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KRISLAI
Pas Juos ir Pas Mus
Kam Daugiau Rūpi

Lietuva?
Šaudo Niekšus.
Ką Galvojate?
Paskutinis Mėnuo.

Rašo A. BIMBA

Ketvirtadienio Laisvėje til
po du svarbūs dokumentai. 
Abudu liečia svarbias skaitli
nes.

Vienas dokumentas yra Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Komi
teto šešių mėnesių atskaita. 
Viskas ten aišku. Visos su
rinktos aukos išleistos šelpi
mui Lietuvos žmonių.

Kadangi visi Komiteto na
riai darbuojasi savanoriškai, 
tai Centro išlaidos labai ma
žos. Svarbiausia išlaidą — tai 
randa už patalpas. Bet ir tai 
visai nedaug.

Kitas dokumentas yra 
straipsnis “Ką tasai jų Ben
drasis Amerikos Lietuvių šel
pimo Fondas šelps.’’ Paduota 
skaitlinės ir faktai iš to fon
do budžeto. Ten tik dėl juoko 
prikergta šelpimas Lietuvos 
žmonių. Per pirmuosius tris 
mėnesius iš 135,000 dolerių 
Lietuvos žmonių šelpimui Ben
drasis Fondas žada išleisti vi
so labo tik 12,000 dolerių!

Visi kiti tūkstančiai eis šel
pimui “pabėgėlių” — reiškia, 
smetonininkų. Nes tikrieji ka
ro pabėgėliai yra Tarybų Są
jungos gilumoje, gi Bendras 
Fondas juos nežada šelpti.

Bendrojo Fondo aparato už
laikymas kaštuos $35,000.

Dar vienas įdomus dalykas. 
Jau prasidėjo tame Bendraja
me Fonde vaidai. Pešasi, net 
kudlos laksto.

Vienybė pasakė, kad Fonde 
bosauja klerikalų klika. Jie 
viską grobią į savo rankas. O 
į posėdžius tautininkų laikraš
čių atstovų neįsileidžia.

Rugpjūčio 25 dienos Ameri-; 
koje Laučka smarkiai atkerta 
Vienybei. Nieko tokio, sako, 
kad tautininkų neįsileido. Nie
ko tokio, kad tame posėdyje 
dalyvavo Amerikos ir Draugo 
redaktoriai, nes jie yra Fondo 
direktoriai.

Ko ten norėjo įlysti Tyslia- 
va, Valaitis ir Karpius? Atė
jo nekviesti, gavo per nosį ir 
turėjo išeiti. Taip sako Lauč
ka.

Beje, iš Amerikos redakto
riaus sužinome, kad Bendrasis 
Fondas steigs kokias ten už
sieniuose “agentūras.” Jos bus 
finansuojamos, aišku, iš Na
tional War Fund gautais pini
gais, taip pat iš amerikiečių 
lietuvių surinktų aukų “Lie
tuvai šelpti.”

Labai galimas daiktas, kad 
tos “agentūros” bus panašios 
“Lietuvių Amerikiečių Infor
macijos Centrui,” kuriame sė
di trys ar keturi apmokami 
žmonės ir siuntinėja laikraš
čiams prohitlerinius melus.

Argi tai visa neparodo, kad 
toms grupėms visai nerūpi Lie
tuvos žmonių šelpimas? Aiš
kiai parodo. To nematyti ne
gali tik tas, kuris visai nieko 
nebemato.

Rugpjūčio 17 dieną United 
Press pranešė, kad Italijoj tal
kininkai sušaudė 15 italų, par
sidavėlių Hitleriui. O daug 
daugiau esą nuteista mirtin.

Kodėl klerikalų, tautininkų 
ir menševikų spauda neprotes
tuoja? O paregėsite, kiek ta 
spauda alaso sukels, jeigu bent 
vieną niekšą, parsidavėlį Hit
leriui, tarybinė vyriausybė 
pastatys prie sienos ir sušau
dys.

Literatūros Draugijos sekre
torius pridavė man surašą 
kuopų, iš kurių nėra gauta na
rinių duoklių, nei už vieną narį. 
Nors, tiesa, visos tos kuopos 
yra mažos, bet visgi nesmagu, 
kad jų veikėjai taip gražiai 
apsileidę!

Tokių kuopų esama keturio
lika. štai jos: Collinsville, Ak-

(Tąsa 6-me Puslapy)
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AMERIKIEČIAI PAĖMĖ CANNES, SOVIETAI - KISINI0V4
Didžiuma Rumunijos Esanti 

Apvalyta nuo Vokiečių
Berne, Šveic. — žinios iš 

, Rumunijos skelbia, kad to 
į krašto didžiuma jau pa- 
iliuosuota nuo vokiečių; tik, 
esą, vokiečių įgulos Buzau 

' ir Ploesti dar-priešinasi ru
munam. Buzau stovi arčiau 
100 mylių nuo sostinės Bu- 

' charesto.

Naujosios Rumunu
Valdžios Sudėtis

London, rugp. 25. — Ru
munijos radijas paskelbė 
sąstatą naujosios savo tau
tinės valdžios:

Rumunų premjeru tapo 
generolas Senatescu. Keli 
kiti ministerial taip pat ge
nerolai. Naujasis karo šta
bo galva yra gen. Georgi 
Mihail.

Juliu Maniu, Valstiečių 
partijos vadas; Konstanti
nas Bratianu, liberalas; 
komunistas Lucretiu Pa- 
trascanu ir socialistas 
Konst. Petrescu tapo vals
tybės ministeriais be port
felių.

Nacių Robotai Kasdien 
Sužaloja 17,000 Namų

London. — Anglai oficia
liai paskelbė, jog vokiečių 
skrendančios bombos - ro
botai kasdien sunaikina bei 
sužaloja po 17,000 namų 
Anglijoje.

Premjeras Churchillas kal
bėjosi su popiežium.

Vokiečiu Mašinų Triuškini- 
mas Sovietų Fronte

Maskva. — Sovietų kariai 
rugp. 23 d. visuose fronto 
sektoriuose sudaužė bei iš 
veikimo išmušė 90 vokiečių 
tankų ir nušovė 82 jų lėk
tuvus.

Sulaužytas Visas Hitlerininkų 
Frontas Moldavijoj

Sovietų tankai, kazokai 
raitininkai ir raudonarmie
čiai pėstininkai sulaužė išti
są vokiečių - rumunų fron
tą Tarybinėje Moldavijos 
Respublikoje (Bessarabijo- 
je), kaip sakė Maskvos ra
dijas. Sovietiniai kovūnai 
apsupinėja priešus dauge
lyje vietų ir urmu sunai
kina tuos, kurie nepasiduo
da.

DIDŽIULIAI JANKIŲ 
ORO ŽYGIAI

1,900 Amerikos bombane- 
šių pleškino vokiečių žibalo 
įmones ir lėktuvų dirbyklas 
Vokietijoje ir čechoslovaki- 
joje.

Maskva. — Girdėt, kad 
dažnai įvyksta smarkių su
sikirtimų tarp Rumunijos 
karių ir besitraukiančių na
cių užpakalinių dalinių.

Jankiai Užėmė Cannes; Dasi- 
grūmė iki 120 Mylių nuo 

Vokietijos; Apsupa Nacius
Franci j a, rugp. 25. — 

Jungtinių Valstijų kariuo
menė pietinėje Franci j oje 
išlaisvino gražųjį Cannes 
miestą, pasauliniai garsią 
vasarojimo vietovę, Vidur
žemio pajūryje. Amerikie
čiai taip pat .atėmė iš vo
kiečių Grasse miestą toje 
srityje, tiktai 29 mylios nuo 
Italijos sienos. Kiti jankių 
junginiai, maršuodami į 
šiaurius, pasiekė vietas už 
15 mylių nuo Lyon didmie
sčio, pramonės centro ir ge
ležinkelių mazgo. Užėmus 
amerikiečiams Lyoną, na
ciai visai neteks geležinke
lių pasitraukt iš pietinės 
Franci jos.

Marseille uostamiestyje 
francūzai ir amerikiečiai 
naikina paskutinius keturis 
vokiečių pasiprešinimo “ki- 
šenius.” Šioje apylinkėje

Francūzų Kariuomenė Įsiveržus 
Į Paryžių^ Naciai Sulaužė Pa

liaubas su Paryžiečiais
Francija, rugp. 25. — 

Aukščiausioji talkininkų 
komanda pranešė, kad 
francūzų kariuomenė, ko- 
manduojama generolo Lec- 
lerc’o, su tankais įsiveržė į 
vakarinius ir pietinius Pa
ryžiaus priemiesčius.

Vokiečių artilerija ir tan
kai smarkiai priešinasi įsi- 
veržusiems francūzų armi
jos daliniams. Siaučia žiau
rūs mūšiai.

Francūzų kariuomenė 
stengiasi duoti kuo grei- 
čiausios paramos patrio
tam - partizanam, prieš ku
riuos vokiečiai iš naujo 
pradėjo kautis Paryžiuje.

Iš Paryžiaus valdybos 
rūmo per radiją buvo ang
liškai pranešama, kad fran
cūzų kariuomenė pasiekus 
patį miesto vidurį. Mena
ma, jog pranešėjas buvo 
amerikietis koresponden
tas.

VOKIEČIAI IŠKIRTO
BJAURŲ ŠPOSĄ 
PARYŽIEČIAMS

Francija. — Talkininkų 
komanda ketvirtadienį pas

Rumunija Turi Veikliai Kariauti prieš Hitlerininkus, 
Jeigu Nori Talkininkų Paliaubų, — Užreiške Molotovas

London, rugp. 25. — So
vietų užsienių reikalų ko
misaras Viačeslavas Molo
tovas užreiškė:

“Rumunijos armija turi 
padėt Raudonajai Armijai 
sunaikint vokiečių kariuo
menę. Tai vienintelis būdas 
greitai sustabdyt karo 
veiksmus Rumunijos žemėj 
ir padaryti paliaubas tarp 
Rumunijos ir talkininkų są
jungos.”

Jeigu rumunų kariuome

E

per tris dienas jie suėmė 
du nacių generolus ir 5,000 
priešų kareivių ir oficierių.

Viso per 9 dienas nuo tal
kininkų įsiveržimo į pietų 
Franciją yra suimta jau 
20,000 hitlerininkų.

šiaurin. Francijos fronte 
amerikiečiai, kanadiečiai ir 
belgai visiškai prispyrė vo
kiečių likučius prie Seine 
upės žiočių į jūrą ir be at
vangos mėsinėja priešus, 
desperatiškai bandančius iš
trūkti per upę.

Amerikos lakūnai numetė 
dar 156 tonus bombų į ja
ponus Halmaheros saloje, 
nepertoli Filipinų.

Šiaurinėje Italijoje ang
lai Arno upės klonyje užė
mė Castelnuovo, Fornich ir 
La Montania.

kelbė, kad Paryžius dar ne 
visai buvo išlaisvintas nuo 
vokiečių. Komanda sykiu 
pranešė, jog buvo padary
tos paliaubos tarp francūzų 
partizanų ir nacių. Buvę 
susitarta, kad vokiečių ka
riuomenė be tolesnių pasi
priešinimų apleis Paryžių.

Bet paskui naciai, ažuot 
pasitraukt iš miesto, ėmė 
grumot viską sunaikint ir 
pradėjo pult partizanus. 
Tada partizanai atsišaukė 
į talkininkų armijas duoti 
kuo greičiausios jiem para
mos.

(Ketvirtadienio radijas 
pirm 12 vai. dieną pranešė 
apie panaujintą kovą Pary
žiuje. Bet už minutės po to 
kitas radijas skelbė, vardu 
partizanų komandieriaus 
generolo Koenigo, kad pa
ryžiečiai neišleidę vokiečių 
ir suėmę 100,000 nacių.)

Žymėtina, jog pagal tal
kininkų aukščiausios ko
mandos įsakymą niekas ne
turi teisės daryti jokių pa
liaubų be gen. Eisenhowe- 
rio, vyriausio komandie
riaus leidimo.

Šiuo tarpu talkininkų 

nė veikliai padės talkinin
kams kovoj prieš hitlerinin
kus, tik tuomet Sovietai 
duos Rumunijai karo pa
liaubas.

Jei Rumunijos kariuome
nė atkreips ginklus prieš 
vokiečius “arba vengrus dė
lei Transylvanijos atvada
vimo,” tada Raudonoji Ar
mija “nenuginkluos rumu
nų, paliks jiem visus gink
lus ir įrengimus ir padės 
jiems toje garbingoje parei

Raudonieji Lakūnai Vėl 
Pleškino Tilžės Stotį

Maskva. — Sovietų lėk
tuvai vėl daugmeniškai smo
gė Tilžės geležinkelių maz
gui, sukeldami iki 30 gaisrų 
ir padegdami karinius vo
kiečių traukinius, geležin
kelių įrengimus ir žibalo ir 
amunicijos sandėlius.

Rumunai Pradedą 
Kautis su Naciais

London, rugp. 25.—Pra
nešama, kad Rumunijos ka
riuomenė kaujasi su na
ciais Konstantoje, rumunų 
uostamiestyje prie Juodo
sios Jūros. Einą susikirti
mai rumunų su vengrais 
palei sieną tarp Rumunijos 
ir Transylvanijos - Vengri
jos.

Kiti pranešimai teigia, 
kad po rumunų karaliaus 
atsimetimo nuo vokiečių ir 
pasižadėjimo išvien su tal
kininkais kariauti prieš na
cius tai Rumunijos kariuo
menės daliniai nustojo ko
voti pųieš Sovietus, bet ne
veikia ir prieš ' hitlerinin
kus.

Išlaisvinti Rumunijos 
Politiniai Kaliniai

Berne, Šveic. — Prane
šama, kad naujoji Rumuni
jos valdžia paliuosavo poli
tinius kalinius ir uždarė vi
sas koncentracijos stovyk
las, kuriose buvo laikomi 
tokie kaliniai.

Ties Klaipėda Nuskandinti 
Du Vokiečiy Laivai

Maskva. — Torpediniai 
Sovietų lėktuvai nuskandi
no Klaipėdos srityje vieną 
vokiečių transporto laivą 
ir vieną jų submariną.

Tito tikisi skaitlingo ang
lų - amerikiečių įsiveržimo 
į Jugoslaviją.

komanda pranešė, kad ame
rikiečių tankai ir kitos šar
vuotos jėgos permaršavo 
per Paryžiaus priemiestį 
Versailles ir užėmė pozici
jas už keleto mylių nuo Pa
ryžiaus.

goje,” sako Molotovo parei
škimas, paskelbtas per Ma
skvos radiją.

Kol rumunai neves veik
lios kovos prieš nacius ir jų 
sėbrus, reiškia, Sovietai ne
atšauks karo stovio prieš 
Rumuniją, nors rumunų ka
ralius Mykolas paskelbė, 
kad jis panaikina Rumuni
jos karo stovį prieš Sovie
tų Sąjungą ir kitas Jungti
nes Tautas.

