drg. 
Ona Mendelienė. Už stacha- 
novietišką darbą buvo du 
kartus fabriko vadovybės 
premijuota. Beveik visą fa
brike dirbimo laiką ji gau
davo pietus stachanoviečių 
valgykloj. Sausio mėn. ji iš
vyko į lietuviškus medici
nos seserų kursus. Išvyks
tant jai suruošė išleistuves 
visas fabriko kolektyvas. 
Susirinkę darbininkai ir 
tarnautojai, apgailestauda
mi puikios darbininkės ir 
geros draugės išvykimą, 
nuoširdžiai jai linkėjo nau
joj vietoj dirbti taip pat pa
vyzdingai, kaip ir ligi šiol, 
padėti Raudonajai Armijai 
sumušti nekenčiamą priešą. 
Drg. Mendelienė atsisvei
kindama pasižadėjo fabri
ko kolektyvui ir toliau ne
sigailėti jėgų visos tarybi
nės šalies bendram tikslui 
pasiekti, pareikšdama pa
dėką už išmokymą stacha- 
novietiškai dirbti. “Dabar 
aš einu mokytis, kad dar 
sėkmingiau galėčiau padėti 
mušti kruvinuosius fašistus 
ir atkeršyti jiems už pada
rytas skriaudas”,— užbaigė 
drg. Mendelienė. Fabriko 
vadovybė, įvertindama ‘fab
rikui ir visam kraštui jos 
padarytą naudą, atsisveiki
nant įteikė naują premiją: 
chrominius aulinius batus, 
suknelę, sijoną, dvi bliusku-

Uralietis.
ir net sutinka leisti piešti 
teatro dirbtuvėse lietuviš
kus tautinius kostiumus. 
Trūkstant laiko pasigamin
ti saviems kostiumams, te
atro direktorius paskolino 
baleto šokių kostiumus ir 
leido mūsų programoje da
lyvauti teatre dirbančiai 
Kauno Valstyb. Operos ir 
Baleto Teatro baleto solis
tei drg. G. Sabaliauskaitei. 
Įsigijus tokių draugų ir pa
dėjėjų drąsiau pasidarė ir 
viešai pasirodyti.

Šio vakaro programos 
pranešėja stud. drg. E. Sli- 
vinskaitė supažindina pub
liką su atliekamais kūrinė
liais, pateikdama trumpą 
vertimą į rusų kalbą.

Mergaičių choras padai
nuoja keletą lietuviškų liau
dies dainelių, ir salė nepa
prastai šiltai jas priima. 
Tarp aplodismentų girdi
mos ir recenzijos: “Kokia 
gyva ta dūda dūda”. Šokė
jos gyvai sukasi. Lietuviš
ką “Kalvelį”, “Kubilą” pa
lydi smarkūs plojimai. Drg. 
drg. Matulionienė ir Epš- 
teinaitė gražiai padainuoja 
keletą dainelių solo. Jų du
etas “Plaukia sau laivelis,” 
palydimas i m p r o vizuoto 
drg. Sabaliauskaitės šokio, 
susilaukia ovacijų. Gražus 
derinys lietuviškos dainos 
su šokiu tautiniais rūbais 
ne vieną salėje buvusį lietu
vį perkėlė į žydinčius Šešu
pės krantus.

Mus giria, sveikina — va
karas tikrai pavyko. Ir šis 
jaunas lietuviškas meno ko
lektyvas, nos dar silpnai te
paruoštas, padarė gerą pra
džią,' Imdamasis supažindin
ti tolimojo Molotovo miesto 
tarybinius žmones su broli
škosios lietuvių tautos liau
dies menu.

tęs, 1 kg. medaus ir 500 ru
blių pinigais.

Kitas mūsų pilietis drg. 
M. Pilovičius iš Vilniaus, 
prasidėjus karui stojo sava
noriu į Raud. Armijos eiles. 
Kovėsi įvairiuose frontuo
se, 1941 m. gindamas Mas
kvą buvo du kartus sužeis
tas ir, dėl susilpnėjusios 
sveikatos, pereitą vasarą 
buvo iš kariuomenės eilių 
paleistas. Baigęs 2 mėn. fi
nansinius kursus, 1942. X. 
1 d. pradėjo dirbti vietos 
įstaigoje ir už pavyzdingą 
darbą jau buvo du kartu 
premijuotas pinigine premi
ja, o šiais metais srities 
vykdomojo komiteto prista
tytas apdovanoti medaliu 
“Už darbo šaunumą”.

M. Vasiliauskaite.
Iš “Tarybų Lietuva”.
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( Džingterėjęs pentinais, antstolis išdi
džiai pasišalina. Publikoje niūrus šnibž- 
dėsis ir pokalbiai. Amatninkas, kurio 
simpatija vėl Karaulovos pusėn perėjo, 
sako: “Na, dabar, boba, laikykis! Dan
tukus jau nuvalys,—žvilgės jau jie, kai 
virdulys.” — “Na, jūs jau perdaug!”— 
“Perdaug? Tylėkite, ponuli: jūs šio da
lyko nesuprantate, o aš štai kaip su
prantu!” — “Barzdą gi kur išravėjo?” 
—“Kur ravėjo neravėjo, o išravėjo; o 
jūs štai pasakykit, ar yra čionai trečios 
klasės bufetas? 'Reikia išmest gurkšnį 
už Dievo tarnaitės Pelagėjos vėlę”.

“Tyliau, ten!” riktelėjo pirmininkas. 
“Pone teismo antstolį, imkitės priemo
nių !”

Teismo antstolis ant pirštų pasistie
pęs eina tarp publikos, bet jam prisiar
tinant visi nutyla, ir taip pat pirštų ga
lais jisai grįžta savo vieton. Reporteris 
godžiai beria smulkų raštą į siaurus po- 
pieros lapelius, bet jo veide nusimini
mas: jisai permato, jog cenzūra jokiu 
būdu nepraleis spaudon to, ką jis rašo.

“Kaip sau norite, bet reikia užbaigti!” 
sako teismo narys. “Darosi skandalas.”

“Veik, kad ir taip... Na, ko dar jums 
reikia, pone gynėji? Viskas jau išaiš
kinta. Sėskitės!”

Sportiškai išrietęs kaklą ir juodu fra
ku aptemptą liemenį, gynėjasįsako:

“Bet jeigu buvo duotas žodis ponui 
prokuroro pagelbininkui...”

“Tai ir jums reikia?” su beviltinga 
ironija palingavo galva pirmininkas. 
“Na, gerai, kalbėkite, jeigu jau taip no
risi, tik, malonėkite, trumpiau!”

Gynėjas kreipiasi į prisiekusius posė- 
dininkus:

“Aštriaprotiški pono prokuroro ir sky
riaus antstolio mandravojimai dievažo- 
dystėje...” pradeda jisai lėtai.

“Pone gynėji!” sragiai perkerta pir
mininkas. “Prašau be asmeniškumų!”

Gynėjas pasikreipia į teismą ir lenkia
si.

“Klausau.”
Paskui vėl kreipiasi į prisiekusiuosius, 

permeta juos šviesiu ir atviru žvilgsniu, 
ūmai nuleidžia galvą ir giliai užsimąstė. 
Abi jo rankos pakeltos prie, krutinės, 
akys drūčiai užmerktos, antakiai su
raukti ir visas jisai išrodo ne tai mirti
nai įsimylėsiu, ne tai besirengiančiu 

čiaudėti. Ir prisaikintieji ir publika 
žiūri į jį labai domingai, laukdami, kas 
čia galės iš to išeiti, vien tik teisėjai, 
pripratę jo oratoriškus šposus, lie
kasi ramūs. Iš užsimą$tymo gynėjas 
pabunda labai lėtai, dalimis: pirmiau
siai bejėgiai nupuolė rankos, paskui 

biskutį prasivėrė akys, paskui lėtai pa
kilo galva, ir tik tuomet, lyg tai būtų 
prieš jo norą, iš lūpų iškrito jausmu 
perimti žodžiai:

“Ponai teisėjai ir ponai prisaikintieji 
posedininkai!”