Molotovas pakartojo pir

Sovietų Kariai Išlaisvino 
Kišiniovą; Paėmė Nelais
vėn dar 25,000 Priešų

London, rugp. 25. — Uk
rainos Antroji ir Trečioji 
armijos atvadavo Kišinio
vą, Tarybinės Moldavijos 
(Bessarabijos) sostinę ir 
tvirtovę, apie 120,000 gy
ventojų miestą; paėmė ne
laisvėn virš 25,000 vokiečių 
ir rumunų karių; užėmė 
keturis kitus tvirtoviškus
miestus — Bacau, Husi, Ro
man ir Barlad — ir daugiau 
kaip 550 kitų gyvenamųjų 
vietų Rumunijoj ir Molda
vijoj. Per dieną šiame fron
te priešai buvo nušluoti 
daugiau kaip 28 mylias at
gal.

Raudonarmiečiai vakar 
pasiekė punktus už 138 my
lių nuo Bucharesto, Rumu
nijos sostamiesčio, ir už 42 
mylių nuo Galati. O Galati, 
tarp Dunojaus upės ir Kar
patų priekalnių, yra vartai

Atimta iš Nacių 
Punktai arti

Varšuvos
London, rugp. 25. — Ge

nerolo Mato Zacharovo ko
manduojama, Antroji Bal
tarusijos armija Lenkijoje 
nužygiavo pirmyn 9 mylias 
ir, tarp kitko, užėmė Ma- 
cze - Mokre ir Sniadovo ge
ležinkelio stotį, 19 mylios į 
pietus ir 10 mylių į pietų 
vakarus nuo Lomžos, lenkų 
gubernijos miesto. Tokiu 
būdu sovietinė kariuomenė 
jau praėjo šonu pro Lomžą, 
nacių tvirtovę, apie 20 my
lių į pietus nuo Rytų Prūsi
jos rubežiaus.

Varšavos fronte raudon
armiečiai, komanduojami 
maršalo Rokossovskio, su
mušė desperatiškas vokie
čių kontr - atakas, kurias 
darė šviežia nacių kariuo
menė, tik ką atsiųsta iš Vo- 
kietijos.

Sovietų kariuomenė čia, 
šalia kitko, užėmė Zochovo, 
arti Ostrovo - Mazovieckio, 
dvylikos plentų mazgo. Zo
chovo stovi už 6 mylių nuo 
Varšavos.

Lomžos srityje raudonar
miečiai užėmė 27 kitas gy
venamąsias vietas.

mesni j į Sovietų pasižadėji
mą, kad jie neims sau jo
kių Rumunijos žemių, ne
keis socialūs to krašto san
tvarkos ir visiškai nekliu
dys Rumunijos nepriklau
somybės.

Ankara, Turkija. — Čio- 
naitiniai įvairių kraštų di
plomatai sako, kad tarp So
vietų statomų Rumunijai 
sąlygų yra ir demokratinės 
valdžios įvedimas.

j Ploesti žibalo versmes ir 
jo fabrikus ir į patį Bu
ch areštą.

Tarybinėje Moldavijoje 
Trečioji Ukrainos armija, 
komanduojama generolo 
Tolbuchino, apvalė Juodo
sios Jūros krantus beveik i- 
ki pat Dunojaus žiočių.

Trečiajai Ukrainos armi
jai telieka tik 8 mylios tarp 
Chory iki Husi susijungti 
su Antrąja Ukrainos armi
ja, komanduojama maršalo 
Rodiono Malinovskio, ir 
taip užveržti kilpą didokam 
skaičiui hitlerininkų, liku
sių maiše į pietų vakarus 
nuo išlaisvinto Kišiniovo.

Per penkių dienų ofensy- 
vą Moldavijos - Rumunijos 
frontuose sovietiniai kovo
tojai suėmė 47,000 vokiečių 
ir rumunų kareivių ir ofi- 
cierių.

Sovietai Sučiu
po Generolą su 
15,000 Nacių
Washington. — Maskvos 

radijas pranešė, jog Trečio
ji Ukrainos armija Molda
vijos fronte, j vakarus nuo 
Bielgorodo - Dniestrovskio 
(Akkermano), per dieną 
suėmė daugiau kaip 15,000 
vokiečių ir rumunų kareivių 
ir oficierių. Tarp nelaisvėn 
paimtų priešų oficierių yra 
ir generolas Werner Koe- 
bel, komandierius 9-sios vo
kiečių divizijos.

Nusiminę vokiečių ir ru
munų oficieriai šiame fron
te tūkstančiais pasidavė ne
laisvėn, sudedami ginklus.

Vienas Raudonosios Ar
mijos junginys pagrobė 80 
priešų kanuolių, . 9 trauki
nius su kroviniais ir 2,000 
arklių. O Ukrainos Antro
sios armijos kariai, tarp 
kitko, pagrobė dar 46 hitle
rininkų kanuoles.

Sovietinė Kariuomenė 
Puola Nacius Tartu
London, rugp. 25. — Rau

donoji Armija Estijoje pa
ėmė Torvandi, 2 mylios nuo 
Tartu, antro didžiausio mie
sto tame krašte. Pro Tartu 
eina geležinkelis į Talliną, 
Estijos sostamiestį, ir į Ry
gą. Šiame fronte Sovietai 
per dieną atvadavo virš 30 
miestelių ir kaimų.

Latvijos fronte vokiečiai 
darė kartotinas atakas į 
pietų vakarus nuo Jelgavos 
(Mintaujos). Sovietų ka
riai atmušė visas priešų at
akas. Tik vienoje trumpoje 
fronto dalyje 100 vokiečių 
tankų ir motorinių kanuo
lių puolė Raudonosios Ar
mijos poziciją. Raudonar
miečiai sudaužė 40 priešų 
tankų ir nubloškė nacius 
atgal.
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Kuri Paseks Rumuniją?
Jau per ilgoką laiką ėjo gandai, kad 

Rumunijoj “ne viskas gerai”, kad ten 
auga žmonių neapykanta vokiečiams ir 
rumunams kvislingams, kad Rumunija 
jieškanti taikos su Jungtinėmis Tauto
mis.

Nėra dūmų be ugnies, sako priežodis. 
Kad Rumunijoj nebuvo “viskas gerai”, 
parodo šių dienų įvykiai.

Banditiško maršalo Antonescu val
džia, visiškai parsidavusi Hitlerio šaikai, 
tapo nuversta. Įkurta pažangesnė 
valdžia, į kurią įeina visokių pakraipų 
žmonės — liberalai, komunistai, socija- 
listai. Ir ši valdžia, karaliaus lūpomis, 
pareiškė pasauliui, jog Rumunija pri
imanti Tarybų Sąjungos sąlygas taikai; 
Rumunija, vadinasi, taikosi su Jungti
nėmis Tautomis, nes tos sąlygos, kurias 
patiekė Tarybų Sąjunga, be abejo, buvo 
užgirtos ir Amerikos ir Didžiosios Bri
tanijos.

Bet karaliaus Mihailo pareiškimas pa
sako daugiau: Rumunija ne tik liaunasi 
kariavusi prieš Jungtines Tautas, —vy
riausiai prieš Tarybų Sąjungą, — ji pra
deda karą prieš Vokietiją ir Vengriją, 
prieš tikruosius Rumunijos liaudies prie
šus!

Šis staigus Rumunijos posūkis iš tik
rųjų nebuvo tikėtas ir lauktas!

Kas gi privertė Rumuniją priimti Ta
rybų Sąjungos taikos sąlygas?

Netenka daug aiškinti: Raudonosios 
Armijos galybė! Taip, Raudonoji Armi
ja, ištaškydama vokiečių galybę Rytų 
Fronte, įžygiuodama į Rumunijos teri
toriją, paimdama Jassy ir kitus miestus, 
grūmodama Ploesti aliejaus laukams ir 
pačiam Bucharestui, privertė Rumuniją 
“persiorijentuoti.” Talkininkų oro pajė
gos, nuolatinis taškymas Rumunijos iš 
oro, taipgi suvaidino šia linkme didelį 
vaidmenį, bet vyriausias vaidmuo pri
vertime Rumunijos taikytis buvo atlik
tas Raudonosios Armijos, — panašiai, 
kaip talkininkų armijos buvo privertu- 
sios Italiją jieškoti taikos!

Rumunijos valdančioji klasė, su mar
šalu lonu Antonescu priešakyj, manė 
šio karo laiku galėsianti prisigrobti 
daug svetimų žemių; ji manė galėsianti 
išeiti pergalėtoja, ir tuo sustiprinti savo 
viešpatavimą pačioje Rumunijoje.

Hitleris, tiesa, einant Vienuos sutarti
mi, atplėšė nuo Rumunijos Transylvani- 
ją ir atidavė ją Vengrijai. Bet už tai 
Hitleris padovanojo Rumunijai visą ta
rybinę Moldaviją ir dalį derlingosios ta
rybinės Ukrainos, — dalį, siekiančią ry
tinę Bugo upę, su Odessos miestu !

Patsai Odessos miestas, kuriame šei
mininkavo rumunai su vokiečiais, buvo 
pavadintas Antonescu vardu!

Per tūlą laiką Rumunijos valdovams, 
kvislingams atrodė, kad jie dabar iš tik
rųjų gavo didelę Hitlerio dovaną, nors 
už tą dovaną užmokėjo keliais šimtais 
tūkstančių rumunų karių gyvybėmis 
Rytų Fronte.

Taip, Rumunija paklojo daug žmonių 
gyvybių, bekariaudama už Hitlerį. Ji iš
eikvojo daug turto. Faktinai, ji taip iš
sieikvojo, kad jau ilgiau nebegalėjo lai
kytis kare prieš Tarybų Sąjungą.

Kai Raudonoji Armija pradėjo grūsti 
atgal vokiečių-rumunų armijas, kai ji 
išvadavo Ukrainą ir beveik visą Molda
vijos republiką ir įžengė į Rumuniją, šio 
krašto žmonės pamatė, kur juos nuvedė 
kvislingai. Galima įsivaizduoti, kokia 
žmonėse neapykanta kilo Hitleriui ir ru
muniškiem kvislingam. Liaudis reikala
vo taikos su Jungtinėmis Tautomis, ji 
reikalavo kariauti prieš tikruosius ru
munų tautos priešus — hitlerininkus. 
Štai, kodėl viskas taip greit Rumunijoje 
pasikeitė — pasikeitė gerojon pusėn. ’

Šiuos žodžius rašant, žinios skelbia, 
kad rumunai jau kariaują su vokiečiais, 
esančiais jų žeme j e. Galima daleisti, jog 
Rumunijoje bus daug kas panašaus į pa
dėtį Italijoj. Kai kur vokiečiai bandys 
laikytis. Hitleris organizuos ■ savo val
džią Rumunijoj ir bandys tą kraštą te- 
rioti, kiek tik jis gali.

Bet Raudonoji Armija mokės su hitle
rininkais greit apsidirbti, Jai, Raudona
jai Armijai, stos talkon visa Rumunijos 
liaudis ir kariuomenė.

Hitleris bandys laikytis Rumunijoj dėl 
visos eilės priežasčių: dėl politiniai stra
teginių sumetimų, dėl Rumunijos alie
jaus, dėl kviečių, kurių jis iš ten gauna.

Kaip ten bebūtų, oficialus Rumunijos 
pasitraukimas iš karo prieš Jungtines 
Tautas ir įstojimas į karą prieš Vokieti
ją, turės milžiniškos reikšmės visai karo 
eigai.

Dabar tik kyla klausimas: Kuri kita 
Hitlerio talkininkė paseks Rumuniją? 
Fašistinė Suomija? Bulgarija? Ar Ven
grija?

Viskas rodo, jog Bulgarija gali būti 
sekama. Bulgarija prieš Tarybų Sąjun
gą, tiesa, nekariauja, bet visvien ji yra 
prisidėjusi prie fašistinės Ašies ir pas
kelbusi karą Jungt. Valstijoms ir Didžia
jai Britanijai.

Paryžius, Marseille, Bordeaux!
1940 metais Hitlerio armijos padarė 

Francijoje blickrygą — žaibo karą.
1944 metais talkininkų armijos daro 

Francijoje blickrygą.
Nors mums sąlygos kariauti yra kur 

kas sunkesnės negu buvo Hitleriui 1940 
m. (mums tenka viskas į Franciją ga
benti vandeniu, laivais, arba oru), mūsų 
blickrygas' kur kas klasiškesnis, ryškes
nis negu buvo Hitlerio.

Su Hitleriu 1940 metais ėjo Francijos 
valdančioji klasė, turčiai, armijos vadai, 
aukštieji krašto valdininkai, o liaudis, 
žmonės, buvo paneigti, pažeminti, pri
spausti.

Su talkininkų armijomis šiandien eina 
liaudis, geriausieji francūzų tautos sū
nūs ir dukterys; su mumis eina makiai, 
kuriems ėmė ketvertą metų, gyvenant 
sunkiausioje priespaudoje, pasipuošti 
šioms kovoms.

Mūsų žygiai Francijoje toki platūs ir 
dideli, kad šiandien per arti jų esame, 
kad galėtume juos įvertinti.

Štai rugp. 23 d. Paryžius tapo išlais
vintas.

Tą pačią dieną spauda paskelbė, jog ir 
antrasis Francijos miestas, didžiausias 
uostas Marseille, tapo išlaisvintas.

Vos spėjome tasias žinias perskaityti 
ir apie jas pamąstyti, kaip ateina dau
giau žinių: Bordeaux prieplauka laisva; 
Toulon prieplauka jau beveik laisva!

Miestas po miesto pereina į talkininkų 
žinią, į jų rankas. Mūsų armijos siekia- 
si Vokietijos - Francijos sienos; mūsų 
armijos daro naujus apsupimus šiaurva
karinėje Francijoje. Mūsų kariai, pui
kiausiai ginkluoti kariai, kerta smūgį po 
smūgio priešui, neduodami jam ramybės, 
neleisdami jam atsikvėpti.

Patys naciai pripažįsta, kad jiems 
Francijoje riestai.

Patys talkininkų kariuomenės vadai 
viešai sąko, jog Francijos išlaisvinimo 

* klausimas yra greitos ateities dalykas!
Bet vis tik iš visų žygių, iki šiol at

liktų Francijoje, gražiausiai kyšo, la
biausiai sudramatizuotas yra Francijos 
sostinės, Paryžiaus, išlaisvinimas!

Paryžiaus laisvintojai parodė pasaulio 
žmonėms, kaip reikia kovoti su priešu. 
Jų žygis simbolizuoja francūzų5 tautos 
drąsos, patvarumo, kovingumo tradici
jas.

Ainiai Didžiosios Francūzų Revoliuci
jos dalyvių, ainiai garbingųjų Paryžiaus 
komunarų, būdami prislėgti, persekioja
mi, naikinami, slapta per keturis metus 
rengėsi, laukdami tos valandos, kada jie 
galės masiniai iškelti savo ginklą prieš 
neprietelių. Toji diena atėjo ir jie apva
lė Paryžiaus gatves nuo žmogėdrų, nuo 
savo ilgaamžių priešų! Apvalė vienu di
deliu mostu!!!

Ir šis Paryžiaus sūnų ir dukterų žygis 
pasiliks Francijos istorijoje vienas gar
bingiausių žygių.

Iki šiol, per suvirs ketverius hitlerinės 
priespaudos metus, sakoma , vokiečiai 
Francijoje išžudė apie 110,000 francūzų 
patrijotų. Tai baisi skaitlinė!

Nepaisydami žudymų ir persekiojimų, 
tiek Paryžiuje, tiek visoje Francijoje pa
tryptai kovojo ir kovodami rengėsi šių

Skambūs Balsai iš 
Rytų

Jau minėjome, kad J. ir 
L. Žemaičiai iš Hartford, 
Conn., aukojo $25 Laisvės 
vajaus kontestantų premi
joms, kurie dalyvaus šių 
metų konteste gavimui Lai
svei naujų skaitytojų. Da
bar prašome pasiskaityti šį 
laiškelį:

“P. Buknys, Brooklyn, N. 
Y. Drauge: — Laisvės pik
nike Montelloje dirbau, tai 
nebuvo kada programos 
klausytis nei aukų duoti, to
dėl čia siunčiu čekį sumo
je $43.75, šios savaitės ma
no visą pėdę, tai bus mūsų 
su žmona auka sekamai: 
$25 vardan Lietuvos išlais
vinimo iš po nacių jungo, 
perduosite LPTK Komite
tui. O $18.75 tai bus $25 
Karo Bonas Laisves vaji- 
ninkąms, kurie dalyvaus 
konteste gavimui Laisvei 
naujų skaitytojų. Mano di
džiausias noras tai, kad kuo 
daugiausia išplatinti Lais
vę tarp lietuvių, kurie jos 
dar neskaito. Taipgi būtų 
linksma matyti, kad daug 
mūsų draugų savaitės pėdę 
paaukotų dėl nuteriotos 
Lietuvos. Tai mes puikiai 
pasirodytumėm šiame isto
riškame momente. Draugiš
kai, D. G. Juslus, Braintree, 
Mass.”

Kurie dar nepastebėjote 
mūsų pranešimų, tai vėl 
priminsime, kad šiemet no
rime duoti aukštesnes dova
nas vajininkams, kurie dar
buosis gavimui Laisvei nau
jų skaitytojų. Tačiau dien
raščio iždas nevisai gali iš
tesėti skirti aukštesnes pre
mijas vajininkams. Todėl 
mes priminėme gerai uždir- 
bantiem Laisvės patriotam, 
ypač tiem, kurie dėl keblių 
darbo sąlygų negalės daly
vauti vajuje, kad prisidėtų 
prie vajininkams skiriamų 
dovanų. Į tą mūsų primini
mą pirmi atsiliepė J. ir L. 
Žemaičiai, paaukojo $25 
cash į vajininkams dovanų 
fondą. Dabar matome, kad 
D. G. Jusius su žmona antri 
prisidėjo su gražia auka į

vajininkams dovanų fondą. 
Draugai Jusiai nuperka do
vaną $25 vertės Karinį Bo
na.

Mes norėtume skirti kon- 
testantams $100 Karinį Bo
ną kaipo pirmą dovaną. To- 
kis Bonas kainuoja $75. A- 
be j o jame, ar atsiras asmuo, 
kuris vienas tiek paaukos. 
Tačiau mes tikime, kad at
siras trys, kurie aukos po 
$25 ir bus $75 arba $100 
Karinis Bon :s kaipo pirma 
dovana kontestantams ga
vimui Laisvei naujų skai
tytojų.

Vajininkams bus skiria
ma 10 dovanų. Kitos dova
nos bus žemesnės. Taigi ga
lima prisidėti ir mažesnėm 
sumom, kaip po $25. Būtų 
gražios aukos po $15 ar po 
$10. Aukokite po kiek kas 
išgalite. Gali aukoti ir orga
nizacijos.

Mes širdingai kviečiame 
kiekvieną Laisvės skaityto
ją stoti šįmet į vajų gavi
mui Laisvei naujų skaityto
jų. Padarykime šį vajų sėk
mingiausiu iš visų buvusių 
vajų. Padarykime jį tikrai 
pergalės vajum. Neturi būt 
mūsų tarpe slekerių. Kurie 
dėl sunkių darbo aplinkybių 
negalime darbuotis gavimu 
naujų skaitytojų, tie turi 
prisidėti prie dovanų vaji
ninkams. Tuomi pakels va- 
jininkų ūpą ir pagelbės sa
vo dienraščiui.

Kontestantams dovanų 
reikalas turi būt greit iš
spręstas, nes jau laikas 
spausdinti vajaus reikalu 
cirkuliarus. Kurie manote 
prisidėti,į vajininkams do
nų fondą, prašome greit tą 
puikų reikalą atlikti. .

Šios dvi aukščiau suminė
tosios poros, kurios finansi
niai remia Laisvės vajų, a- 
bi yra iš rytų. Laukiame 
šiem panašių atsiliepimų iš 
pietų, vakarų ir šiaurių — 
iš visos Amerikos, kur tik 
dienraštis Laisvė turi skai
tytojų ir prietelių.

Pagadintas Melas
(Feljetonas)

Kai asmuo griebiasi at
likti tokį darbą, kurio jis 
nemoka, tai pasekmė visuo
met būna ta, kad medžiaga 
tampa sudarkyta ir dirbėjo 
laikas sueikvotas veltui. 
Lygiai taip atsitiko su Sta
siu Gabaliausku. Norėda
mas pasirodyt gabesniu už 
kitus melagius, pasiskubino 
paskelbti savo Lietuvių Ži
niose, kad “Sovietų Rusijos 
agentas j ieško Lietuvai 
konsulo Pittsburghe.” Kad 
melą padaryt labai efektin- į 
gu, tai Gabaliausko agen- ■ 
tas Lietuvai konsulo j ieško 
ne pas bolševikus, o pas 
pro-nacius.

Bet šis ant greitųjų su-. 
galvotas ir nelaiku paleis
tas melas nieko daugiau 
neapgavo, kaip tik mūsų 
gerbiamus pro-nacinių laik
raščių redaktorius. Toki ga
būs propagandos šinkoriai, 
kaip dr. Grigaitis, Michel- 
sonas ir kiti, Gabaliausko 
išgalvotą baisybę paėmė 
kaipo naują ginklą, išrastą 
prieš bolševizmą. Dideliu 
entuziazmu paskelbė savo 
laikraščiuose, pridėdami sa
vus komentarus, manydami, 
kad jie smogia bolševikam 
tiesiai į turtymą ir tikėda
miesi, kad bolševikai nuo 
šio smūgio negalės atgauti 
kvapo per ilgą laiką. Bet 
pasekmė buvo ta, kad bol
ševikai tiktai garsiai nusi
kvatojo! Matote, gerbiami 
generolai, gera tema, geras 
melas, o visuomenėje nepa
darė jokio įspūdžio.

Tai pasekmė palaido vei
kimo. Jei toks stambus me
las gimė Gabaliausko ma
kaulėje, reikėjo visapusiai 
apgalvoti, tartis su “Lietuv. 
Informacijos Centro” vir
šininkais ir sutaisyti taip, 
kad “Sovietų Rusijos agen
tai” visuose Amerikos mies
tuose sekioja paskui lietu - 

| viškus pro-nacius su mai
gais pinigų ir siūlo Lietuvos 
i konsulu vietas.

Jei šitoji melagystė būtų 
i buvus taip sutaisyta, kaip 
jūsų Paulius sako, ir būtų

P. Buknys. iššauta vienu sykiu visų

Šis stebėtinas paveikslas trauktas transpprtiniam lėktuve “C-47.” Lėktuvas bai
gia pasiekti Franciją, kur šitie mūsų kovūnai turės nusileisti parašiutais ir mušti 

priešą iš už nugaros. Momentas labai įtemptas. Mūsų didvyriai, sukietinimui nervų 
ir pakėlimui drąsos, užsirūko.

dienų žygiams.
Dėka tam, mūsų kariuomenės, įsikė- 

lusios Francijon, turi didelių lengvatų,— 
jos turi šimtus tūkstančių vyrų, pasi
ruošusių mušti vokiečius, visaip padėti 
talkininkams.

Kaip Raudonoji Armija, žygiuodama į 
vakarus, rado sau talkininkus tarybi
niuose partizanuose, taip mūsų armijos, 
žygiuodamos per Francijos‘plotus, susi
randa talkininkus francūzų mukiuose.

Tenka mapyti, kad panašią pirtį hit

leriniai okupantai gaus Čechoslovakijoj, 
kuomet Raudonoji Armija įžengs į tą 
kraštą.

Tuo pačiu sykiu tikėkime, jog Franci
joje netolimoje ateityje įvyks dar stam
besnių įvykių.

(Po tp, kai šis straipsnis buvo surink
tas, atėjo vėlesnių žinių, kad Paryžius 
dar nesąs visas atvaduotas. Tam tikrose 
miesto dalyse dar einą mūšiai. Tačiau 
tas nesumažina francūzų tautos patrijo
tams nuopelnų.)

pronacinių laikraščių, tai 
bolševikus būtų supurčiusi 
tokia baimė, kokia purto 
pro-nacius dėlei hitlerinin
kų karo pralaimėjimo.

Tai matote, mano mieli, 
dėl mūsų nesusitarimo, dėl 
pavydo vieni kitiem, dėl ne
sugebėjimo sukoordinuoti 
visas mūsų pajėgas ir mušti 
visiem sykiu į vieną cielių, 
pralaimėjome Lietuvą.

Jūsų Pauliui ne labai se
niai teko garbė susitikti su 
vienu labai aukštu ir įta
kingu valdininku ir plačiai 
išsikalbėti apie Lietuvos by
lą. Ant mūsų nelaimės, iš 
minimo valdininko sužino
jau, kad Washingtone lietu
viškų pronacių reikalas 
skaitomas baigtu. Turiu pa
aiškinti, kad šiuom sykiu 
nebuvo jūsų Pauliaus ofi- 
cialis lankymasis Washing
tone pro-nacių reikalais, o 
tik taip sau, visai netikė
tai, susitikti tą aukštą pa
reigūną privatiniame suėji
me. Visiem yra supranta
ma, kad privatiniam priete- 

i liškam pasikalbėjime yra 
daug geresnė proga plačiau 
išsikalbėt apie reikalą, negu 
nuėjus į valdišk. įstaigą, kad 
ir labai svarbiu reikalu, kur 
beveik visuomet pasitaiko 
tartis su pusėtinai toli sto
vinčiu tarnautoju nuo pa
ties valdininko. Taigi jūsų. 
Paulius, pasinaudodamas 
pasitaikiusia proga, kokia 
labai retai pasitaiko, kad ir 
labai mokytam generolui, 
užvedė pasikalbėjimą su 
minimu valdininku, kokia 
nuomonė vyrauja Washing
tone, kas link Lietuvos ir 
lietuviškų pro-nacių. Iš pasi
kalbėjimo sužinojau, kad 
tarpe Washington© aukštų 
valdininkų lietuvių pro-na
cių reikalas yra laikomas 
nepalaidotu lavonu. Sako, 
kad pradžioje konflikto 
Washingtone buvo toks su
pratimas, kad pro-naciai tu
rės valdyti Lietuvą, nežiū
rint, kad čia ir dar taip. 
Bet kuomet vėliau pradėjo 
plaukti į Washingtona viso
kių pro-nacinių frakcijų 
delegacijos, kiekviena iš jų 
su skirtingais pareiškimais, 
memorandumais ir rezoliu- 

icijomis, tai Washingtonas 
■suprato, kad jis turi reika
lą su tokiais “demokratais” 
su kuriais nei velnias nega
lėtų pasidalinti obuolio!

Minimas ponas sakė, kad 
Washingtone labiausia pa
kenkė pro-nacių reikalui 
tas, kad visų pro-nacinių 
frakcijų delegacijos stato 
savuosius reikalavimus visų 
lietuvių vardu. Sako, tai vi- 

! sai nesuderinama su jokia 
logika. Jeigu viena frakcija 

■savo pusėje turi visus lietu
vius, tai kitom turėtų nelik- 

jti nieko. Bet kiekviena 
frakcija prisimygusiai tvir
tina, kalbanti visų lietuvių 

. vardu!
Šitaip dalykam stovint, 

i Washingtonas savo pirmes
ni nusistatymą pakeitė. Sa
ko, pavesk Lietuvą valdyti 
pro-naciam, tai tuojau gene
rolai griebs vieni kitiems 
už gerklių, užsiliepsnos pi
lietinis karas ir pridarys 
bereikalingų klapatų, ne tik 

i Washingtonui, ale ir visom 
Jungtinėm Tautom, kurios 
dabar deda visas pastangas 
taiką palaikyti karui pasi
baigus.

Atsižvelgiant į tai, kąs 
aukščiau pasakyta, Wa
shingtonas galutinai nu
sprendė palikt Lietuvą Lie
tuvos žmonėm ir tegul jie 
tenai sau gyvena, kaip ge
riausia išmano.

Į (Tąsa 5-me pusi.)
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I III I Mi IA M r N AS
LIETUVIŠKŲ PARTIZANŲ POEZIJA

Rašo JONAS ŠIMKUS.
Kai mes kalbame apie partizanus, tai 

dažniausiai kreipiame dėmesį į jų kovos 
žygius. Iš spaudos, kartais labai lakoniš
kos, mes sužinome, kad‘toks ir toks par
tizanų būrys nuleido tiek ir tiek karinių 
ešelonų, sunaikino tiek sunkvežimių, nu
dėjo tiek ir tiek okupantų. Suprantama, 
kad tie sausi skaičiai yra tik rezultatai 
didelio pasiruošimo, ilgų svarstymų, 
protavimų ir pagaliau sunkių kovų. Už 
tų paprastų cifrų slepiasi sunkios ir kri
tiškos dienos ir naktys, slepiasi epiški 
vaizdai, gilūs pergyvenimai, kurie kada 
nors dailininkų ir rašytojų tinkamai ir 
mokamai atkurti sudarys gražiausius 
mūsų kovos istorijos iliustracijų pus
lapius.

Lietuvis partizanas tai toks pat jaut
rus ir protaujantis savo tėvynės sūnus. 
Jis giliai pergyvena kiekvieną pergalę ir 
kiekvieną nepasisekimą. Jo sąmonėje 
kaupiasi didžiulis jausmų ir minčių ba
gažas. Bet jo sunkios, o kartais tiesiog 
nežmoniškos sąlygos neleidžia jam visa 
tai popieriuje dabar išdėstyti. Aš ma
čiau daug partizanų laiškų, ir jie visi 
trumpučiai, kalba apie tai, kas esmin
giausia. Juk didžiausią savo dienų ir 
naktų dalį partizanai praleidžia žygiuo
se, miške, kur nėra net galvą kur pri
glausti. Stalą rašymui dažniausia jiems 
atstoja nelygus apipuvęs kelmas. Todėl 
koks nepaprastas džiaugsmas pagauna 
susilaukus iš partizanų platesnio apra
šymo. Į tokius paprastus, pieštuku iš
braižytus puslapius žiūri kaip į kokią re
likviją. Bet tai juk ir yra mūsų tautos 
kovų relikvijos, tai yra lapeliai, kurie 
amžiais bylos mūsų vaikaičiams apie šio 
karo nepaprastus žmones ir jų pasiauko
jimą savo tėvynei. Tie lapeliai, atskirų 
partizanų pasakojimai, įkvėpia mūsų ra
šytojus. Tokiu būdu gema poezija, gema 
apysakos ir romanai apie mūsų brolių 
kovos žygius. Bet tikras ir pilnas vaiz
das atsiskleidžia tik tada, kai patys ko
vų dalyviai smulkiai apibūdina, kaip jie 
kovojo ir ką jie pergyveno.