Ir toliau jisai kalba visiškai nepapra
stai: tai šnibžda, bet taip, jog visi gir

di, tai garsiai šaukia, tai vėl užšimąsto 
ir pastyrusiai, lyg apmiręs, žiūri į ku
rį nors prisaikmt^jį posėdininką, kol 
tas nepradeda mirksėti ir nenusuka ki
tur akis.

“Ponai teisėjai ir ponai/prisaikintieji 
posedininkai! Jūs ką tik dabar girdėjote 
reikšmingą dialogą tarp liudininkės Ka
raulovos ir pono miesto skyriaus ants
tolio, ir jojo reikšmė jums nėra paslap
tis. Priėmus domėn tas plačias įtakos 
darymo priemones, kokiomis naudojasi 
mūsų administracija, o iš kitos pusės— 
jos nepalenkiamąjį stengimąsi sugrąžint 
paklydėlius pravoslavijos glėbin...’”

“Pone gynėji, kas gi čia dabar!” pik
tinasi pirmininkas. “Aš negaliu leist 
jums čionai smerkti įstatymais pastatys 
tus pareigūnus. Aš atimsiu jūms žodį.”

Prokuroro pagelbininkas mandagiai, 
bet skubiai sako:

“Aš prašyčiau įtraukt pono gynėjo žo
džius į protokolą.”

Nekreipdamas domės į prokurorą, gy
nėjas vėl lirtktereja teismui:

“Klausau. Aš tik norėjau pasakyt, po
nai prisaikintieji posedininkai, jog ponia 
Karaulova, kiek aš ją suprantu, neatsi
sakys nuo savo pažvalgų net tokiame, 
negalimame, tačiaus, pas, mus, atsitiki
me, jeigu jai grąsintų degančiu laužu 
arba inkviziciniais kankinimais. Ponios 
Karaulovos asmenyje mes matome, po
nai prisaikintieji posedininkai, apverstą, 
taip sakant,-, tipą krikščioniškosios kan
kinės, kuri, vardan Kristaus, lyg ir už
sigina Kristaus, sakydama ‘ne,’ tikre
nybėje sako ‘taip’.”

Kažkoks didelis ir gražus paveikslas 
blankiai ir patraukiančiai žybtelėjo adr 
vokato galvoje; jojo pirštai sušalo ir, su
jaudintu balsu, kuriame tik pusiau jau
tėsi oratoriškumo menas, jisai kalbėjo:

“Ji krikščionė. Ji krikščionė, ir aš įro
dysiu jums tą, ponai prisaikintieji pose
dininkai! Parodymai liūdininkių, ponių 
Pustoškinos ir Kravčenko ir pačios Ka
raulovos prisipažinimai nupiešė mums 
pilną vaizdą to, kokiu keliu jinai atėjo 
prie šios kankinančios padėties. Be paty
rimų, naivi mergina, gal, Vos tik išplėšta 
iš kaimo, nuo jos nekaltų žaismių, jinai 
patenka į rankas purvinam smalsuoliui 
ir, pasibaisėjimui, patiria, jog pi nėščia. 
Pagimdžiusi kur nors tvarte, jinai...” .

“Ar nebūtų galima trumpiau, pone gy
nėji! Mums iš pat pradžios žinoma, jog 
ponia Karaulova prostitucija Užsiima. 
Ponai prisaikintieji posedininkai ne vai
kai ir patys puikiai žino, kaip tatai daro
ma. Grįžkite prie krikščionybės. Ir dar 
— ji ne valstietė, o miestiete, iš Voro
nežo miesto.”

(Bus daugiai!)

Hartford, Con

Los Angeles, Cal
Turiu už garbę supažindin

ti Laisves skaitytojus su šitoj 
šalyj gimusių jaunu ir pavyz
dingu lietuviu.

St/tNiHWAR

Cohn. Valstijos Darb. Organizacijų Apskričiui

Išvažiavimas ir Prakalbos

Rugsėjo 26 Sept.
Pradžia 1 vai. po pietų 

įžanga 25 centai 
(su taksais)

Prašome hešiv§linti, nes 

dienos jau triimpds.

ANTANAS BIMBA

LieMy Parke
U z Lakewood Ežerei
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Antanas Bimba, vienas iš Laisves redaktorių, sakys prakalbą aj>ie didŽHibšRiŠ riiūsių 
frodtus Ii jis ntitodyd, kuomi mes galima padėti savo Šalies kMfiiiiŠihŠ
Skaitlingai dalyvaukite šiame piknike. Pasilinksminkime ir prišl^kihio prie greitos

Lietuvą 
nekurie 
kaimus,

kiu ir mano senelių ir giminių 
gimtinė Lietuva, kurioj jie yra 
nuožmiai kankinami po kru
vinojo Hitlerio batu.”

Stebėtina, kad apie 
žino nemažiau, negu 
Lietuvoje gimę, net
miestelius ir apylinkes įvardi
na. Tai garbė jo tėveliams, 
kurie amžinai ilsisi Dėdės Ša
mo žemėje, už išauklėjimą to
kio tėvynainio sūnaus.

Aš nuo savęs ir visi, kurie 
laukiame greitos pergalės ant 
barbarų hitlerininkų, vėliname 
jums, Jonuk, energijos ir nar
sumo laimingai Išpildyti jūsų 
užsibrėžtus, taip prakilnius, 
kovoje už visų laisvę, planus; 
kad sugrįžęs turėtum progos 
pasidžiaugti savo darbo vai
siais, už kuriuos taip pasišven
tusiai stovi žūt būtinoj kovoj.

Žemaitukas.

JOHN G. PHILLIPS 
(Piliponis)

John G. Phillips (Piliponis), 
kuris jau metai, kaip tarnau
ja Dėdei Šamui ir per tūlą lai
ką yra apsistojęs artimoj Los 
Angeles apylinkėj, Santa Mo
nica, Calif. John G. Phillips 
yra demokratiškai nusiteikęs, 
linksmas, draugiškas ir visų, 
katriems teko su juom susipa
žinti—gerbiamas. Susipažinti 
su juomi nesunku, nes jis ne
praleidžia nei vieno, ypač pro- 
gresyvio lietuvių parengimo, 
jei tas jam yra prieinama, ir 
visuomet palinksmina su gra
žiomis lietuviškomis dainomis. 
Tas dainas, jis teigia, išsimoki
no dainuodamas prie Norwoo- 
dd Vyrų Choro grupės, Nor
wood, Mass., kur prieš išeida
mas tarnybon gyveno.

Mūtfiš, suaugusiems losahge- 
liėčiams, yra garbė ir džiaugs
mas turėti, nors laikinai, savo 
tarpe Čia gimusį lietuvį, kuris 
ne tik kad gražiai savo tėve
lių (abu mirę) kalba dainuo
ja, bet rašo, .skaito ir šneka 
gėriau, negu nekūrie Lietuvoje 
įihię; ypač, kuomet didžiuma 
mūšų, Los Angeles jaunuolių, 

( nemoka ir net sarmatinaši sa
vos kalbos.