Visai neseniai, iš dviejų lietuviškų par
tizanų būrių gavome pluoštą laiškų. Jų 
tarpe radome nedidelį eilėraščių pluoš
telį.

Vienas partizanas sako, kad mūsų 
liaudies daina yra lyg tartum drąsos ir 
dvasinio susikaupimo šaltinis. Bet gre
ta liaudies dainų partizanai jau dainuo
ja ir savo sukurtas dainas, kurios pasa
koja apie jų žygius, štai viena tokia 
daina, kurią užrašė ir prisiuntė partiza
nas P. Jos autoriaus niekas nežino, tai 
tarytum nauja liaudies daina ir ji papli
tusi ne tik tarp partizanų, bet ir šiaip 
jau gyventojų tarpe. Štai tos dainos žo
džiai :

Greit mėnuo jau, kaip iš namų 
Palikę Gulbinus, 
Išėjo apžvalgyti jie 
Kelionę į namus.

Jie atsisveikino linksmai 
Palikdami draugus.
Ir spausdami rankas tvirtai 
Pasakė:—nepražus.

Dainavo dainą jie linksmai
Draugai tie keturi— 
Iš partizaninio rajono 
Iš sodžiaus Gulbinų.

Vargų jie matė daugel daug
Ir kovėsi jie daug.
Ir kulkos lėkė zvimbdamos, 
Bet liko jie gyvi.

Kaip matome, daina formališku at
žvilgiu turi daug trūkumų, bet ji savo 
konstrukcija visai primena liaudies dai
ną ir reikia manyti, kad tokių dainų po 
šio karo, išvadavus Lietuvą, liaudyje ra
sime gana daug. Be plačiai partizanų 
tarpe dainuojamos dainos apie keturis 
narsuolius, pluoštelyje buvo ir žinomų 
autorių-partizanų parašytų eilėraščių, 
kurie deklamuojami ne tik partizanų bū
reliuose, bet taip pat pasiekia Lietuvos 
visuomenę, ir ten išmokstami atminti
nai.

Štai vienas partizanas savo eilėrašty
je bando perduoti tą nuotaiką, kuri su
sidarė matant tautų kovą prieš vokiškus 
pavergėjus.

Nerimsta jau žemė nuo Baltijos marių, 
Nerimsta Viduržemio jūros krantai. 
Sukilo žmonija—liaudis pavergtoji, 
Ugnyje jau priešo valstybė, antai.

Sudužo plieniniai šarvai prispaudėjų. 
Pabūgęs ir arijų kraujas žiaurus. 
Iš jūsų paliks tiktai dulkės fašistų. 
Toks atpildas jums niekadėjams tebus.

Į kovą, į kovą, draugai, žūtbūtinę. 
Jau rausta senoliai, svajoti rytai. 
Vienybė tai ženklas, kurs pergalę lemia— 
Kovoja visi pavergtieji kraštai.

Štai kitas to paties partizano—poeto 
eilėraštis, kuris parodo, kokiomis sąly
gomis ir kodėl lietuvių liaudies sūnūs 
griebėsi ginklo prieš vokiškuosius oku
pantus. Iš to eilėraščio galima spręsti, 
kad ne mažas mūsų partizanų skaičius 
įsijungė į kovą nuo pat pirmų vokiečių 
įsiveržimo į Lietuvą dienų.

Tą dieną pradėjo riaumoti patrankos ... 
Tą dieną nerimo dangus.
Tą dieną pasakė: “Eisiu krašto ginti” 
Manasis bernelis brangus.

“Paliki, brangioji. Neverki iš skausmo,— 
Žinai, jog tėvynė ugny
Ir priešas ištroškęs tarybinio kraujo 
Sunaikino viską kely!

Einu ... Tad palik, neliūdėk mergužėle! 
Jau laikas mums skirtis... gana!
Jau šaukia trimitai ir žvanga jau tankai, 
Jau šaukia brangi Lietuva!”

Išėjo brangus, mėlynakis bernelis. 
Išėjo, negrįžo daugiau.
Jo kapą gal glosto praskrėjantis vėjas... 
Širdy jam paminklą statau . ..

Didvyriškų partizanų kova su vokiš
kaisiais pavergėjais reikalauja aukų ir 
iš mūsų narsiųjų liaudies keršytojų tar
po. Mes žinome ne vieną Lietuvos sūnų 
ir dukrą, kurie žuvo nelygioje kovoje. 
Bet ir mirtis partizanų nebaido, nes di
dis ir šventas yra jų kovos tikslas. Štai 
vieno partizano J. eilėraštis, pavadintas 
“Draugams.”

t

Gal daug mūs draugų
Plieno kulkos išplėš,
Gal daug mūs nebus tarp gyvųjų,
Gal ir vėjas žiaurus 
Mūsų dulkes blaškys 
Tarp laukų, ežerų mėlynųjų.

Gal motulė namuos
Lauks sugrįžtant sūnaus ...
Bet kapuose juk nieks nebeatgyja!
Ir pailsus širdis 
Nebsugrįš iš gelmių, 
Pasiliks ji kitų tik širdyje.

draugo Stalino. Jo paprasti, aiškūs, gi
liai prasmingi ir visuomet teisingi žo
džiai įkvepia tarybinius žmones, dirban
čius tarybiniame užnugaryje, kovojan
čius fronte ir laikinai okupuotuose tary
biniuose kraštuose. Jo genialaus vadova
vimo dėka Raudonoji Armija palaužė vo
kiškųjų fašistų galybę ir baigia atva
duoti tarybines žemes. Todėl ir lietuviai 
partizanai, šventai vykdydami didžiojo 
Stalino įsakymus ir nurodymus, priside
da prie mūsų tėvynės greitesnio išvada
vimo.

Vienas mūsų partizanas, stengdama
sis išreikšti tą pakilusią dvasinę nuotai
ką, parašė eilėraštį, kuriame jis kalba 
apie partizanų priesaiką draugui Stali
nui.

Mes priesaiką duodam didvyriui tautų, 
Mes priesaiką duodame vyrui, 
Kurs kelią j laisvę mums rodo tvirtai, 
Kurs pergalėn veda mumis.

Nors mūsų tėvynė paskendus kraujuos, & 
Nors kraštas nuklotas lavonais, 
Tačiau okupantas daug kartų dejuos 
Pajutęs ginklus partizanų!

Prisiekiame, Staline, prarają kast 
Po kojom žiaurių okupantų!
Prisiekiame dūmais į erdvę paleist 
Jų kruviną stūksinčią mantą!

Prisiekiame, Staline, viską aukot— 
Prireikus net savo gyvybę.
Prisiekiame Lietuvą brangią vaduot 
Ir triuškinti priešo galybę.

Tegul tie posmai savo eilėdara ir ne
tobuli, bet jie mums didžiai brangūs, nes 
sukurti Lietuvoje, bekovojant su nuož
miuoju priešu, sunkiausiomis sąlygomis. 
Jie rašyti širdies krauju. Jie rodo mūsų 
brolių ir seserų didį patriotizmą ir pasi
aukojimą viską paaukoti, kad mūsų tė
vynė Lietuva būtų laisva.

Kam Kentėti
NESMAGUMUS

UŽKIETĖJIMO

K. Korsakas.

Garsiausi Lietuvos Rašytojai Prieš Vokiečius
Žymiausieji mūsų rašytojai visada 

stovėjo pirmose kovotojų eilėse dėl lietu
vių tautos laisvės ir gerovės, dėl Lietu
vos liaudies teisių ir šviesesnės ateities. 
Šiandien mūsų tauta vėl yra priversta 
vesti žūtbūtinę kovą dėl savo gyvybės ir 
kultūros. Tai kovai turi būti sutelktos 
visos didžiosios mūsų dvasinės tradicijos, 
taip ryškiai atsispindinčios lietuvių lite
ratūroje. Iš mūsų literatūros puslapių 
dabarties kovotojai vėl turi pasisemti jė
gų, pasiryžimo ir ištvermės, mūsų žy
miųjų rašytojų raštai vėl turi nurody
ti tą vieninteliai teisingą kelią, kuriuo 
eiti dabartinėje kovoje su vokiškais oku
pantais dėl juo greitesnio Lietuvos išlai
svinimo.

Kokį gi prisakymą paliko mūsų žy
miausieji rašytojai dabarties kovotojams 
prieš vokiškuosius grobikus — amžinuo
sius Lietuvos priešus?

Tą prisakymą — bekompromisinės ko
vos prisakymą — mes randame mūsų li
teratūros klasikų raštuose.

Jau didysis XVIII-tojo amžiaus mūsų 
poetas Kristijonas Donelaitis savo ne
mirtinguose “Metuose” sviedė j veidą 
vokiškiesiems atėjūnams ir Mažosios 
Lietuvos kolonizatoriams aštrius prie
kaišto žodžius, kuriuos su keleriopa ne
apykanta galima šiandien pakartoti 
Lietuvoje siautė j an tiems hitlerininkams:

Vokiečiai Lietuvninką per drimelį laiko, 
... į jį žiūrėdami šypsos.
šypsos rods, o tik mūsų šaunią garbingą duo- 
Ir dešras rūkytas su pasimėgimu valgo, [na, 
O štai jau lašinių lietuviškų prisiėdę 
Ir mūs alų su gvoltu jau visą sugėrę, 
Viežlibus lietuvninkus išpeikt nesigėdi.
Kas jums liepė mus ir žmones mūs paniekint? 
Ar negalėjot ten pasilikti kur jus nuperėjo? 
Ir varles bei rupūžes jas ėst pamokino?

Pirmasis žymusis mūsų istorikas Si-

manas Daukantas vokiečius laikė di
džiausiais lietuvių tautos priešais. Savo 
istoriškuose raštuose jis ryškiai parodė, 
kiek baisių skriaudų per amžius patyrė 
lietuviai iš vokiškųjų grobikų. Jo žodžiai, 
kuriais jis veikale “Darbai gerųjų lietu
vių ir žemaičių” aprašo kryžiuočių neša
mą vergovę senovės lietuviams, nuosta
biai tinka kruvinajai Lietuvos dabar
čiai :

“Jūs dieną naktį dirbdami nepakakin
site turtų ir gėrybių tiems kraugeriams, 
kurių kalbos nesuprasite, sakau, kapus 
tėvų savo išarsite, miškus šventus iškir- 
site, versmes balas išdžiovinsite, tačiau 
ne taip jų godumo nepasotysit... Jūsų 
vargai, ašaros jų širdžių nesugraudins. 
Šimtus tūkstančius metų jiems vergau
kite, o jokios nuo jų paguodos nesulauk- 
sit. Paneigs anie mūsų bočių prabočių 
išmintingą tikėjimą, įstatymus ir apsiė
jimus, nebeleis rašyti skaityti mūsų kal
ba, ant galo išplėšę jums paskutinę tei
sę paskaitys jus pačius tarp savo gyvu
lių, dovanos, mainys, padavinės viens 
kitam it bestijas. .. Atėjo, sakau, diena, 
kurioj reikia lietuviui žemaičiui ar liue
sam mirti, ar amžinu vokiečių vergu 
tapti.”

Prie šių pilnų giliausios neapykantos 
vokiškiesiems grobikams Simano Dau
kanto žodžių savo tvirtą balsą prijungia 
ir mūsų grožinės prozos pirmasis kūrė
jas, žymus žemaičių rašytojas Motiejus 
Valančius. Savo “Antano Tretininko pa
sakojimuose” jis davė visą eilę pavyz
džių iš kovų su kryžiuočiais. Ir kaip ne
atmainomas kovos šūkis šiandien skam
ba mums Motiejaus Valančiaus žodžiai: 
“Todėl vienas už kitą kibkim, telkimės 
ir muškime priešą, nes šimtą kartų ge
riau yra mums numirti, kaip vokiečiams 
vergauti.”

(Pabaiga sek. num.)

Anglų lakūnai vėl puolė 
vakarinę Vokietiją.

Talkininkai žygiuoja pir
myn šiaur. Italijoj.

London, rugp. 24. — Pra
nešama, kad smarkeja ir
platėja mūšiai tarp rumu
nų ir nacių.

Daug kartų ėjo gelžkeliais.
Praėjo jie tvirtai.
Jie nesvarstė, negalvojo—

• Gyvenims ar kapai.

Dainavo dainą jie linksmai 
Draugai tie keturi 
Iš partizaninio rajono, 
Iš sodžiaus Gulbinų.

Dėl tėvynės brangios
Paaukosim save,
Juk ji turi per amžius gyvuoti!
Ir pasauliui darbai
Mūs narsiųjų draugų
Liks per amžius ilguosius byloti.

' Nėra tarybinio patrioto, kuris nemylė
tų didžiojo Tarybų Sąjungos tautų vado

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminaojam akis, rašome receptas, 

nupieštam planas.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regčji- 
mo Pataisy111118 viršaus 

daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip- 
gi jų šeimoms ir jų pa- 
cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Staff Z-8M2

Kai jums prikimba veiksminis užkietėji
mas ir Jūs jaučiatės nuvarginti, nervuoti 
ir blogoje nuotaikoje ir nuo tų reiškinių 
kenčiate — galvos skaudėjimą, jaučiate ne
malonų kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir jūs 
skilvis jaučiasi apsunkintas dėl gazų ir 
išpūtimo — įsigykite Dr. Peter’s daug 
metų išmėginto Gomozo. Daugiau negu 
liuosuotoįas, jis taipgi yra vidurių stiprin
tojas, sudarytas iš 18 pačios Gamtos gyduo
lių šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo duoda 
nerangiom žarnom veikti ir pagelbsti joms 
švelniai ir sklandžiai pašalinti užkietėjusias 
išmatas j pagelbsti prašalinti užkietėjimo 
gazus, ir suteikia skilviui malonų šilumos 
jausmą. Vartokit tikrai kaip nurodoma ant 
bonkutės užrašo. _ Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pagelbos nuo užkie
tėjimo varginimų ir tuo pat laiku, paleng
vinti jūsų skilvį, įsigykite Gomozo šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų ’’susipažint- 
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

nvif AT 6^c vertesU I I* Al Bandymui Bonkutės
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nckuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

I Siųskit šį “Special Pasiū- I
| lymo” Kuponą — Dabar |
II □ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo- I

ketą 11 uncijų Gomozo ir dykai —
Į 60<* vertės — bandymui bonkutės j 

Olejo ir Magolo.
I O C. O. D. (Išlaidos pridėtos) I
I Vardas...............................................—— Į

I 1| Adresas............ ............................................... į
į’ašto Ofisas.............................................. — I
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. !

Dept. 674—14 HE
i 2501 Washington Blvd., Chicago 12, Hl. I
| 256 Stanley St., Winnipeg, Man., Can. |

| Dr. John Repshis
(REPSYS) Į

LIETUVIS GYDYTOJAS i
| 278 Harvard Street Į
j kampas Inman St., arti Central Skv. J
I CAMBRIDGE, MASS.
| Tel. TRObridge 6330 <
j OFISO. VALANDOS: į
| 10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakar* j
j Nedėliomis ir ivcntadieniaia *

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj nė
ra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite pinigų, 
nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, j krautuves 

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



<*
Ketvirtas Puslapis

LIETUVIU KOLONIJOS IR VEIKLA

526 Livonia

608 East

345 Myrtle

732 Pacific

233 Buffalo

80 Ave.

1019 Ave.
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branda be

2945 Fulton
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SAMUEL HERBST
Ave., Brooklyn, N.

NAUJOSIOS ANGŲ JOS DEMOKRATINIU!
I iCTlivni vm ami inc id vcivi a

(Pabaiga)
Cambridge yra didelė lietu

vių kolonija, bet savistoviu di
deliu veikimu daug pasirodyti 
neišgali, nes čia pat Bostonas. 
Tankiai cambridgeiečių veiki
mas susilieja stiprion sobosto- 
niečių tekmėn.

Tačiau ir čia gyvuoja visų 
mūsų pažangiųjų organizacijų 
kuopos ir palaikomas reikalin
gas judėjimas, čia, rodos, gy
vena draugė M. Krasauskie
nė, draugai Kvietkai, Andro- 
liūnai ir dar keli veiklesni 
draugai. Reikėtų vystyti vieti
nį judėjimą ant vietos plačiau. 
Juk čia gyvena ir daktaras 
Repšys, kuris teikia daug gar
bės šiai kolonijai. Dirva plati 
ir vaisinga, ji turi gražiau ža
liuoti demokratiniais daigais.

Brighton lietuvių kolonija 
irgi ne visai maža. Ir čia de
mokratinių lietuvių veikla, 
mano supratimu, nėra taip ge
ra, kaip reikėtų būti. Mūsų 
demokratinių o r g a n i z acijų 
kuopos gyvuoja, bet joms bū
tinai reikia gyvesnio kraujo, 
reikia ten vietiniam draugams 
ir draugėm daugiau aktyvin- 
gumo įdėti.

Iš šios kolonijos dabartiniu 
laiku permažai kas girdėtis iš 
pažangiųjų veiklos. O čia vis
gi darbuojasi draugas Usevi- 
čius, draugė Bernotienė ar 
tam panašiai pavardė tariasi. 
Čia gyvena draugas Petraitis 
ir kiti draugai. Brightoniečiai 
turi ir Lietuvių Namą, kur ga
lima susisiekti su vietos lietu- j 
viais ir reikia vystyti platesnį 
demokratinį veikimą. Veiki
mas turi augti ir mūsų demo
kratinės jėgos vis didėti.

Lynn, gerokai atsiskyręs nuo 
didžiojo Bostono. Čia didoka 
jietuvių kolonija, kuri drūčiai 
savistoviai tvarkosi. Turi Tau
tišką Namą, kuris tik biznio 
reikalais rūpinasi, vienok, ne
kenkia ir pažangos darbams.

Tačiau pažangos darbai ne
girtinai apleisti. Mes ir čia tu
rime demokratiniai nusistačiu
sių žmonių, žinau, kad yra 
labai gerų draugų — pažan
gos draugų. Nemažai Laisvės 
skaitytojų, bet čia svarbiau
sios organizacijos, būtent: Lie
tuvių Literatūros Draugystės 
kuopos šiame laike neturime.

Tai apgailėtina, draugai lyn- 
niečiai! Kodėl gi čia jūsų gra
žioje kolonijoje pasyvumas ga
li imti viršų ?

Bent šiame, labai svarbiame 
laikotarpyje, kuomet visur de
mokratinis frontas laimi, jūs 
ten susitelkite ir atgaivinkite 
seniau gražiai gyvavusią LLD 
kuopą.

Praneškite apie tai LLD 7-to 
apskričio organizatoriui šiuo 
adresu: J. M. Karsonas, 14 
Madison St., Lowell, Mass. Jis 
jums viskame pagelbės, net 
ir sunkiausias kliūtis apeiti ir 
pas jus kuopelę atgaivinti. Lai 
jūsų kolonijoj įvyksta tas is
torinis įvykis, kad kartu su 
atsigaivinimu laisvosios Lietu
vos ir jūsų kuopa pradeda 
vuoti šiais 1944 metais, 
sakote ?

Hudson stovi tolokai

gos, apie Massacuhsetts vals
tijos pažangiąsias kolonijas 
dar tenka priminti tris nedide
les, bet svarbias iš praeities 
kolonijas. Sakau, iš praeities 
todėl, kad praeityje jos buvo 
labai veiklios ir davė daug 
naudos progresyviam judėji
mui, o dabar arba nieko, arba 
labai mažai ką galima tegir
dėti.

Štai jos: Fitchburg, Gard
ner ir Dedham. Pastaroji ko
lonija yra nedidelė. Pasiplėtus 
netoli Bostono iš vienos ir ne
toli Norwoodo iš kitos pusės. 
Čia gyvuoja LLD 70-ta kuopa, 
bet ve, matau paskelbtam su
rašė nepasimokėjusių kuopų ir 
No. 70. Sekant tą patį surašą 
žemiau randu šiuos numerius: 
53 ir 78. Reiškia, Gardnerio ir 
Fitchburgo kuopų.

Man, kaipo 7-to apskričio 
geram patrijotui, pasidarė la
bai nesmagu. Manau sau, ko
dėl gi mūsų tokiame veiklia
me apskrityje atsirado net 3 
kuopos, neišlaikiusios savo 
garbės aukštumoje ir tuomi 
užtraukė visam apskričiui ne
garbę ? Buvau labai supykęs 
ant virš minėtų kolonijų veikė
jų, bet nežinojau, ant ko ypa
tingai bartis.

Nežinojau, ar Fitchburge 
draugai Sūmulėnai už tai kalti 
ar kas kitas? Ar Gardneryj 
draugė Slekienė už tai atsako- 
minga ar kas kitas? Ir kas 
Dedhame už tai atsakorųingas, 
kad laiku neišrinktos narių 
duoklės ir nepasiųstos centran 
prieš liepos 1 d., sulyg konsti
tucijos teisių?

Bet tvirtai tikiu, kad iki šiol 
tų kolonijų draugai sukruto ir 
atitaisė savo kuopų užtrauki
mą. Bent jau bus sutvarkyta, 
kuomet šiuos žodžius skaitys.

Šiandieną, rugpjūčio 18 die
ną, berašant šį raštą, gaunu 
popietinį laikraštį su puikiau
siom žiniom, kad raudonarmie
čiai prie Rytinės Prūsijos įgau
na puikiausius pasisekimus, 
mušdami patrakusius hitleri
ninkus ir laisvindami Lietuvos 
parubežius. Įdūkę vokiečiai 
patys, esą, deginą savo kai
mus ir miestus.

Manau, ne vieną lietuvį pa
drąsins ir paskatins prie ge
resnio veikimo tie briliantiški 
Raudonosios Armijos ir visų 
Jungtinių Tautų spėkų pasise
kimai. O tai sekasi dėl to, kad 
nemiegama, bet ryžtingai dir
bama.

žinoma, nereikia manyti, 
kad minėtuose miestuose nieks 
nedaroma. Ten gyvuoja mūsų 
demokratinės organizacijos ir 
jos veikia tiems patiems pa
žangiems tikslams. Bet darbą 
reikia smarkinti, kitaip rugia
pjūtė susivėluoja ir 
naudos byra.
, Reikėtų dar ką 
minti apie Athol
Ten yra lietuvių ir ten gyve
na geras draugas J. Daubaras. 
Bet iš to miestuko nieko ne
girdėti. Jie ten galėtų sukurti 
Literatūros Draugijos kuopelę 
ir jiems nebūtų, persunku tas 
padaryti. Mes jiems pagelbą 
galėtumėm suteikti. Juk kiek
vienas narys gautų po puikią 
knygą “Lietuva Ugnyje” ir la
bai gražų žurnalą Šviesą kas 
trys mėnesiai. Kas metais na
rys moka tik $1.50, o gauna 
kas metais po knygą ir žurna
lą. Ar tai ne puiku ? Ar tai 
ne privalumas kiekvieno pa
žangesnio lietuvio pasinaudoti 
tąja proga ir pakilti keliais 
laiptais apšvietoje?

Reikėtų ką nors parašyti ir 
apie Connecticut valstijos pa
žangiųjų lietuvių veikimą, bet, 
kadangi su tos valstijos judė
jimu nesu susipažinęs, tai pa
lieku iki kas nors kitas apra
šys.

Tik tiek galiu pasakyti, kad 
ir ten yra gerai veiklių kolo
nijų ir atliekami dideli darbai, 
kaip karo pastangose, Lietuvos 
gelbėjime ir visame demokra
tiniame fronte.

Iš kolonijų, rašydamas dau
giausiai minėjau draugų vyrų

nors prisi- 
miestuka.

LahvS—Liberty, UtEuanlaa Daily

vardus ir moterų draugių tik 
kai kur. Atsiprašau draugių 
moterų veikėjų. Taip išėjo to
dėl, kad draugų daug daugiau 
pažįstu, negu moterų, tad ir 
suminėjau tik tuos, kuriuos pa
žįstu.

Labai 
jog ten 
veikėja,
vardą negalėjau suminėti. Liet. 
Lit. Draugijos 7-to apskričio 
ribose mes turime labai daug 
gabių ir veiklių draugių, ku
rios stovi lygiam laipsnyj su 
geriausiais veikėjais vyrais.

Jonas Kaspijos.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

šeštadienis, Rugpj. 26, 1944

gy- 
Ka

nuo 
Bostono į vakarus. Ten lietu
vių kolonija nedidelė, bet sa
vo praeityje labai veikli. Ten 
draugai ir dabar gerai darbuo
jasi visais šių cfienų reikalais.

Hudsoniečiai turi visas pa
žangiąsias organizacijas ir jos 
tvirtai gyvuoja. Tiesa, ten 
draugai neteko daug veikėjų, 
bet ten veikia: Kazlauskai, Si
korskis, Morkūnai, Perednie- 
nė, Siderienė, Grigas, Jeskevi- 
čius (jei 
Urbonas, 
eilė kitų 
kuriems 
mas ne svetimas. Jie visi ben
drai sudaro gerą judėjimą ir 
palaiko gražų namą demokra
tinėj tvarkoj. Bet pastaruoju 
laiku spaudoje nematyti, ką 
jie veikia. O kur tik tylu, ten 
greit snūdurys pristoja. Tad 
garsiau visi, draugai ir drau
gės!

Dabar, einant prie pabai-

jis ten tebegyvena), 
Jokšai, Kukauka ir 
veiklesnių draugų, 
demokratinis veiki-

gaila, kad ir žinau, 
ir ten yra labai gera 
bet neprisimindamas

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2515 has sbeen issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
297A Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

297A Myrtle
DAVID KESSLER
Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is
GB 2085 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
4501 — 4th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

hereby given that License No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

4501—4th

NOTICE

THOMAS 
Ave.,

LAGATOS
Brooklyn, N. Y. T

is hereby given that License No. 
GB 2290 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage . Control Law at 
161 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNUZIATO DE ROSA, CORDARO
161 Park Ave., Brooklyn, N. Y. T

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1592 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under- Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
526 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4900 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
742 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
CASHIS KING MARKETS SYSTEM. INC.

742 Manhattan Ave., Brooklyn, N, Y. T

EVA SHERRY
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
I. New York Ave., Borough of Brooklyn,

NOTICE is 
EB 301 has 
to sell beer, 
the 
608 E
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1799 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
333 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN BICKEL
333 Sumner Ave., Brooklyn, N. T

LEONARDO DAMATO
New York Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE
EB 329 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undei- Section 107 of 
the Alcoholic 
345 Myrtle 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1673 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Contrifl Law 
89 Wyckoff Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

er Sect
Contrifl Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

FRANK DOLANSKY
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE
EB 553 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
511 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

CATHERINE ZWIEBACK
511 Ralph Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that license No. 
EB 1591 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

WALTER ALTHOFF
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE
EB 1302 has been issued to the undersigned 
to sell beer, al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
332-38 Pennsylvania Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to l>e consumed on the 
premises.

NATHAN FEIGELES
332-38 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 468 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 372 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 — Avenue O, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

H ERM A N BRANDSTATER 
(Margie Sweet Shoppe)

O, _Brooklyn, N. Y. T

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
— Avenue H, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

.89 Wyckoff

NOTICE is

JOHN 
Avė.,

BRUNO
Brooklyn, N. Y. T

hereby given that License No. 
GB 4982. has been issued to the undersigned 
to sell beer, al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
4921 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

4921 3rd
FRED 

Ave.,
FIXSEN

Brooklyn, N. Y. T

NOTICK hereby given that License No. 
GB 2075 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4917 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIETRICH AHRENE
4917—7th Ave., Brooklyn, N, Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2117 has been issued to thq undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1419 — 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

1419—8th
DAVID KATZ

Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE
GB 1867 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7116 Ft. Hamilton I1'way. Borough of B'klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

is hereby given that License No.

7116 Ft.
HENRY BEHRJE

Hamilton P’way, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE 
GB 1253 
to sell beer, at. retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1154 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD GEVIRTZ, INC.
1154 Liberty Ave.,Brooklyn, N. Y. T

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

NOTICE 
EB 482 
to sell beer, 
the 
1019 
County of 
premises.

DAVID GROSSMAN
H, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 363 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
172 Havemeyer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS FREEDMAN
172 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 361 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
thg Alcoholic Beverage 
454 — 6th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

DORAK
Brooklyn, N. Y. T

is hereby given that License No. 
has been issued to, the undersigned 

at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Johnson Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to Ims consumed on the 
premises.

DOROTHY
85 Johnson

RUSSE & ADELINE COOKE
St., Brooklyn, N. Y. T

hereby given that License No.NOTICE is
GB 2169 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
206 De Kalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIA MARCHESANO 
(Adelphi Delicatessen)

206 De Kalb Ave.. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2479 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2783-85 Fulton Street .Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS MEHRBERG
(Fulton Self Service Super Market) 

2783-85 Fulton St., . Brooklyn, N. Y, T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5999 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2945 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAV MEYER
St.. Brooklyn, N. Y. T

hereby given that License No.NOTICE is _____ _
GB 5029 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1144 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY SPITT
1141 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1258 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIGMUND R. TURCZANY
318 Franklin Ave., Brdotylyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9612 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
386 Myrtle Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

GAETANO
386 Myrtle Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

D’ANTONIO
Brooklyn, N. Y. T

Kas platina Laisvę, kai 
mynui užrašo, — 
per apšvietę neša

tas laimę

NOTICE it? hereby given that License No. 
GB 5109 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law > at 
183 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MIRIAM BRANDT BRESLOW 
(Merit Egg Store)

183 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2437 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2277 McDonald Ave., 
County of Kings, to 
premises,

ROBERT
2277 McDonald Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2433 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
75 — 6th 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

HARRY RAPAPORT 
(Harry’s Delicatessen) 

75—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5073 has been issued: to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
1499 Gates 
County of 
premises.