Užklausuš, kaip jis jaučia
si tarnyboje, jis sako : “Aš jau
čiuosi geriau,, negu kada pir- 
ibiau. Esu sveikas, gerai pa
valgęs,, apsirėdęs ir niekas ne
kūpi. Užmiršau civilį gyveni
mą, o pasišvenčiau tai didžia
jai kovai ir laukiu, kada būsiu 
pasiųstas į atvirą mūšį, kad 
smogti priešui, apginti savo 
Šalies laisvę ir laisvę visos 
žmonijos, kuriai gręsia išnaiki
nimas iš kruvinųjų barbarų 
gaujos pusės. Jei prisieitų, ir 
gyvastį paaukoti, tai būsiu vie
nas iš tų milijonų, kurie jau 
krito garbingai,, kad. pasaulis 
liktų, Ruošas nSo įlavėrgįjų,

Harrison ir Cearny, 
New Jersey

Svarbus Pareffgimas
Visai jau netoli tais svarbūs 

parengimas, kurį rengia šios 
kolonijos lietuvių organizaci
jos paramai darbininkiškos 
spaudos ir Raudonojo Kry
žiaus. Jis įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 26 d., Laisvės Choro 
Svetainėje, 155 Hungerford 
St. Pradžia 12 vai. dieną.

Labai gražiai atsiliepia 
draugai ir draugės surengimui 
šio parengimo. Komisija rapor
tavo, kad jau pinigais;turime 
aukų virš dviejų desėtkų do
lerių. Trys ūkininkai jau au
kavo maistui po gražų ir di
delį gaidį. Kas dar tik galite,

tai paaukokite pinigais arba 
maistu.

Įžangos tikieto kaina tiktai 
75 centai ypatai. Parengimo 
tikslas labai geras. Bus ska
naus maisto. Prašome visus ir 
visas dalyvauti.

Rengimo Komisija.

155 Hungerford EVERYBODY

SHOOT STRAIGHT 
, With Our Boysl 
BUY WAR BONDS

DR. J. J. KAšKlAUčiUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8. Į.
Nėra valandų sekmadieniais, s 
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★ LIETUVIŠKAS

Traktyrius
(Valgykla ir alinA)
Rhelngold Extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
Vytių it Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininką.

411 Grand St Brooklyn

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

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

30 Dieną 
Nuolaida

Akiniai 
ni $7.50

ir mes duosimeAtsilankę parodykite mums šį skelbimą 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume Ūk už $7.50.

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI (RENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

Šis Tas iš ALDLD 136 
Kuopos Veikimo 

Praeitam susirinkime 
svarbesnių tarimų buvo 
Dienraščio Laisvės 
klausimas buvo apdiskusuotas 
ir išrinkta vajininkė draugė 
F. Šhimkienė vienbalsiai, ta 
pati draugė, kuri jalu keli me
tai, kaip darbuojasi dėl dien
raščio Laisvės ir ji toj šrityj 
jau yra gana daug pasidarba
vusi.

Kadangi vajaus darbas bus 
varomas kuopos vardu, tai vi
si draugai privalo vajininkei 
padėti taip, kad šis vajus bū
tų daug pasekmingesnis už 
praeitą Inetą. Todėl visi drau
gai mėginkite , pasiruošti iš 
kalno; ypatingai stengkimės 
gauti naujų skaitytojų. ’

Toliau. Kadangi vasara jau 
baigiasi, tai buvo apkalbėta 
apie rudeninį veikimą bei va
karėlių rengimus.

Pirmutinis vakarėlis, kurį 
nutarė suruošti, įvyks rugsėjo 
25 d. Tai bus šeštadienio va
karas. Komisija tam darbui iš
rinkta ir užtikrina, kad vaka
rėlis bus puikus — su užkan
džiais, gėrimais ir muzika šo
kiams.

iš 
šie: 

vajaus

V. Zelin.

SPROGIMAS LĖKTUVŲ 
STOVYKLOJE

Norfolk, Va. —- Per spro
gimą čionaitinėje' laivyne 
lėktuvų stotyje užmušta 2A 
asmenys ir sužeista apie 
250. Tyrinėjama eksplozi
jos priežastis.

Amerikos radijas ir span 
da abejoja, ar tai Ijuvo pats 
Mtlššolinis.

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y,
Blokas nuo Ilewes St. eleveiterio stoties. Tel, EVėrgreeti 4-9508

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiham 
kavalkui, užsisakykite iš atiksto. Nes žiemą yfa 

sunkus pristatymas anglies.

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

Tru-Ember Iiiei Co., Ine.
496 Git AND ST. BROOK

Tėlefohas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ-.mlMmr ! direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit Suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir graliai 
modemiškai įruoštd mū
sų šenrtetiinŠ. Mūsą pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

±eief<MteU 4110 <



Penktai

Laiškas iš Uettivių 
Mūšio Lauko

(Tąsa nuo 1 pusi.) 
šiai, kuriais užteršti šali
kėliai.

Liepos 5 d. tie tankai 
kaip audra metėsi prieš lie
tuvių pulkų ginamą fronto 
dalį. Dideliais būriais tan
kai atakavo lietuvių pozici
jas. Jas puolė 150 priešo 
lėktuvų ir kelios divizijos 
vokiečių pėstininkų. Bet vo
kiečiai atsimušė į mūsų 
plieno ir ugnies sieną, tapo 
supliekti ir atgal nuvyti. O 
lietuviai nedaug tenukentė- 
jo. Greitai jie patys perėjo 
į ofensyvą ir grūdo hitle
rininkus atgal, neduodami 
jiems atsikvėpti. Vokiečiai 
iš paskutiniųjų gynėsi 
kiekvienoje kalvoje, kiek
viename kaime, iš už kiek
vieno krūmo. Bet lietuviai 
nesiliaujančiais smūgiais 
grūdo juos vis tolyn ir to
lyn atgal. Nei viena diena 
nepraėjo, kad lietuviai ne
atvaduotų po tris keturias 
gyvenamąsias vietas.

Iš pykčio pašėlę vokiečiai 
degina kaimus iki paskuti
nio trobesio, varosi jų gy
ventojus ir gyvulius, pa
likdami tik krūvas pelenų, 
ir nei vieno žmogaus, o mi
škuose apsistodami, jie 
šaudo tuos žmones.

— Kirskime bestijoms 
taip smarkiai, kad jie ne
turėtų laiko padegti kai
miečių namelių,” sako lie- 
viai.

Matant tokius žvėrišku
mus, nereikia lietuvių ko- 
vūnų nei raginti, kad sku
bėtų savo kraštą nuo vo
kiečių barbarų išlaisvinti.

Taigi jie ir pasiuntė 13,- 
000 vokiečių ‘ banditų į įta
pus. ■ 4

Kai pasaulis išgirdo apie 
Oriolo ir Bielgorodo atėmi
mą iš vokiečių, mes fronte 
didžiavomės, kad ir lietu
viai prisidėjo prieš šių is
torinių pergalių laimėjimo. 
Raudonosios Armijos ko
manda aukštai pagyrė lie
tuviškus pulkus, kad jie 
atrėmė įtūžusias vokiečių 
atakas ir taip pridengė 
dviejų sovietinių armijų 
sparnus.

Jau 2,009 lietuvių koman- 
dieriai ir kareiviai apdova
noti Sovietų Sąjungos ordi
nais ir medaliais už drąsą 
ir gabumą kovoje.

Kasdien’ aš matau lietu
vių pagrobtus nuo vokiečių 
pabūklus, kaip kad dabar— 
4 milionus priešų kanuoli- 
tiių šovinių, 100 kulkosvai
džių ir automatinių šautu
vų, 20 kanuolių baterijų ir 
t.t.

Šiuos žodžius berašant, 
mūsų pulkai artinasi prie 
kaimo vardu LITVA (LIE
TUVA). Stebėtinas pasitai- 
kymas! Jau pačiu šiuo var
du įkvėpti, lietuviai kaip 
liūtai kaujasi. Per ištisas 
kelias valandas žemė dreba 
iįuo kanuolių šūvių audros. 
Vokiečiai desperatiškai 
priešinasi ir mėgina kontr
atakuoti mesdami mūšin sa
vo tankus Ferdinandus. Bet 
mūsų kovūnai su neapsako
mu entuziazmu nesulaiko
mai grumiasi pirmyn if pir
myn. kiekvienas žilio, kad 
jis kovoja ne tik dėl kaimo 
vadinamo Litva (Lietuva), 
bėt dėl visos Lietuvos.