1499 Gates

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

E. FREY 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9566 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
421 Van Brunt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

be consumed off the

424 Van
JOHN G.

Brunt St.,
CHENESKI

Brooklyn, N .Y. T

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

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

MORRIS ELKIND
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8845 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
442 De Witt Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

442 De Witt
ALEX LIEBER

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 4920 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Bay Ridge Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

tiie

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1705 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 New York Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY VON DER REIDT
56 New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 1710. _____
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3515 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HARMELING
3515 Quentin Road, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2210 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law' at 
1438 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARGARET SIMON
1438 Broadway, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1752 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
246 Nassau Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM BICA & 
246 Nassau Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

CHARLES MANERI 
Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4943 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undei- Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ~ 
185 Norman Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

LOUIS
185 Norman'Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

VOGEL
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1242 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

SALVATORE 
(Charles Grocery

500 Henry St.,

be consumed off

FRUCIANO
& Delicatessen) 

Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9938 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1202 — 60th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY PHILIP PREOLA 
1202—60th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9910 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
596 Carroll Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Beverage Control
Street. Borough of 

Kings, to be consumed off the

596 Carrol 1
VITO GARRICCIHO
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is . ..
GB 1998 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

Alcoholic 
Driggs 

County of 
premises.

. OTTO KOPP 
(Otto’s Delicatessen) '

25 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

SKELBKITeS laisvėje

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

B

I
Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dienų 
iki vėlai.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpinami 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

118 Bay

MEYER LEWENTHAL
(King J. Dairy)

Ridge Ave., Brooklyn, N.

NOTICE
GB 9573 ________
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
19 Utica Avenue, Borough of _ __
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LEXINGTON P. REESE, JR. 
Ave., Brooklyn, N.

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

Law at 
Brooklyn, 

the

19 Utica

NOTICE 
GB 2416 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6906 Colonial Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WALTER E. HASLAM 
6906 Colonial Road, Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10135 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
362 Sumner Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

362 Sumner
JEAN 

Ave.,
SHORR

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 1244 has been issued to the undersigned 
to, sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
503 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN F. STEILEN, INC.
503 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

pavienių 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

1-----------------------------------------------------------m

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokie 

/ dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojv 
įvairiom spalvom

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

prie Chauncey St., Broadway Line
Tel. GLenmore 5-6)91

<3:

O

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
r,-.- }■(bięliau$kas) r

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
■aiifoT»r7ž5iT78?ir7^r7^rfcYi^ir7^ifa^^^

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9174 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2001 Mermaid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA GOLDFINE 
(Monticello Dairy)

2001 Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10145 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
320 Central Avenue, 
County of Kings, to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ROSARIO
320 Central Avę.,

PATERNO
Brooklyn, N. Y.

Philadelphia, Pa
Vėl Galima Gauti

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

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

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

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOID  AI Ir ki
tos Mešlažamčs Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri-

gydomi naujoviškais būdais 
kraujo ir šlapumo ištyrimai 
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS *2.

DR. ZINS
110 East 16th St., N. Y
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Isist. 28 ra.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.GREEN STAR BAR 4 GRILL

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

«

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

^IfAWAWAWAIIlfAWAWAWAWAVlfAWAWAWAWAWAyifAWAWAWAWAWAWWAllW

IMMMMMT*?

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

tV ■

įį&zĮįh- ■ 4 / ■

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermininė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis

■ būsite patenkinti.

/nftvnavnftvnavnavAavflftvnRunnvAftv/ifivnavnnvnnuflftVAavARvnavAfiv/iriv/iav/)rivflftu/iftvni^
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

................................................................ "p ■■■

HELP WANTfcP—MALE 
REIKALINGI VYRAI

■11

VYRAI
ABELNAS FABRIKO DARBAS TIEMS. KU
RIE NORI PASTOVAUS DARBO. DIDELIS 
MAISTO PRODUKCIJOS FABRIKAS. UŽ 
VIRŠLAIKIUS MOKAMA LAIKAS IR PUSE.

QUAKER MAID CO.,
80 — 39TH ST., BROOKLYN.

(205)

MALĘ and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ
Patyrimas Nereikalingas. 

75c J VALANDĄ.
Laikas Ir Pusė Už Viršlaikius.

JAY TRADING COMPANY
35 Meadow Street, Brooklyn.

MOTERYS PRIE 
SANDWICHIU 

INDŲ ATĖMĖJŲ
Pilnam ir daliai laiko. 

NUOLATINIS DARBAS
Kreipkitės į

PERSONNEL OFISĄ,
12-TOS LUBOS

JOHN WANAMAKER 
9TH STREET & BROADWAY 

NEW YORK CITY.
(201)

Binghamton, N. Y: Reikalinga Liudijimai iš U. S. Employment Service. 
Reikalingas Pilietybės Įrodymas.

Seržantas Al. Blinkevicius 
(Kaz. Blinkevičiaus sūnus), 
buvęs sužeistas mūšiuose Itali
joje, svečiuojasi pas tėvus. Jo 
ir jo tėvų draugai ruošia drau
gišką pobūvį rugpj. 26 d., Liet. 
Svetainėje. Tai bus proga pa
simatyti su jaunu šio didžiojo 
karo kovūnu.

Kari K i ra lis, ėjęs karo mo
kyklą ir siekęs oficierio laips
nio, pasekmingai išlaikė eg
zaminus ir jau turi laivyno 
oficieriaus laipsnį Ensign. Pa
viešėjęs pas tėvus porą dienų, 
išvyko tarnybos pareigoms.

Jasilionis.

RAUDONARMIEČIAI
NETOLI GALATI

Maskva, rugp. 25. —Rau
donoji Armija užėmė pozi
cijas tik 35 mylių nuo Ga
lati miesto, vadinamo duri
mis j Rumunijos sostinę 
Bucharestą ir į Ploesti ži
balo laukus.

PAGADINTAS MELAS
*

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Galite suprasti ir be aiš

kinimo, kaip jūsų Paulius 
jaučiasi, sužinojęs, kokioje 
padėtyje mūsų reikalai sto
vi. Sakau, velnias mane su
vedė su tuom valdininku. 
Pakol žmogus nenujauti, 
kad bėda tau kabo po no
sim, tai nei baimės kenti, 
nei širdis skauda. O dabar 
tai ir jūsų Paulius trankosi 
per naktis lovoje, kaip ir 
visi pro-naciai, negalėda
mas užmigti. Jeigu Paulius 
galėtų tikėti Dievo pama- 
čia, tai nors ant mišių nu
neštų, gal kiek palengvėtų, 
bet jis ir tos laimės netu
ri. <♦

Paulius.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Laisvės piknikas įvyks Daugelis 
žmonių kalba, kad Laisvės piknikas 
negaus alaus. Netiesa. Alus gautas, 
maistas ir viskas. Bušai bus sutvar
kyta. Dabar visiems lieka susirū
pinti pagelbos darbais, šaukiame 
paskutini platų susirinkimą ateinan
tį ketvirtadieni, 31 d. rugpjūčio, 
735 Fairmount Ave., 8 v. v. Prašom 
mūsiškių drąugių ir draugų daly
vauti šiame susirinkime, o tie kurie 
negąlėsite, būkite anksti parke pa
sirengę pagelbėti darbu. — Komisi
ja. (201-202)

STATE ROAD & RHAWN STREET,
HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 

PA.

481 Clermont Avenue, 
Ęrpplflyn.

(Arti Clinton & Wąshiųgton Stoties, 
8th Ave. Subve)

REIKIA VYRŲ
Materialų Kraustyto jų
Pągelbininkų Prie I^Juntlmy ir 

Priėmimų pepartmente.

MILLWRIGHT PĄGELBIN1N-
KŲ IR ELEKTRIKIERIŲ

JOHN J. NESBITT, INC

A. Schrader’s Son

WORCESTER, MASS.
Pranešimas Lietuvos Sūnų ir Duk

terų Broliškos Draugijos nariams. 
Jums turbūt jau yra žinoma, kad 
mūsų svetainė, 29 Endicott St., 19 
d. rugpjūčio, ryte sudegė. Todėl no
rime pastebėti, kad mūsų sekantis 
susirinkimas, kuris įvyks rugsėjo 5 
d., bus laikomas vasarnamyje, 
Olympia Parke. Pradžią 7:30 v. v. 
Malonėkite dalyvauti ir praneškite 
kitiems. Bus raportų apie namo 
sudegimą, taipgi tąisymo klausimas. 
— J. J. Bakšys, sekr. (201-202)

LYDYTOJAI
VINIŲ KALINETOJAI 

MOKINIAI LYDYTI 
LAIVŲ ĮRENGĖJAI 

RYKIUOTOJAI
VIDAUS MAŠINISTAI

PLOKŠČIŲ METALO DARBININKAI 
VAMZDŽIŲ SUVEDĖJAI 

ŠVIRKŠTEJAI - MALIAVOTOJAI
IR PAPRASTI DARBININKAI

KREIPKITĖS

DRAVO CORPORATION
GALE MADISON STREET, 

WILMINGTON, DELAWARE

AR U.S. EMPLOYMENT SERVICE, 
601 SHIPLEY STREET.

POKARINIS 
UŽTIKRINIMAS 

PAS 
WALLINGTON TUBE 

CORP.
480 Main Avenue 

WALLINGTON, N. J.
Patenkinančiai Pritaikoma 

Mokestis 
Naktiniam Bonai 

Geros Darbo Sąlygos

MUMS REIKIA
Paprastu Darbininkų 
Mašinų Operatorių 

Pilnai Išsilavinę Mašinistai

Kompanijos atstovai tarsis su 
aplikantais PASSAIC, PATERSON, 

HACKENSACK, N. J.

U.S. Employment Service 
Offices.

REIKALAUJAMA PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

(205)

REIKIA VYRŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

DOVER FINISHING
& RESEARCH CO.

126 RALPH STREET, 
BELLEVILLE, N. J.

(203)

REIKIA VYRŲ
LENGVAM GAMINIMO DARBUI. NUOLA
TINIS DARBAS; VIRŠLAIKIAI

40 VALANDŲ

STANDARD DRUG
240 CENTRAL AVĖ..

NEWARK, N. J.

VIRŠAUS

CO

(303)

PUNCH PRESS
OPERATORIAI

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.

(207)

REIKIA DARBININKŲ
THE

CHARLES PARKER 
COMPANY

MERJDEN, CONNECTICUT
PUIKIAUSIOS PROGOS 

ĮSIGYVENUSIAME FABRIKE
GEROS ALGOS

LAVINTIEMS IR NELAVIN
TIEMS DARBININKAMS 
PUIKIAUSIOS PROGOS 

TAIKOS METU
KOMPANIJOS ATSTOVAI 

PRIBUS Į
U.S. EMPLOYMENT 

SERVICE ’
87 MADISON AVENUE 

NEW YORK CITY,

Pirmadienį & Antradienį.
ARBA, JEI JŪS PASIRENKATE 

KREIPKITĖS PAS
THE CHARLES PARKER 

CO., 
MERIDEN, CONN.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

(203)

ORLAIVIŲ 
DARBININKAI 
VISŲ RŪŠIŲ 

TAIPGI 
ORLAIVIŲ 

TOOL TEKINTOJAI 
PRIE 

MILLING CUTTERS
ORLAIVIŲ DIRBTUVĖS 

EKSPEDITORIAI, 
IŠSIUNTĖJAI

IR
VEŽIKAI

ORLAIVIŲ 
RANKOM NITUOTOJAI 
MAŠINA NITUOTOJAI 

IR PLEIŠYTOJAI
PUIKIAUSIOS ALGOS!
NUOLATINIS DARBAS!

VIRŠLAIKIAI!
GENERAL BRONZE

CORPORATION ,

43-02 — 38th St. 
Long Island City

REIKALINGAS ĮRODYMAS GIMIMO 
VIETOS.

(206)

(201) NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

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

JOHN J. NESBITT, INC
STATE ROĄD & RHAWN ŠTREET, 
HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 

PA.
(201)

i?.w> PIRKITE PONUS!

OPERATORIAI
VIENA IR DVIEM 

ADATOM MAŠINOS
VALDŽIOS DARBAS 

AUKŠTOS ALGOS
ŠVIESI ORINGA DIRBTUVĖ
Coat Corp, of America 

37-18 Northern Blvd., L. I. City 
6th ar 8th Ave. Subve, 36th St. Stotis.

(201)

NAKTINIAI APVALYTOJAI
Puikiausia proga naktinės 
priežiūros štabąms, darbas 

vyrams virš 45.
5 DIENŲ

40 VALANDŲ SAVAITE
Valandos 6 P.M. iki 3 A.M. 
ir Ketvirtadieniais 9 P.M.

iki 6 A.M.
KREIPKITĖS

EMPLOYMENT OFFICE 
60TH STREET MEZZANINE.

Bloomingdale’s
(205)

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

. MOKINIMOSI 
DIRBTUVĖS DARBAS.

NUOLATINIS DARBAS.

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

(205)

VYRAI
KARINIAMS DARBAMS

PRIIMAMI BI AMŽIAUS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

NUOLATINIS DARBAS.
DAUG VIRŠLAIKIŲ.

Kreipkitės Tuojaus
Ironbound Box&Lumber Co

46 Hoffman Place,
HILLSIDE, J.

(203)

OFISUI BERNIUKAS
TURI TURĖT KOMERCINIO 

MOKSLO IR SUPRATIMO 
APIE TYPING.

SPERRY 
PRODUCTS,
1505 WILLOW AVE., 

HOBOKEN, N. J.
(204)

STALINĖ LATHE 
JIG BORE & 

MILLING MAŠINŲ 
OPERATORIAI

TOOL TEKINTOJAI 
SUPLANAVIMUI VYRAI 

LABORATORIJOS 
MECHANIKAI

VYRAI 
Abelnam karų dirbtuvės 

darbui
TURRET LATHE

NUSTATYMUI VYRAI
& OPERATORIAI

TOOLMAKERS
VYRAS ABELNIEMS 

DARBAMS

SPERRY 
PRODUCTS,
1505 WILLOW AVĖ., 

HOBOKEN, N. J.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

(204)

VYRA)—Imkite darbą industrijoje, gyvybiniai 
svarbioje karo pastangoms ir pokariniu me
tu. Storage Batteries yra ir bus naudojamos 
vis daugėjančiais kiekiais. Nereikės eikvoti 
laiko, kai ateis konversija. Mes galime pasi
naudoti darbininkais prie išsiuntimų, švino 
deginimo, sustatymų, nuliejimų, klijavimų, 
apkarpymų departmentuose. Patyrimas nerei

kalingas. Progos greitiems pakilimams. 
Reikalingas atliekamunao apreiškimas.
GENERAL LEAD BATTERIES CO.