Praeina dar kelios va
landos, ir telefonas mintis 
praneša, kad Litva jau iš
laisvinta nuo priešų.

Lai greičiau ateina va- 
landa, kada mes išgirsime 
linksmą naujieną, jog mū- 
stį Tarybinė Lietuva išlais- 
vfiitai

Gandai apie Sąmokslą 
Prieš Gen. Marshallą
Washington.— Army and 

Navy Žurnalas rašė, kad 
“galingi interesai” pasimo- 
jo pašalint generolą Geo. 
C. Marshallą, Amerikos ar
mijos štabo galvą.

Girdėt, jog todėl sąmoks
las daroma prieš gen. Mar
shallą, kad jis reikalaująs 
greičiausiu laiku veržtis iš 
Anglijos prieš nacius Fran
ci jo j.

Pranešama, kad tam tik
ri kongreso komitetai tyri
nės tą suokalbį prieš Mar
shallą.

Jau Išpirkta Du Treč
daliai Karo Boną

Washington. — Ameri
kiečiai jau išpirko trečio
sios karo paskolos bonų už 
10 bilionų 239 milionus do
lerių. Dar reikia išpirkt 
penketą bilionų dolerių ver
tės bonų. Iždo sekretorius 
Morgenthau ragina pasku
bėti.

Dar Kelios Dodekanese Salos 
Talkininkų Užimtos

Ankara, Turkija. — Tur
kai neoficialiai praneša, 
kad Talkininkai paėmė dar 
kelias Dodekanese salas, ar
ti Turkijos. Pirm karo šias 
salas Italai valdė.

Binghamton, N. Y.
Mirė P. Pabalis

Rugpjūčio 13 dieną, savo na
muose, 208 Robinson St., mirė 
Petras Pabalis pirmiau ilgai 
gyvenęs Scranton, Pa. Tą pačią 
dieną jo.kūnas išvežtas į Scran
ton pas graborių Klimaitį.

Rugp. 16 dieną Petras Paba
lis palaidotas Abington kapinė
se. Palydėti į kapus susirinko 
nemažai žmonių, nors ir buvo 
darbo diena. Buvo daug gražių 
gėlių vainikų nuo šeimos, nuo 
giminių, pažįstamų, jų tarpe 
Literatūros Draugijos 39 kp.; 
Scranton, nuo Aleknų, nuo 
draugų, nuo A. B. V. šeimos, 
Zmitrų, A. J. K. Navalinskų, 
J. J. Klevinskų ir kitų. Viso 
buvo 28 vajininkai.

Drg. J. Klevinskas pasakė 
atsisveikinimo kalbą atžymėda
mas Petro Pabalio nuoširdumą 
ir darbštumą Literatūros Drau
gijoj ir kitose organizacijose 
darbo žmonijos naudai.

Du metai atgal P. Pabalis 
persikėlė gyventi į Bingham
ton, po to, kada jis buvo sužeis
tas kasyklose ir jau daugiau 
ten negalėjo dirbti. Čia gyven
damas dirbo^ bet jau kasyklose 
pažeista sveikata buvo silpna, 
lankė daktarą. Paskutiniais me
tais visai apsilpo ir ilgai buvo 
miesto ligoninėj, o pirm mir
ties gyveno namie.

Paliko nuliūdime moterį Oną 
Pabalienę ir du sūnus — Anta
ną ir Algirdą, tnarčią Elzbietą 
ir brolį Juozą, kuris gyvena 
Clevelande, Ohio.

Petras Pabalis buvo 53 metų 
amžiaus. I AmėtikĄ atvažiavo 
1907 metais iš Lietuvos. Paėjd 
iš Laukagalių kaimo, Vadoklių 
parapijos, Raguvos valsčiaus. 
Buvo nuoširdus ir progresyvia 
žmogus, priklausė Literatūros 
Draugijoj, skaitė “Laisvę” ir 
abelnai darbininkišką spaudą, 
laisvai ir palaidotas. Ilsėkis Pe
trai Amerikos žemelėj! Karti! 
reiškiu Užuojautų Onai Pabalie^ 
nei, jos sūnams ir marčiai!

J. K. Aaklinskienė.

Vieša Padėka
Širdingai dėkavojame vi

siems draugams ir pažįsta
miems, kurie palydėjote mūsų 
mylimą vyrą ir tėvelį į kaptis, 
suteikėte gražių gėlių ir bent 
kuom bitinis gelbėjote nuliūdi
mo valandoj ę,

Ona Pabdlienė, 
sunai ir marti, ,

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

MERG1N0S-M0TERYS
VIRŠ 18 METŲ SENUMO

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS.

INDŲ ATEMĖJOS
KASIERES 
VIRĖJOS

MERGINOS PRIE BUFETO
INDŲ-STIKLŲ MAZGOTOJOS

MAISTO TVARKYTOJOS
VIRTUVĖJE DARBININKĖS 
SANDWICH, SALAD DARYTOJOS

MERGINOS PRIE SODA 
STEAM TABLE

STALŲ PATARNAUTOJOS 
(Puikiausi Tipai)

Reikalaujame Paliuosavimo Pareiškimo

RESTAURANTS 0F
ROCKEFELLER CENTER
Kreipkitės kasdien 9 A.M. iki 4 P.lit.

Miss Gibbons, Room 1809
50 W. 50th St., Rockefeller Center

(225)
L ■ : .............................. :■■■■ ' ----------------

Dodekanese Salose Italai 
Su Anglais Muša Nacius
Laisvųjų Prancūzų radi

jas šakė, jog anglų ko
mandos - smarkuoliai įsi
veržę į Rhodės salą, netoli 
Turkijos, ir italai išvien su 
anglais, atakavę ten vokie
čius. — Ta sala iki karo bu
vo Italijos valdoma.

Talkininkų Laivynas Plau
kiąs Link Balkanų

Pranešimai iš Turkijos 
teigia, kad italai veikią iš
vien su Talkininkais prieš 
nacius ir Dodekanese salo
se Cos ir Lero ir Graikijos 
saloj Samos.

Perbėgę Turki j on italai 
kariai praneša, kad Talki
ninkų laivynas plaukiąs per 
Aegejaus Jūrą linkui Grai
kijos ar Jugoslavijos. Šis 
pranešimas yra be patvirti
nimo iš kitų šaltinių.

Washington. — Amerika 
iki šiol sunaikino 180 Japo
nijos karo laivų.

M. J. ŠVILPOS
STEBUKLINGA MOSTIS 
SVARBUS IŠRADIMAS

4 rūšių mostys, kurios gelbsti at- 
Sikrątyti daug skirtingų ligų. Suda
rytos iš gydančių žolių. Tos mostys 
tūrėtų būti kiekvienoje stuboje, 
ypatingai pas darbininkus, kur svei
kata yra visas žmogaus turtas.

Atydžiai tėmykitė mosčių vardus 
if nuo kurių ligų jos pagelbsti.

NO. 1 — M. J. ŠVILPAUS 
MIRACLE OINTMENT.

Moctis nuo dantų gėlimo. Prašali
na skaudėjimą, užsivietrijimą ir su
stiprina smagenis. Švelni vartot ir 
nekenksminga. Kaina 50c ir $1.
NO. 2 —- M. J. SVILPA’S SALVE 

FOR REUMATiO PAINS.
Nuo Rheumatiškų skausmų. Mus

kulų, sąnarių, užgavimo, ųžs.išaldy- 
md ir blogos kraujo cirkuliącijds, ir 
taip toliau. Kaina $1 dėžutė.

NO. 8 — M. J. SVILPA'S 
MIRACLE SALVE.

Stebūklihga mostis, kuri visados 
pagelbsil hub manančių ligų, jei tik 
vartosi sulyg hurodymo. Gera nuo 
vočių ir išbėrimų. PILEŠ, šinus 
odos trūkimo. Taipgi prašalina rash 
nudegimo, nušutinimo, nušašimo ne
sveikumą iš burnos ar nosies ir pra
šalina kornų gėlimą. Gera nuo kai
timo ir skaudėjimo kojų. Athletes 
Foot ir įvairią odos nesveikumų 
(Tik nė vėžio). Kaina šios mosties 
tik 50c, 2 oz. dėžutė $1.

NO. 4 — M. J. ŠVILPAS NEW 
DISCOVEHY SALVĖ FOR 

POISON IVY.
Greit ptašalina niežėjimą ir išbė

rimą. Taipgi gera ir nuo kitokių 
užsisenėjuslų niežėjimų ir išbėrimų. 
Kaina $1. Reikalaudami mosčių, 
prisiųskite ir pinigus, ihoney-orderį 
df čeki. Nemažiaus $1. Kurie nork 
te prisiųskite štampų 30d, Uktisiiis 
apmokėsite C.O.D. Kanadoj Ž5c ekš- 
tfa už orderi.

Adresuokite:
M. Švilpa, P, p. Box 78, Sta. A. 

Hartford 6, Čohn.

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS
Lengvam surinkinėjimui, karinis 

darbas. Prielankios darbo sąlygos.
H. GOODMAN & SONS, Inc

26 EXCHANGE PLACE 
Harborside Bldg., Unit No. 3.

JERSEY CITY
Dirbantieji prie karinių darbų dabar 
priimami.

nebus

(224)

MERGINOS IR MOTERYS 
BATŲ DIRBTUVE 

Patyrimas nėreikalift'gas. Išmokinsime; 
greitas pakilimas.

BLUE SEAL SHOE CO.
63 Tiffany PI. (Colombia St.) Brooklyn 

(Crosstdvln trolley nuo Borough Hall 
subways).

(223)

ŽARNOS DEŠRIUKĖM
Reikalaujama keletos moteriškių, patyrusių 
atrinkėjų. Taipgi mokinsime tūlų skaičių pra
dinių. Pradžiai alga $20. Čia yra maisto pro
duktų gamyba. Gera proga išsimokinti pasto
vų darbų su gera alga. Mūsų įstaiga yra se
niai įsteigta ir dirbk apskritus metus, be 
paleidimų per daugelį metų. Sayer & Co., 

195 Wilson Ave., kampas Stockholm St., 
BroOklyne

(223)

MERGINOS

VISOKIAM DARBUI
LENGVAS FABRIKO 
KARINIS DARBAS 

pastovūs Viršlaikiai 
Reikalaujama paliuosavimo pareiškimo 

Kreipkitės 9—11 A. M. 
WHITEHOUSE LEATHER 

PRODUCTS, Inc.
860 Furrttah St. 

Brooklyn.
(227)

MERGINOS-MOTĘRYS
KARINIAM FABRIKUI, AMŽIAUS 17—45 

Patyrusios ir bė patylimo. Radio atidėjimų, 
mrišinšapės darbas; greitas pakilimas. 
Reikalaujam pAliuhsavimo certifikato.

CARDWELL
81 Prospect Si., Brooklyn.

(226)

ARMOUR & CO.
BOTINA KARINS PRAMONĖ 

reikalauja moteriškių darbininkių gyvybiniai 
maisto gamybai karinėms pajėgoms ir civilių 

reikalavirfiams. Patyrimas nereikalingas.
Kreipkitės:

ARMOUR EMPLOYMENT OFFICE
324 17th St., Jersey City.

Tie, kurie dirbate būtinus karinius darbus 
nesikreipkite.

(225)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAM FABRIKO DARBUI
PATYRIMAS BEREIKALINGAS 

UžbARW^$žl.35
UŽ 45 VALANDAS Į 5 DIENAS

A. KLEIN & CO.
113 WEST 17TH ST.

(222)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 m. amžiaus; gera proga pakili 

mui. Kreipkitės i Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 48rd St., New York City
(X)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE
(X)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNA LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESER'Į' DARYTOJOS 

SALDAINIŲ PĄKUOTOJAI. 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 W. 28RD ST., N. Y.

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

(X)

BUFETO PATARNAUTOJOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS. . 

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA.
KREIPKITĖS:

FARMSTEAD, INC.
Commodore Passageway,
Grand Central Terminal

(222)

BONDS
Sr®š

HELP WANTED—MALE
reikalingi vyrai

VALGYKLŲ DARBININKAI
NUOLATINIS DARBAS

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

INDŲ ATĖMĖJAI 
KASIERIAI

VIRĖJAI
BUFETO DARBININKAI 

INDŲ IR PUODŲ MAZGOTOJAI 
MAISTO TVARKYTOJAI 

VIRTUVĖJE PAGELBININKAI 
APVALYTOJAI 

SANDWICIU DARYTOJAI 
VYRAI PRIE SODA 

SANDĖLYJE PAGELBININKAI 
STALŲ PATARNAUTOJAI

(Puikiausi Tipai) 

Reikalaujame paliuosavimo pareiškimo.

RESTAURANTS OF 
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M. iki 4 P.M.
MISŠ GIĖBONS, ROOM 1809 

50 w. 50th st., Rockefeller center 
(225)

VYRAI — BERNIUKAI
FABRIKO DARBININKAI

PATYRIMAS nereikalingas 
BOTINA PRAMONĖ

PASTOVUS darbas, gera alga
PRIDEDANT VIRŠLAIKIUS

STAHL BROS.
ATLAS TERMINAL BUILDING NO. 11.

Cooper Ave. and Dry Harbor Road, 
Glendale, L. I., N. Y.

(223)

VYRAI
Su ar be patyrimo reikalingi mašinšapėje ar 
prie sheet metai darbo. Dienų ar naktų šif- 
tai komunikacijų pramonėje. Asmenys iš ka
rinių ar būtinų veiksmų nebus priimami be 

darbdavio paliudijimo jų atliekamumo.
CARDWELL

81 Prospect St., Brooklyn.
(226)

FABRIKO DARBAI
Nuolatinis darbus, Būtina pramonė. Viršlai
kiai. Gali uždirbti nuo $30 iki $40 į savaitę. 
Darbininkai į labiau svarbius darbus privalo 

turėlįi paliuoaavimų.

METAL LITHO CORP.
4608 1st Ave., Brooklyn

(226)

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

AUTO - VEŽIMŲ 
APTARNAUTOJAI
VYRAI IR MERGINOS

DARBAS SU ATEIČIA

STOCK CLERKS 
MECHANIKAI 

UŽSAKYMŲ-IŠVĖŽIOTOJAI
PILIETYBES NEREIKALAUJAMA
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠAUS 

40 VALANDŲ
Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 

nepriimami be darbdavio' paliudijimo jų 
atliekamumo.
KLAUSKITE:

W. C. WATSON
1102 ATLANTIC AVĖ.

ARTI FRANKLIN AVE., 
BROOKLYN, N. Y.

TELEPHONAS MAIN 2-7704
(223)

MERGINOS— 
SODę APtArtNAUTOJOS

PATYRUSIOS AK BE PATYRIMO

INDŲ MAZGOTOJOS
DIENINIS AR VAKARINIS DARBAS

APVALYTOJAI (VYRAI)
DIENINIAI IR VAKARINIAI DARBAI

GERA ALGA
DUODAMA UNIFORMOS IR VALGIS 

LINKSMOS APLINKYBĖS

PENNSYLVANIA DRUG CO.
140 WEST 33RP ST., N. Y.

(223)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS!
VIRŠ 16

NUOLATINIS DARBAS
GERA. AtGA RltAlHBfĖMS 

PATYLIMAS NEREIKALINGAS

HOLLAND LAUNDRY, INC.
225 25th ST., BROOKLYN.

(224)
.U i i.i . 'i r fi A, .