196 West Railway Ave., Paterson 3, N. J.
(203)

APVALYTOJAI
DIENĄ IR NAKTĮ i

NUOLATINIS DARBĄS 
Kreipkitės i 

PERSONNEL OFISĄ 
12-TOS LUBOS

JOHN WANA^AKER 
9TH STREET & BROADWAY 

NEW YORK CITY.
(?(H)

KIRPĖJAI 
IŠTIESĖJAI

PATYRĘ. GERA ALGA. NUOLA
TINIS DARBAS. PUIKIAUSIA

PROGA. VALDŽIAI IR CIVI-
• LIAM DRABUŽIAI.

Oldin - Dennis Sportswear
l’East 38rJ St., New York City.

(207)

AMERICAN AIRLINES 
REIKIA VYRŲ 
Sekamiems darbams 

Lą Guardia Field 
PLOKŠČIŲ METALO 

MECHANIKŲ 
AIRCRAFT MECHANIKŲ 

PURŠKIMU MALIAVOTOJŲ
Pradinė algą: 65c, 75c, 80c, 90c $1.00 

j valandų, remiantis praeities patyrimais.
Taipgi

ELEKTRŲ 
VAMZDŽIŲ SUVEDĖJŲ 
(Steam Fitting—Refrigeration)

AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ 
Pradinė alga: 65c, 75c, 80c, 90c j 

valandą, remiantis praeities patyrimais. 
Taipgi yr* vietų 

APVALYTOJAMS 
OFISO VALYTOJAMS 

ir
BERNIUKAMS 16 IR VIRŠAUS
Aplikantams nereikia būti High School 

Baigusiems.
Kreipkitės i <

AMERICAN AIRLINES, Ine.
103 East 41st Street, N.Y.C. 

Tarpe 9 A.M. ir 5 P.M.
(šeštadieniais iki 12:30 P.M.)

(201)

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 VISA DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y. 

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

(X)

SANDĖLIUI VYRAI
PILNAM LAIKUI

TAIPGI DALIAI LAIKO
9 AR 10 A. M. IKI 2 P. M.

IR 1 AR 2 P. M. IKI UŽDARYMO.

HEARN’S
74 — 5TH AVENUE

(201)

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

FILE CLERK
(Archyvam tvarkyti raštininkė) 
NUMERIAIS VEDAMOS FILES 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

$22-$24 PRADŽIAI
370—7TH AVE., NEW YORK, ROOM 1600.

■ (203)
RAŠTININKĖS DANIAI LAIKO 

Valandos 7 ar 8 A.M. iki 1 P.M. 
Puikios aplinkybės

ALGA 55-60c Į VALANDĄ
270—7TR AVE., NEW YORK, ROOM 1615 

(203)

'MENIŠKA TAPYBA
Merginoms, kurios turi patraukimą 

prie piešimo
NEPAPRASTA PROGA
UŽDARBIS $22-$24.

LAIKE MOKINIMOSI.
Užtikrinti Pakilimai. 5 Dienos.

370 — 7th Avenue, 
New York, Roqih |Ų25.

’(203)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TAĘLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLQS DARBININKĖS
TURĮ KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
FROGO3 PAKILUMUI

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

(X)

SALDAINIŲ PAKUOTOJOS
UŽDARBIS NUO 55c IKI 60c I VALANDĄ 
SU ĄLjGŲ PAKĖLIMU. DIENINIS IR NAK
TINIS DARBAS. PUIKIAUSIOS DARBO 
SĄLYGOS. POKARINIS DARBAS. UŽ VIRŠ
LAIKIUS LAIKAS IR PUSE. APMOKAMOS 

VANAGUOS $VENT£S SU ApGA-

QUAKER MAID CO.,
80 — 39TH ST., BROOKLYN.

(205)

MERGINU REIKIA 
Dirbti Valgyklose 

DARYTI SANDVIČIUS
Karinis Fabrikas Hąrrison, N. J. 

15 minučių nuo New Yorko.
DIENINIS IR NAKTINIS 

DARBAS 
GERA ALGA. 

Turi būti pilietės.

MOHAWK COMMISSARY 
101 Park Avenue, Room 715, 

N. Y. C.
REIKIA MOTERŲ 

Nuolatinis darbas; lengvas fabriko darbas.
Nęw Jersey Tool & Wire Forming Co., 

101 Edison Place, Newark, N.. J. 
MITCHELL 2-0642.

(203)

MERGINOS
SUSTATYMAS IR SULIEJIMĄ MAŽŲ 

DALIŲ ; GERA ALGA. LENGVAS.
ŠVARUS DARBAS;

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.
KREIPKITĖS

KREMENTZ & CO.
49 CHESTNUT STREET, 

NĘWARK, N. J.
 (203)

ORLAIVIAM
MOKINĖS

GERA ALGA 
LAIKĘ MOKINIMOSI 

SU PROGRESUOJANČIAIS
PAKĖLIMAIS

ORLAIVIŲ
DIRBTUVĖS EKSPED1TORĖS 

IŠSIUNTINĖTOJOS 
IR VEŽĖJOS

NUOLATINIS DARBAS
VIRŠLAIKIAI

PUIKIAUSIOS ALGOS

GENERAL BRONZE
CORPORATION

43-02 38th St., L. I. City
REIKALINGAS ĮRODYMAS GIMIMO 

VIETOS.

____________________________________(206)

REIKIA MERGINŲ
LENGVAS FABRIKO DARBAS

DOWER FINISHING
& RESEARCH CO.

126 RALPH STREET, 
BELLEVILLE, N. J.

(203)

MERGINOS
18—25 METŲ 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Lavinkitės nepaprastai karjierai

$22-$24 Alga
LAIKE MOKINIMOSI

Išimtina Proga
PAKILIMAMS

PENKIOS DIENOS
370—7th Ave., New York, Room 1607.

(203)

RAŠTININKĖS 
PUIKIAUSIOS POKARINES PROGOS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
$22-$24 PRADŽIAI, 5 DIENOS 

270—7TH AVE.. NEW YORK, ROOM 1630. 
_______ _____________________________ (203)

OPERATORĖS
VIENA IR DVIEM 

ADATOM MAŠINOS 
VALDŽIOS DARBAS 

AUKŠTOS ALGOS 
ŠVIESI ORINGA DIRBTUVĖ
Coat Corp, of America 

37-18 Northern Blvd., L. I. City 
6th ar 8th Avo.. Subve, 36th St. Stotis. 

(201)

MOTERYS
ir

MERGINOS
18 METŲ AR VIRŠAUS

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS

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

(205)

tvarkytojos
IR

INDU ATĖMĖJOS
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 

5 DIENŲ SAVAITĖ. 
POKARINĖ PROGA.

SPERRY 
PRODUCTS, 
1505 WILLOW AVE., 

HOBOKEN, N. J.
(204)- ■ --  -----

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI

SALDAINIŲ DIĘBTUVĖJĘ 
Valand. 12:80 P.M. iki 9 P.M. 
šeštadieniąįs: 8 Ą.M.t-12 Pietų 

sekmadieniai^ nedirbama

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(211)

MERGINOS
Ar jūs tarp 16 ir 18 ir jieškote pastovaus 
darbo nepaprastai giminingose aplinkybėse? 
Jei taip, kreipkitės pasitarimui Stanbi Photo 
Service, Building F, 16th and Riverfront, 
Hoboken ,N. J.

(206)

1

*

MERGINOS & MOTERYS 
Jei jūs turite atliekamų keletą valandų | 
dieną, kodėl neužeiti naši matyti su mumis? 
Mee patvarkysime 30 valandų savaite atatin
kamai jūsų patogumui, bi kadą rytai,/ po
piečiais ar vakarais. Stanbi Photo Scrvicf, 
Building F. |6th and Riverfront, Įioboken, 
N. J.

 (206)

MERGINOS-MOTERYS
‘ BŪTINAS

KARINIS DARBAS DABAR
Pastovūs Taikos Metu Darbai 

LENGVAS FABRIKO DARBAS 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

PATOGI TRANSPORTACIJA 
Kreipkitės Asmeniškai

Pradedant pirmadieniu, baigiant šeštadieniu 
9 a. m. iki 3 p. m.

Reikalinga atliekamumo pareiškimas ir 
gimimo certifikatas.

CONTINENTAL
CAN COMPANY, INC.

16TH IR COLES STS.,
JERSEY CITY 2, N. J.

Važiuokite Public Service Bus No. 31 ar 
Lower Jersey City Bušų Linija.

(205)

MERGINOS-MOTERYS
FABRIKO DARBAS 

55c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
Patyrimas Nereikalingas 

Viršlaikiai po 40 valandų

STERLING BAG CO., 
11-19 Green Lane 

Brooklyn.
(Flushing Ave. gatvekaris iki Gold St.)

(206)

PRIE BUFETO MERGINOS
KARINIAME FABRIKE 
HARRISON, N. J.

15 Minučių Nuo New Yorko.
DIENINIS IR NAKTINIS DARBAS 

GERA ALGA. 
TURI BŪTI PILIETES.

MOHAWK COMMISSARY
101 Park Avenue, Room 715,

REIKIA MOTERŲ
DIRBTI PRIE STALO, 

EGZAMINUOTI LENGVĄ 
SUSTATYMO DARBĄ

A. Schrader’s Son
481 Clermont Ayenue, 

Brooklyn.
(Arti Clinton & Washington Stoties, 

8th Avė. Subve)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKU)

SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

56 WEST 23RD ST., N. Y.
O)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

56 WEST 23RD ST., N. Y.
(x)

MOTERYS PARDAVĖJOS
PILNAM LAIKUI 

TAIPGI 9:45 A. M. IKI 3 P. M., 
AR 1 P. M. IKI UŽDARYMO

RAŠTININKĖS 
KASIERKOS 

SANDĖLIUI MERGINOS 
PRIE SODĖS FONTANO 

DARBININKĖS
5 DIENOS, 40 VAL. SAVAITE.

HĘARN’S
74—5TH AVENUE.

(201)
i

MĘRGINOS & MOTERYS
DALIAI LAIKO & PILNAM 

LAIKUI DARBAS.
Mes turime įvairių darbų savo fa
brike merginoms virš 16. Iš anks

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

atsinešti įrodymus savo amžiaus.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(211)

I

•f
I
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NewXhilo^/K^^Zinioi
Tarp Lietuvių

Grįždami iš kariškų parei
gų Normandijoj, Francijoj,
lankėsi pas laisvietę Liliją Ka
valiauskaitę jos giminaitis ka
pitonas Charles Savickas ir jo 
draugas dr. William Parsons. 
Kapitonas Savickas išvyksta 
namo į Tacoma, Wash., o dak
taras — į Bangor, Me.

Nubaudė Svorio 
Falsifikatorių

Francesco Scarsella, 13 17 
42nd St., Brooklyne, ilgą laiką 
galėjo būti sėkmingu gatvėse 
prekiautoju (pedler’iu), jam 
vykdavo greit išparduoti, visa
da jo kainos atrodžiusios pri
einamesnėmis. Bet. . .

Taigi, visuomet tas bet turi 
sugadinti. Radosi tokių šeimi
ninkių, kurioms pasirodęs įtar
tinu jo svoris. Inspektoriai pa
tikrinę. Jie sako, kad jo svars
tyklės buvusios “pafiksytos” i 
taip, kad pirkėjas gaudavo tik ; 
75 nuošimčius arba tik tris 
ketvirtadalius perkamo svorio.;

Teisme jis nubaustas pasi- 
mokėti $200.

Brooklyne prie Flatbush ir 
Nostrand Avės, pereitą penk
tadienį rasta vaikščiojant apie 
15 metų jaunuolė, kuri nega-j 
Įėjo pasisakyti kuomi ir iš kur 
esanti. Menama, kad ji prara
dus atmintį. Ją nuvežė į Bel
levue.

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

JAGOBOWSKI COLONEL
FRANZ WERFEI^-S. N. BEHRMAN

Komediją Paruošė ELIA KAZAN
Louis Calhern ’!< Annabella * Oscar

Karlweiss ❖ J. Edward Bromberg

MARTIN BECK
Vkr. $3.30 ikl $1.10.

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

I------------------------------—-----------------------------------------------------------

DABAR RODOMA
Puikiausia Nauja Komedija

Preston’o Sturges

“Hail The Conquering 
Hero”

Su * EDDIE BRACKEN
* ELLA RAINES

♦ WILLIAM DEMAREST 
šaunus “ASMENINIS” 

Vaidinimas Scenoj 
Nepaprastas Priedas— 

GENE SHELDON

Paramount THEATRE 
BROADWAY 
ir 43rd Street

Raudonasis Kryžius Atidaro 
Mūšy Kariams Belaisviams

Dovany Pundeliy Centrą
Raudonojo Kryžiaus Brook- 

lyno skyrius (chapter) iki šiol 
jau turėjo keliolika skirtingų 
veikimo skyrių, bet dar netu
rėjo mūsų kariškiams belais
viams dovanų pundelių dary
mo įstaigos. Norintieji tame 
pasidarbuoti brooklyniečiai tu
rėdavo važiuoti į New Yorko 
skyriaus įstaigą.

Daugeliu atvejų tas punde
lis yra vieninteliu išlaikytojų 
belaisvio sveikatos ir gyvas
ties. P. Lovegrove nurodė, kad, 
nežiūrint tarptautinės sutar
ties, jog paimti belaisvėn ka
riai turi būti valgydinami tuo 
pačiu maistu, kuriuo minta sa
vieji kariškiai, mūsų priešai to 
neprisilaiko. Bet jeigu ir pri-

FILMOS -
“Dragon Seed” šeštoj 

Savaitėj
Pradėjusi šeštą savaitę Ra-

TEATRAI

Su 11-ta ateinančio mėnesio 
pradedama ant vietos ir ši dar
bo sritis, kaip buvo pranešta 
Mrs. Mortimer Seabury pa
stangomis sušauktame Raudo
nojo Kryžiaus darbuotojų ir 
organizacijų atstovų susirinki
me viešbutyje St. George per
eitą antradienį, rugpjūčio 22- 
rą. TMf

Karui įsisiūbavus, daugiau 
kariškių patenka belaisvėn. 
Raudonasis Kryžius siunčia 
jiems po pundelį konservuoto 
maisto kas savaitė.

Kaip Belaisviai įvertina 
Dovanas

Tas pundelis, kaip pasako
jo p. Lovegrove, patsai buvęs 
nacių belaisvėj, yra pirmasis 
ir vienintelis ryšys tarp be
laisvio ir jo krašto. Be jo ka
riškiui, gal pirmu kartu at
skirtam nuo saviškių, pirmu 
kartu svetimame krašte, pirmu 
kartu belaisvėje sunku būtų iš
laikyti moralas. Toji Raudono
jo Kryžiaus dovana primena 
jam, kad, nežiūrint tolumo, 
apie jį yra rūpinamasi, kad 
jis nėra užmirštas, nėra apleis- 
1 r i*

WARNER BROS, perstato

JANIE
—ji buvo visų mylimoji!

su ROBERT HUTTON * JOYCE 
REYNOLDS « EDWARD ARNOLD * 

ANN HARDING
IR DAR Šaunūs Vaidinimai Scenoj su 
TOMMY TUCKER ir Jo Orkestru, The 
THREE TWO TIMERS, dainininkai ir kt.