MERGINOS IR MOTERYS
*21.32 UŽ 48 VALANDŲ SAVAlT®

Talpai prlttrtarrih daliai laiko darbihinkėa. Pa
nyrinta# H9re(kalirigų8. Lengvas, fabriką. dur
ban. Kreipkitės pą 8:30 A.M. įėjimus iš 9th 

Avė. R. R. Ileyifrodd ,Co., 263 0th Ąvfc., 
(26th Street) , •

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

AERO

TREMKITE J KARO DARBĄ//
DARBAI BELLEVUE & BLOOMFIELD

STATYTOJAI 
PAGELBININKAI 
SANDĖLIUI VYRAI 
CILIND. PATIKR1NTOJAI 
ŠILUMOS PARŪPINTOJAI 
APVALYTOJAI 
PAPRASTI DARBININKAI

Iš būtinų darbų

PASITARIMAI KASDIEN NUO 8 A. M. IKI 5 P. M. 
ŠEŠTADIENIAIS 8 A. M. IKI 1 P. M.

Kreipkitės į Employment Ofisą

WALTER KIDDE & CO., INC
60 West St., Bloomfield, N. J.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Mokytis nuolatiniam

MOULD CASTING
Sunkus darbas, turi būt stiprūs

70c Į VALANDĄ PRADŽIAI
7 DIENŲ SAVAITĖ

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS 
DVIGUBA ALGA UŽ SEKMADIENI

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 
nebus priimam be darbdavio paliudijimo jų 

atliekamumo.

SUPERIOR
139 BANKER ST., 

Greenpoint, Brooklyn.
(224)

BERNIUKAI
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

ALGA $23 Į SAVAITĘ 

SELECT FOOD MARKETS 
641 MADISON AVE.
NEW YORK CITY

(224)

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI
KEPĖJAI 

PEČKORIO 
INDŽINIERIO 

IŠSIUNTĖJAI NAKTIMIS 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 
PASTOVUS DARBAS 

Iš karinių darbų nepriimami

S C H RA F F T ’ S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
Se* WEST 23RD ST., N. Y. 

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

(X)

MECHANIKAI ir mechanikų pagelbininkai su 
patyrimu prie busų, trokų, ar taxi. Tie darbai 
yra butini, iranspdrtacijos pramonėje. Pasto
vūs darbai dabar ir jx> karo. Asmenys iš ka
rinių darbų ar būtinų veiksmų nesikreipkite 

be darbdavio paliudijimo jūsų atliekamumo.
Kreipkitės asmeniškai:

TRIBORO COACH CORP.
29-23 Vernon Blvd., Astoria

(222)

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

DIRBTI ANT RANKINIŲ PRESŲ
GERA PROGA — VIRŠLAIKIAI

A. KLEIN & CO.,
113 WEST 17TH ST.

(222)

VYRAI—FABRIKO DARBUI
BŪTINA PRAMONĖ

Nuolatinis darbas. Seniai įsteigta kompanija. 
Šiftų darbas.

$31.20 Į SAVAITĘ PRADŽIAI
48 VALANDŲ SAVAITĖ

Taipgi 12 proė. mėnesiniai bonai ant visų 
uždarbių. Kreipkitės:

POWELL & CO.
Foot of Conover Street, 
Erie Basin, Brooklyn. 
Sekantis po Pier 45

Prie vartų pasiprašykite sargo įleidimo pas 
Powell & Co.

. TELEPHONAS MAIN 4-6867
(222)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKALINGA
UŽPILDYMUI MAŽŲ ALUMINUM LIETI
NIŲ IR KITIEMS BENDRIEMS DARBAMS. 
MAŠINŠAPĖJE, ŽEMUTINIAME MANHAT

TAN KARINIAM FABRIKE

DIENINIAI IR NAKTINIAI 
štFTAI

68 VALANDŲ SAVAITĖ
lAikAs ik pušė vIrš 40 valandų

Asmėnys iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 
nebus priimami be darbdavio paliudijimo jų 

atliekamumo.

iioitNi signal 
manufacturing corp. 
EMPLOYMENT DIVISION

73 VARĮCK ST., N. Y.
CANAL ST. STATION, VISOS SŪBVĖS

(222)

VYRAI AR BERNIUKAI
' Su drĄftų tfratęsiraų. Mokintis spaudo* biznio.

Puiki proga; ąpskritų metų darbas.
40 valandiį—geri kiga. 

ARENSON PRESS, 460 West 34th St.
(228)

MILLWRIGHTS
TURRET LATHE OPERS.
MAŠINISTAI
ENG. LATHE OPE&S.
ELEKTRAI PAGELBININKAI
PIPE FITTERS
AUTO SRIUBŲ OPERAT.

reikia turėt paliuosavimą.

(224)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI JI
Bendram Darbui

FABRIKE
Patyrę prie

METALO APDIRBIMO 1
taipgi

VYRAI ro
Bendram Darbui

Chemikalų Laboratorijoje
Taipgi

METALO TIRPINTOJAI 11
Patyrę ar be patyrimo

UNIJINĖS ALGOS
Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiks
mų nebus priimami be darbdavio paliūdi- 

jimo jų atliekamumo.

Kreipkitės

American Platinum Works
225 New Jersey Rail Road Ave., 

Newark, New Jersey
(225) ' f

DIVONŲ KLIJIKAI
APVALYTOJAI

DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI

SANDĖLIUI VYRAI
JAUNI IR SENYVI.

BALDŲ APMUŠĖJAI
BALDŲ APVALKALŲ

KIRPIKAI
ELEVEITERIŲ

OPERATORIAI
BATŲ PARDAVĖJAI 

PAKUOTOJAI
PILNAM LAIKUI AR KELIOM 

VALANDOM VAKARAIS
KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFFICE 

10 A. M. IKI 4 F. M.

FREDERICK LOESER
252 LIVINGSTON ST.. BROOKLYN 

Nuo Karinių Darbų Reikia Paliuosavimo.
(224)

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

VYRAI —BE PATYRIMO
Lengvas bendras fabriko darbas 

KNYGŲ APDIRBIMAS 
Dąrbas New Yorko Sandėlyje

252 W. 64th (Arti West End Ave.) 
Linksmos I)ari>o Sąlygos 
Kreipkitės Pasitarimui:
J. F. TAPLEY CO.

45-31 Cęurt St., Metro Bldg., L. L City.
Court Sq. Sta., 6 minutės j Manhattan.

(222)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

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

Sugabus vyras, naudojantis įrankius, 
su patyrimu kūrenti steam boiler. (Tik 
mą) ir galėtų būt naudingas bendrai 
dirbtuvės. Ištisu metų nuolatinis 
kainam vyrui. Alga $120 į 
po 10 A.M. darbo dienom.
750 Grand St., Brooklyn. Paitnkitą 14th 

Ganarsiė liniją iki Grand St. stotie*.
(tto

BERNIUKAI 
FABRIKO DARBUI 
DAUG VIRŠLAIKIŲ

MAJESTIC ARTS
14 WEST 17TH ST., N. Y. CITY

(222)

VYRAI
Virš 18 metų, fabriko darbui. Patyrimo* ne
reikalingai. Gera aiga^-40 valandų *av*itf 

(pridedant laiką ir pusę už viršlaikiu*)
JOkAS & NAUMBURG CORP.

516 W. 85th St., (Wė«t of 10£k AH.)
Asmenys iš karlhių darbų būtinų velkraaiį 
neprlimtlhl bė paliūdijimo jų atliekimtmta.-

(222J
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LaisVe, Lithuanian Daily News
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NewWto^ig^Zlnios
Registracijų Dienos

nominacijose

išaiš-

Rengejai. Wardenu Balius
nuo

Vieną Kartą Nemelavo

iš-

patys užsiregis- 
paraginkite ki

bu d a- 
hitle-

Iniclalinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

5

Paul W. Larch, 25 m., antros 
klases jūrininkas, kaltintas ra
ginime moters, nuteistas 5 iki 
10 metų į Sing Sing, atimant 
teisę grįžti1 laivynan.

ku- 
tad

Pirmomis penkiomis vajaus 
.dienomis New Yorke išpirkta 
$1,120,000,000 Trečios Karo 
Paskolos bonų.

LAISVES VAJUS GAVIMUI 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

NepamlrSkite savo organizacijos 
susirinkime pasitarti Laisvės vajaus 
reikalu. Turime iŠ anksto prisirengti 
ir pasiryžusiai darbuotis, kad vajus 
pavyktų, (x)

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

o LIETUVIŠKAS KABARETAS
I1 C; į A~-J STANLEY MISIŪNAS

i SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

JtaaPuslapis

Scena iš filmos “Behind The Rising Sun,” persta
tančios nuotikius Japonijoje.

pir- 
bile

ir 
Po- 
yra

SUSIRINKIMAI 
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos 54 Skyriaus mė
nesinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, rugsėjo 22 d., 7:30 v. v. Liet. 
Am. Piliečių Kliubo salėje, 280 
Union Avė. Nariai prašomi daly
vauti, nes yra daugi svarbių reikalų. 
Ch. Nečiunskas. (222-223)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS PORTERIS 

(Namo Apvalytojas)
Woodhaven apartamentiniam na 

mul. Gera alga ir patogios darbo są 
lygos. Telefonuokite VI. 7-8493.

(218-223)

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom

v■

m' žJYj-L į® KįĮl
x z-

■
Antfhdien., htigs£]o ŽL iįHa

■ ..... ............ ...... i, „i į

Penktadienį Bus Labai 
Svarbios Prakalbos

Penktadienį, rugsėjo 24 d., 
7:30 vai. vakare, Lietuvių A- 
merikos Piliečių Kiubo svetai
nėje, 280 Union Avė., kampas 
Stagg St., Brooklyne, įvyks la
bai svarbios prakalbos. Jas 
rengia Literatūros Draugijos 
1-ma kuopa.

Kalbės Antanas Bimba ir 
D. M. šolomskas. Bus aiškina
mi Amerikos lietuvių uždavi
niai, kaip padėti pergalingai 
karą išlaimėti. Bus išaiškinta, 
kas reikia daryti Amerikos lie

tuviams, kad pagelbėjus grei
čiau išlaisvinti Lietuvą iš po 
hitlerininkų jungo ir kas rei
kės daryti, kad padėjus Lie
tuvos žmonėms išnaujo 
voti gyvenimą, nes juos 
ninkai baisiai apiplėšė.

šiose prakalbose bus
kinta įvairių frontų padėtis ir 
Jungtinių Tautų santikiai.

Ateikite visi ir visos. Įžan
ga veltui.

Kas neužsiregistruos rugsė
jo 27, 28 ir spalių (Oct.) 2, 
4, 5 ir 6, tas praras du balsus: 
negalės balsuoti šį rudenį mie
sto tarybos narių ir valstijos 
gubernatoriaus pavaduotojo 
rinkimuose, negalės dalyvauti 
prezidentinėse 
1944 metais.

Pasiruoškite 
truoti anksti,
tus. Lai nei vienas pilietis ne- 
silieka neužsiregistravęs ir ne
užsirašęs kurios nors partijos 
balsuotoju.

Tėvui Teko Būti Savo 
Kūdikio Priėmėju

Mrs. M. Finneran, Bronxe, 
laukėsi kūdikio. Jos vyras, ka
rys, pašaukė daktarą, bet dak
taras, negalėdamas prisišauk
ti taksiko, ilgai nepribuvo, o 
čia reikalas nelaukia. Karys 
tėvas ėmėsi pats priėmėjo pa
reigų ir, kaip sakė daktaras, 
labai gerai atlikęs. Sekretas 
pasisekimo buvęs tame, kad 
jis buvęs skaitęs apie priežiū
rą nėštume.

Majoras Žadėjo Konfiskuoti 
Juodojo Turgaus Mėsą

Kalbėdamas į miesto gyven
tojus per miestavą radio stotį 
WNYC, pereitą sekmadienį, 1 
vai. dieną, New Yorko miesto 
majoras LaGuardia pareiškė, 
kad jis priėjo prie sutarties su 
OPA — Kainų Administracija 
sužymėjimui visos miestan at
vežamos mėsos.

Majoras sakė, kad kožnas 
svaras mėsos, kuris ateis juo
dojo turgaus keliais, bus kon
fiskuojamas. Diena kita laiko, 
sakė jis, duodama pirkliams 
persitvarkyti, o po to prasižen
gėliai bus griežtai imami na- 
gan.

Einant ta sutartimi, mėsa 
turės būti sužymėta, iš kur ir 
ten pat pažymėta jos kaina, rū
šis, pardavėjo vardas ir antra
šas. Tas paliečia visus įvežan-

čius miestan mėsą, ar tai būtų 
traukinių vagonuose, trekuose 
ar bile kokiu būdu.

Numatoma, kad būsiąs pa
dalinamas ir pienas. Padalini
mas, sako majoras, būsiąs su
tvarkytas taip, kad šeimoms 
su kūdikiais, vaikams ir ligo
ninėms nestokuotų pieno. Taip
gi perspėjo prieš bandymą kel
ti kainas.

Kings Apskričio Darbie- 
čiai Susirinks 
Rugsėjo 25-tą

Gražuolė ir filmų aktor- 
ka Dolores Moran.

“Land of Fame” Pirmu 
Kartu Scenoje

Rugsėjo 21-mos vakarą 
mu kartu New Yorke ar 
kur pasaulyje bus pradėta 
vaidint veikalas “Land of 
Fame”, trijų aktų, dešimties 
scenų drama iš graikų kovų 
prieš nacius pavergėjus, 
marginta romansu.

Veikalą parašė Albert 
Mary Bein pagal Charles 
wer apysaką. Vaidylomis 
surinkta daug žymių aktorių. 
Vaidins visais vakarais, apart 
pirmadienių, taipgi šeštadienių 
ir sekmadienių popiečiais.

Stetetiniausiaa ir Japūdingiauiiias Judin 
apia Herojišką Graikiją ir jos Kovą 
prlsi Nacius-Bestijas

LAND of FAME
“Puikus Vaidinimas.“—Eleanor Roosevelt 

ŽVAIGŽDINIAI AKTORIAI

BELASCO THEATRE
44th Street.

East of Broadway, New York
Vakare 8:30, Papist Mt. ir Sekm. 2:30 

Tikietai awe SSe
IŠKILMINGA PRADŽIA A] VAKARĄ

Allan

Išleido

vaidina: 
Janet Davidson—Clau- 

Colbert, lieut. Joan O,- 
— Paulette Goddard, 
Olivia D’Arcy — Vero-

We 
mū- 
gai-

Teisėjo Henry O. Wenzel 
patvarkymu, kad pirmoji 
Kings apskričio darbiečių kon
vencija dešiniojo sparno va
dovybės nebuvo pravesta tei
sėtai, paskelbta antra konven
cija. Ji įvyks šio šeštadienio 
vakarą, Brooklyn Technical 
High School patalpose, De 
Kalb Ave. ir Fort Greene Pl.

Šios mokyklos auditorija 
yra didžiausia iš visų Brookly- 
ne esamų salių, turi 3,000 sė
dynių. Vienok komiteto narių 
yra netoli 3,500.

Dešiniųjų vadai, nusigandę 
dėl šio teisėjo patvarkymo, pa
davė apeliaciją vyriausio teis
mo apeliacinėn divizijon.

Antroji konvencija eis teis
mo atstovo priežiūroje. Tai pa
reigai teisėjas Wenzel pasky
rė A. David Benjamin, Kings 
apskričio republikonų komite
to viršininką.