STRAND “7,tD:TAY

BETTE DAVIS
Naujoj dramatiškoj Warner Bro«. 

judžių sensacijoj

“MR. SKEFFINGTON”
su CLAUDE RAINS * WALTER ABEL 

GEORGE COULOURIS
ir kitais žymiais vaidintojais.

HOLLYWOOD i™?£TY

DIDINGIAUSIAS PASAULYJE 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
NUOLATINIAI VAIDINIMAIDABAR RODOMA

F") XZ \7 7th Avenue
1 \ K—Z Z\ T ,r 50th St., New York.

DURYS ATDAROS 9 A. M. Sėdynės nerezervuotos.

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITE!
ARTKINO PERSTATO

“ADVENTURE IN BOKHARA”
Sujaudinanti istorija pasakiškojo didvyrio Nasredlno.

Tartum pamišuaiaiR žygiais jis jvarė baimę tironam ir juokais kratė Rytinius kraštus.
Pagaminta Taškento Judžių Studijose, Sov. Sąjungoj.

Patrauklus priedas: “MOSCOW MELODIES” — su šeštakovičium, 
Saliapinu, Lemeševu ir daugeliu kitų, 

pirmą syki drauge pasirodančių judyje.
Nuolat nuo 9 A. M. — Vėlai Rodoma Kas šeštadieni.

STANLEY THEATRE
RADIO CITY MUSIC HALL

TAUTOS TEATRINE VIETA. ROCKEFELLER CENTER
M-G-MT SUKAKTUVIŲ TRIUMFAS

Pasaulinė Premjera galingos meilės ir drąsos judžio . . . pagal didžią Pearl Buck’s 
apysaką. Istorija mergaites, kuri jkvėpė kovojančius Chinijos žmones!

“DRAGON SEED”
' žvaigždžiuoja

KATHERINE HEPBURN
WALTER HUSTON ALINE Mac MAHON
AKIM TAM IROFF TURHAN BEY
DIDŽIOJOJ SCENOJ. “SKY HIGH’’—čiūkuras melodijų Ir spindėjimo... mi 

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

silaikytų ir tai mūsų kariams 
būtų sunku išsilaikyti sveikais, 
nes priešų armijų pats geriau
sias maistas toli neprilygsta 
tam, prie kokio yra pripratęs 
mūsų karys namie ir tarnybo
je. Raudonojo Kryžiaus savai
tinė dovana nors dalinai at
pildo tą trūkumą.

Taupesi D-Dienai
Vokietijos belaisvėje buvę 

civiliniai, sakė p. Lovegrove, 
pradėjo savo pundelį gauti į 
penktą mėnesį po patekimo 
belaisvėn. Po to, kai kada gau
davę kas savaitę. Vienas kitas 
pundelis dingdavęs kelyje. Ga
vusieji visi dalydavęs! gaviniu 
su negavusiais. Taipgi numa
tydami, kad pradėjus antrą 
frontą susisiekimai gali būti 
nutraukti, vietinio maisto pri
statymas ir R. K. dovanų ga
vimas sutrukdytas, belaisviai 
taupę dalį gavinių tai kritiškai 
dienai. Kaip jiems praėjo tos 
kritiškos dienos, jisai jau ne
matęs, kadangi buvo iškeistas 
jr laivu Gripsholm parvežtas 
čionai pirm atidarymo antrojo 
fronto.

Po jo kalbėjęs p. Rotchild 
nusiskundė, kad jie, buvusieji 
Japonijos belaisvėje, buvę la
biau skriaudžiami ir už pate
kusius nacių belaisvėn. Jie sa
vo siuntinių negaudavę kas sa
vaitę, nors ir jiems buvo siun
čiami. Japonai prie rubežiaus 
sulaikydavę. Tačiau retkar
čiais vis šio to palikdavę ar 
ko nors kito sulaikytųjų pun
delių vietoje duodavę. Kartais 
kaip nors praeidavęs vienam 
kitam visas pundelis ir tai bū
davusi neišpasakytos laimės 
diena belaisvių kempėj.

Reikės Šimtų Moterų 
Liuosnorių

Sudarymui belaisviams pun
delių Raudonasis Kryžius iš 
savo iždo perka produktus, o 
darbą atlieka liuosnoriai, di
džiumoje moterys. Naujai ati
daromame pundelių prikrovi- 
mo centre, 18th St. ir 5th Avė., 
viename šifte dirbs 70 moterų. 
Tikimasi, kad liuosnorės įdės 
nors vieną trijų valandų šiftą 
per savaitę.

Iš pradžių darys po 13,000 
pundelių per dieną. Dirbs tik 
tris dienas — pirmadienį, tre
čiadienį ir penktadienį, po du 
šiftus per dieną. Vienas šiftas 
bus nuo 9:20 iki 12:30, kitas 
nuo 1:20 iki 4:30. Mokslo 
tam nereikia jokio, kadangi 
dėžutė eina iš rankų į rankas, 
kožna darbininkė įdeda tik 
vieną jai skirtą daiktelį. Rei
kia tik pasiryžimo į savo pa
siskirtą šiftą pribūti laiku ir 
atidirbti pagal geriausią savo 
išgalę.

Norinčios pasidarbuoti pra
šomos tuojau užsiregistruoti. 
Aplikaciją galite gauti pas 
Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo finansų sekretorę Jo
sephine Augutienę arba pas S. 
Sasną. Būtų gražu, kad ir šiam 
svarbiam darbui sudarytume 
darbininkių grupę, kaip suda
rome visiems darbams. Tiesa, 
čia jau bus darbas tų, kurios 
gali išeiti dienomis, o tokių 
pas mus nedaug. Tačiau prie 
gero pasišventimo susiras kele
tą.

Įdomi Trumpa Programa
Mažiau dviejų valandų lai

kotarpiu Raudonojo Kryžiaus 
susirinkime turėta 9 kalbėto-

Dar Ne Epidemija
Nežiūrint padaugėjusių su

sirgimų vaikų paralyžium, 
sveikatos komisijonierius Steb
bins sako, jog dar neturime 
dėl to nuogąstauti. Jis dalei- 
džia, kad kožnas padaugėji
mas susirigmų viena kuria li
ga moksliškoje kalboje skaito
mas epidemija. Tačiau prime
na, kad 1931 ir 1935, epidemi
jų metais, iki rugpjūčio mėne
sio 25 d. buvo mirę apie 2,000, 
1931 m. ir 550 mirę 1935 m., 
šiemet iki to laiko nuo para
lyžiaus mirę 31.

Apsaugai, jis ragino tėvus 
saugoti vaikus nuo per dide
lio nuovargio, per smarkių 
žaismių ir nusišaldymo, taipgi 
griežčiau prižiūrėti švaros, bet 
nuo mokyklos nesulaikyti.

Višta Kožname Puode
Karinės Maisto Administra

cijos viršininkas paskelbė, jog 
12 valstijų apimančiame šiaur
rytiniame mūsų šalies krašte 
esąs perviršis viščiukų. Net 
keturiais milionais daugiau, ne
gu buvo planuota palikti civi
liniams.

Perviršis susidaręs dėl aukš
tos produkcijos ir dėl įvykusių 
pakaitų pareikalavimuose ar
mijai.

Reiškia, keturi milionai šei
mų, atsižvelgdami į vištų au
gintojų rūpestį pagaminti 
mums užtenkamai paukštie
nos, turėtų pasigaminti vienus 
daugiau vištienos pietus. Gi 
prieš ugnį spraginti (broiled) 
viščiukai yra labai skanus pa
tiekalas.

dio City Music Hali rodomoji 
filmą “Dragon Seed,” turi di
delio pasisekimo. Per pirmas 
penkias savaites turėjus re
kordiniai dideles įplaukas, 
$617,000. Teatro direktorius 
G. S. Eyssell sako, jog tai esąs 
rekordas ir visai filmų indus
trijai.

Filmą gaminta pagal pa- 
skilbusią Pearl S. Buck novelę 
apie Chinijos žmonių gyveni
mą pirm karo ir jo pradžioje. 
Katherine Hepburn vaidina 
vadovaujančioj Jade rolėj.

Smagūs Juokai Paramounte
Smagi komedija “Hail the 

Conquering Hero” trečia sa
vaitė rodoma Paramount Te
atre prie Times Square.

Istoriška Filmą “Wilson” 
Rodoma Toliau

Puiki dailės atžvilgiu ii’ svar
bi istoriniai Darryl F. Za- 
nuck’o filmą “Wilson” su di-

ir 50th St. Rodoma kasdien 
nuo 9 :30. Paskutinis rodymas 
10:05 vakaro.

Jaunų Žmonių Vaidinama 
Smagi Filmą “Janie”

Dabar rodoma Strand Tea
tre, Broadway ir 47th St., New 
Yorke, “Janie” duoda smagų 
pasilinksminimą liuosam pasil- 
sio vakarui. Komedija filmoj 
gaminta pagal ilgai ir sėkmin
gai vaidintą ant Broadway to 
pat vardo veikalą “Janie.” j 
Perstato jaunus žmones. Ir vai-; 
dylos, didžiumoje, yra jauni1 
aktoriai.

Norintieji Linksmo Gyvųjų 
Teatro

Nepadarys klaidos pamatę 
Teatro Gildijos laimėjusį kri
tikų prizą veikalą “Jakobows- 
ky and the Colonel,” jau per 
daugelį mėnesių vaidinamą 
Martin Beck Teatre, W. 45th 
St. Vaidina vakarais i]’ ketvir
tadienių ir šeštadienių popie
čiais.
Embassy Newsreel Teatruose

Šią savaitę rodoma žinios iš 
amerikiečių maršavimo link 
Paryžiaus. Daugių karo įran
kių ir nacių belaisvių pateki-

Mūsų bomberių atakos ant ja
ponų prie Saipan. Trijų did
žiųjų talkininkių šalių atstovų 
susitikimas planuoti pasauliui 
taiką prie Dumbarton Oaks, ir 
kitos žinios.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

ron, Monongahela, Dedham, 
Fitchburg, Timmins, Bedford, 
Toronto (105 kuopa), Steuben
ville, Revelstake, S. Philadel
phia, Chicago (154 kuopa), 
Melrose-Maywood ir West
ville.

Ir kitose kuopose dar turi
me narių, nepasimokėjusių 
duoklių už šiuos metus. Duok
lių mokėjimo perijodas pasi
baigs spalių I dieną.

Išleidimas knygos “Lietuva 
Ugnyje” kaštavo daug. Viskas 
yra pabrangę. Pavyzdžiui, 
vien tik knygos susiuvimas ir 
viršelių priklijavimas kaštavo 
$397! O vien tik pašto ženk
leliams reikės išleisti visi $300!

Išeisime finansiškai gerai tik
tokiame atsitikime, jeigu visi

mas mūsiškiams. Įteikimas gar-
nariai pasimokęs savo duokles 
ir jeigu kuopos nepamirš Cen-

bės požymių mūs generolams, trą paremti aukomis.

jai, taipgi muzikos ir persta
tyta trumpam pareiškimui sa
vo pareigų, aštuonių skirtingų 
darbo sričių vedėjos. Tarpe 
vyriausių kalbėtojų buvo lt. 
col. Myron K. Barrett iš J. V. 
armijos, lt. com. Joshua Gold
berg iš J. V. laivyno, C. R. 
Beardsley, R. K. skyriaus pir
mininkas; Mrs. Henry J. Da
venport, liuosnorių verbavimo 
vedėja ir kiti. Svečiu kalbėto
ju turėjo H. W. Hirs, Šveica
rijos vice-konsulą, kadangi šis 
mitingas taip pat buvo ir pa
minėjimui Geneva konvencijos 
80 metų sukakties. Toje kon
vencijoje pirmu kartu buvo 
susitarta įsteigti Tarptautinį 
Raudonąjį Kryžių, per kurį 
kariaujanti krabai dabar gali 
susisiekti su belaisvėn pateku
siais kariškiais nuolatos, nelau
kiant karo pabaigos.

Rep.
o O O o «■»<)«■» o )«■» ()«■»( )«■»(>«■»<

I J. GARŠVA
. Graborlus-Undertaker .
I Laidotuvių Direktorius .
| Išbalsamuoja ir laidoja ant s 
. visokių kapinių. .

VELTUI ŠERMENINE
! (KOPLYČIA) į

Parsaindo automobilius ir ka- !
I rietas veselijom, krikštynom I 
| ir kitkam. j

231 BEDFORD AVENUE
į BROOKLYN į
j Telephone: EVergreen 8-9770 |

GLORIA De HAVEN ir 
FRANK SINATRA 

vadovaujančiose rolėse Vil
moje “Step Lively,” Pa
lace Teatre, Broadway ir 
46th St., New Yorke.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 ar 4 kambariai. 

Garu šildomi, nuolatos karštas van
duo. Yra Combination Sink. 3 kam
bariai $26 ir aukščiau. 4 kambariai 
$30 ir aukščiau. Matykite Superin
tendent. 677 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y. (200-206)

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ j
221 So. 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 J

' VALANDOS: j į
Penktadieniais uždaryta

LIKERIAI
Taip, BERGER Turi Jų 

PIRKITE BONKĄ AR KEISĄ

Lord Calvert
Carstairs

Fifth 
$4.68 

8.61
Calvert Reserve 4.05

Fifth
Mount Vernon $4.14
Seagrams 7 Crown 4.05 
Hunter 8.86
Canadian Club Pint 3.37

Imported Rums-—Cuban & P. R. (Full Fifths) 
KAINOS ŽEMIAU OPA LUBŲ 

Limituoti Kiekiai Importuotų Scotch Pardavimui
Three Feathers Reserve—Specialė Kaina Perkant

CALVERT RESERVE (61.44 keise 24 bonkos) 
WILSON “That’s all” ($43.32 keise 12 bonkų) 
IMPERIAL WHISKEY ($54.24 keise 24 bonkos) 
CALVERTS SPECIAL ($54.72 keise 24 bonkos)

Keisais.
Pint 
Fifth 
Pint 
Pint

$2.56
8.61
2.26
2.28

Project Wines & Liquors L-1370

HYMAN BERGER
245 Graham Ave. . Brooklyn, N. Y.
Kampas Maujer St., 1 blokas nuo Grand St. Tel. EV. 7-2875

'i™ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

li~
PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

j,Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
’ |Qi STANLEY MISIŪNAS

I SAVININKAS
JIGERIAUSI GĖRIMAI IR

| JK" NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI
' DAUG STALŲ KOMPANIJOM

V'f kitur atvykusius svečius visuomet
/ širdingai pavaišiname.

^4 / Plačiai žinomas bartenderys Vincentas
W"" \ I / Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

\ jzj Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

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

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

Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 
Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

Telephone HTagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.