Perspėjimui ir pagalbai 
atakų iš oro veikianti organi
zacija—Air Warden Service 
(AWS) 85-me precinkte, ku
riame randasi dienraštis Lais
vė ir Laisvės salėje laikančios 
susirinkimus organizacijos, 
taipgi Piliečių Kliubas ir jo 
pastogėje esančios organizaci
jos, rengia balių lapkričio 
(November) 6 d.

Wardenai prašo- šio pre- 
cinkto organizacijas pasipirk
ti tikietų baliui arba pasiskelb
ti ta proga išleidžiamoj pro
gramoj. Jų antrašas: 261 
Stagg St. Pelnas skiriamas už
laikymui wardenu, centrų — 
rendai, šviesai, kurui, telefo
nui. Tarnyba tuose centruose, 
kaip žinia, teikiama liuosno- 
riai tokių pat pat vyrų ir mo
terų, kaip jūs ir aš, niekas už 
savo darbą negauna atlygini
mo. Tad ypatingai tiem, ku
rie neprisideda darbu, reikėtų 
prisidėti nors pasilinksminimu 
prie išlaikymo wardenams pa
stogės.

Anthony A. Ciccone, 25 m., 
101-39 98th St., Ozone Park, 
turėjęs įprotį eiti gelžkelio, bė
giais ir niekad nieko blogo ne
atsitikdavo. Bet pereitą sekma
dienį jį smogė Long Island 
gelžkelio traukinys ir ant vie
tos užmušė.

Angly Kalba Prasilavinu
siems Ateiviams

Subyrėjus Fašizmo Sap
nams, Jis Nusižudė

Prižiūrėtoja namo Mrs. Grace 
Verstrater, 38 W. 70th St., 
New Yorke, suuodė gasą einant 
iš dviejų kambarių apartmento 
trečiam aukšte. Ji pašaukė po
liciją, kuri išlaužus duris rado 
apartmento gyventoją Mario 
Quarello, 37 m., be sąmonės gu
lintį ant grindų. Visi penki pe
čiaus kraneliai buvo atdari.

Quarello kambarių sienos ras
ta nusagstytos Mussolinio pa
veikslais, medalikėliais. Ir pat
sai buvo apsirengęs pilnoj fa
šistų uniformoj. Ant krūtinės 
prisisegęs fašistų požymį. Raš
telyje žmonai įsako vaiką išau
klėti fašistuku.

Matomai, lengvatikis žmoge
lis buvo įsisvajojęs būti kokiu 
medaliuotu “visą pasaulį užval- 
džiusio” Mussolinio pastumdė
liu, bet tam pravirtus sugriuvo 
ir jo sapnų pasaulis, pasiliko 
gėda sutikti žmones, prieš 
riuos šumijo už Mussolinį, 
geriau prasišalino.

New Yorko Miesto Kolegija 
turi dieninius ir vakarinius 
kursus sveturgimiams, kuriuo
se kitose kalbose lavintas sve- 
turgimis gali greit prasimokin- 
ti taisyklingos rašybos ir tar
mės anglų kalboje.

Registruotis kambaryje 1212, 
17 Lexington Ave., kampas 
23rd St., New Yorke. Aplikan- 
tus priims tik po pasitarimo su 
instruktoriais.

Klasės bus 1212 ir 1210 kam
bariuose, pirmomis keturiomis 
savaitės dienomis. Dieninėms 
klasėms yra keleriopos valan
dos pasirinkimui patogaus lai
ko, vakarinės visos nuo 7:15 
iki 8:45.

New Yorke suimti Joseph 
Winkler ir Robert Kennedy, 
17-18 metų, vyrukai, kaltinami 
užmušus gaisragesį John P. 
Sullivan, kurio kišeniuose ra
dę 96 centus. Abu jau turėję 
policijos rekordą.. .

FILMOS
“So Proudly We Hail” Rodo

ma Radio City Music Hall
šiuo metu Radio City Mu

sic Hall teatre, New Yorke, 
rodoma filmą “So Proudly We 
Hail’’ yra parašyta
Scotto. Ją pagamino ir diri
gavo Mark Sandrich. 
Paramount kompanija.

Vyriausias roles 
Lieut.
dette
Doul 
lieut.
nica Lake, lieut. John Sumners 
— George Reeves, ir kt.

Filmoje “So Proudly 
Hail’’ atvaizduojama rolė 
sų armijos slaugių arba
lestingųjų seselių, kurios atlie
ka milžinišką vaidmenį, gal 
neužtenkamai pabrėžtą vaid
menį, bet labai svarbų.

Viskas prasideda 1941 me
tų antroje dalyje. Grupė armi-

jos slaugių vyksta į Honolulu, 
Havajų salas. Joms esant lai
ve, prasideda užpuolimas ant 
Perlų Uuosto ir, žinoma, su tuo 
prasideda jų. didelė atsakomy
bė, sunkus darbas.

Laivas nugabena jas į Fili
pinų salas, kuriose verda ka
ras — nelygus karas, nes ja
ponai stiprūs, pasiruošę, o mes 
—silpni: turime visko perma- 
žai, o ką gauname — pervė- 
lai. šičia seka išbandymas 
kiekvieno ir kiekvienos. čia 
tenka parodyti ne tik meilė sa
vo kraštui, ne tik neapykanta 
priešui, bet ir pasiryžimas, iš
tvermė, narsa ir drąsa.

Ir mūsų kariuomenės slau
gės parodo, kad jos vertos ne
šioti tąjį vardą. Jos didvyriš
kai eina savo pareigas, gelbsti 
sužeistiesiems, gelbsti filipinie
čių vaikams ir, aišku, kaip 
merginos su širdimi ir jaus
mais, nemačiusios savo gyveni
me šiurkštumų, parodo dide
lio rūpesčio ir ašarų. Tose mū
šių liepsnose užsimezga ir ro
mansai su didvyriais kovoto
jais.

i
Tačiau Bataano ir Coęregi- 

doriaus mūšiai baigiasi.. Mūšų 
kariuomenės vadovybė mato, 
jog reikės laikinai priešui pa
siduoti. Slaugėms įsakoma ap
leisti Corregidoriaus tvirtumą 
ir vykti į Australiją. Jos klau
so. Atvykusios ten, dalinasi 
įspūdžiais ir tieji jųjų įspū
džiai tampa nufilmuoti, kas ir 
sudaro patį veikalą.

Filmą įdomi, jaudinanti. Be 
to, kaip ir visuomet, puikus 
orkestras ir gyvųjų šokikų ir 
dainininkų spektaklis. Nrs.

am-
St., 
Co. 

įvyks

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

OFICIALIS IDS OPTIKAS
UNION SQ.

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.
Akis Ištiria

gydytojai UPM
100 nuoi. unija iapoj

Telef.: GR. 7-7553
( 2539 Woodward Arenu* DETROITE: į 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

Puikiausi moderniniai žiedai.
Setas $30.00 ir aukščiau.

8-jų kavalkų setas, 
$2J5O ir aukščiau.

MIRĖ
Mary Lukas, 42 metų 

žiaus, gyveno 312 Water 
mirė rugsėjo 18 d., Kings 
ligoninėj. Laidotuvės
rugsėjo 21 d., 10 v. ryto, šv. 
Traicės kapinėse. Kūnas pa
šarvotas graboriaus J. Garš
vos koplyčioj, 231 Bedford 
Ave.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Juozą ir dvi seseris, Mrs. 
Truska ir Mrs. Sharkienę, gy
venančias Newark, N. J.

Gražus Pasirinkimas
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282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TeL Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

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

bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Givials

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

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

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

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

o /’V'' -j'.’ -V

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, ■ krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

Fotografas
Trauklu paveikslus familijų^ ves
tuvių kitokių grupių ir pavienių.

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

; JONAS STOKES
612 Morion St., Brooklyn 
Kamp Broadway Lr Stone Ave. 

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

kad visados

Štai
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NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
I

Lltkd&slo valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BR
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