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KRISLAI
Marijona Rakauskaitė

įspėjo. . .
Kažin, Kur Menkeliuniūtė ?

Rašo R. MIZARA

Marijona Rakauskaite, Kau
no Operos dainininkė, gyva, 
sveika ir linksma, — linksma, 
kad Kaunas tapo išlaisvintas, 
kad vokiškieji naciai iš ten ta
po išgrūsti, kad visa Lietuva 
tuoj bus laisva.

Balio Krasausko pasikalbė
jimas su šia operos dainininke 
tilpo ketvirtadienio Laisvėje. 
Verti įsidėmėjimo sekami Ma
rijonos žodžiai:

“Vokiečiai nuo pat pradžios 
su nepasitikėjimu žiūrėjo į 
mane. Kadangi aš amerikietė, 
todėl buvau dažnai persekio
jama, ypačiai teatre.“

Vadinasi, “Chicagos Mariu
tė“ (kaip ją seniau vadinda
vome) nepritarė vokiškiesiems j 
okupantams ir dėl to ji ture-j 
jo nukentėti.

dar reikšmingesnis 
pasakymas:

lietuvis slaptosios 
(Gestapo) viršinin

kas įspėjo mane, kad aš bet 
kurią valandą galiu būti areš
tuota. . .”

Netiesioginiai p-lė Rakaus
kaitė pasako mums, kad ten 
dirbo lietuviškų judošių, gešta- 
pininkų, pastatytų lietuviams 
anti-fašistams gaudyti ir žu
dyti.

Kada Raudonoji Armija 
pradėjo Lietuvą laisvinti, tai 
tie gestapininkai nešdinosi į 
Švediją. Na, o mūsų klerikalai 
ir socialistai vadina judošius 
“lietuviais patrijotais“ ir ren
ka jiems šelpti aukas!

Kitas 
Mariutės

Beje, šitų žodžių rašytojui 
pirmą sykį su Marijona Ra
kauskaite teko susipažinti 
1919 m. Bostone. Tuomet mu
du su Kostantu Norkum buvo
me suruošę jai ir Salomėjai 
Staniuliutei koncertą.

Rakauskaitė turėjo gražų 
balsą ir gabiai vaidino. .

Dabar ji ir vėl galės savo 
talentą ir energiją paaukoti 
lietuvių tautos kultūrai kelti.

Skaitant apie Marijoną Ra
kauskaitę, kyla klausimas: 
kur dabar yra mūsų Kostan- 
cija Menkeliūniūte?

Karui prasidėjus ji rašė man 
laišką iš Milano, sakydama, 
jog gyvenimas ten šiurkštus. 
Tai buvo prieš trejetą metų.

Milanas šiandien dar vis 
tebėra vokiečių okupuotas ir 
ten dažnai vyksta mūšiai tarp 
vokiečių ir italų partizanų.

Mussolinio šalininkai Milane 
pravedė eilę ablavų ant tų 
žmonių, kurie jam kada nors 
buvo pasirodę neištikimi.

Kostancijai tenka pergyven
ti sunkių laikų. Tačiau karo 
kamuojamoj Europoj niekam 
nūnai laikai nėra lengvi.

Šeštadienis — paskutinė pi
liečių registravimosi diena 
New Yorke. Jei jūs dar ne už
siregistravote, — padarykite 
tai šiandien.

Atsiminkit: nesiregistruosi 
—nebalsuosi. O balsuoti šie
met privalo kiekvienas, kuris 
turi tam teisę ir progą.

Arti vienas milijonas new- 
yorkiečių — vyrų ir moterų,— 
galinčių balsuoti, nešioja Dė
dės Šamo uniformas, šimtai 
tūkstančių jų yra užsieniuose, 
frontuose, kiti išsisklaidę po 
visą kraštą. Daug jų negalės 
dalyvauti balsavimuose.

Tad- likusieji namieje pilie
čiai privalo skaitlingiau regis
truotis ir rūpestingiau ruoštis 
balsavimams.

Juo daugiau piliečių 
suos, tuo daugiau progų 
prezidentui Rooseveltui 
išrinktam!
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BAUD. ARMIJA PRŪSIJOJE!
SOVIETAI ĮSIVERŽĖ Į 
RYTŲ PRŪSUS, KAIP 

PRANEŠA ANGLAI
London, spal. 13. —Ang- pranešimai apie Klaipėdą 

Reu- vieni kitiems prieštarauja, 
penktadienį iš ryto Taip antai, jie sakė, kad ru

sų tankai įsiveržė į Klaipė
dą; kad verda mūšiai gat
vėse, kad visi civiliai vyriš
kiai Klaipėdoj kovoją prieš 
rusus; kariniai vokiečių lai
vai taip pat, girdi, dalyvau
ją mūšiuose. Bet tą pačią 
dieną naciai per Berlyno 
radiją, gyrėsi, kad vokiečiai 
atlaiką savo papėdę apie 
Klaipėdą.

Vokiečių kontroliuojama 
STB žinių agentūra sakė, 
kad didžiosios Sovietų ka- 
nuolės baisiai bombarduoja 
Tilžės miestą, geležinkelių 
mazgą.

ilijos žinių agentūra
terš
pranešė, kad Raudonoji Ar
mija jau trijose vietose iš 
Lietuvos įsiveržė j Rytų 
Prūsiją.

London. — United Press 
paduoda Berlyno praneši
mus, rodančius, kad Sovie
tų artilerija bombarduoja 
vokiečius šiuose Rytinės 
Prūsijos miesteliuose: Schi- 
llehnen, Dirwehlen, Neu- 
schardupcenen ir Kleins- 
chillenhoelen. (Tai lietuviš
ki vietovardžiai, tik vokiš
kai suambryti.)

Kai kurie Berlyno radijo

Lietuvos Fronte Sovietai 
Išlaisvino Sartininkus, 
Žiūrius, Sil galius ir Kt.

Washington. — Valdinė 
Amerikos Susisiekimų Ko
misija paskelbė Maskvos 
radijo pranešimą, kuris sa
ko:

■— Į šiaurius ir pietų va
karus nuo Klaipėdos, So
vietų kariuomenė atėmė iš 
vokiečių daugiau kaip 50 
gyvenamųjų vietų, tame 
skaičiuje Rymžančius, Laz- 
dūnėnus, Sartininkus ir 
Margiškius.

Į vakarus nuo Šakių mie
sto sovietiniai kariai per 
mūšius atvadavo Pervaz-

NACIAI SAKOSI DAR 
TURĮ PAPĖDĘ KLAI

PĖDOS UOSTE
Vokiečių komanda skel

bia, kad jie atlaikę savo 
papėdę aplinkui Klaipėdos, 
nors rusai su tankais smar
kiai atakavo nacius.

Alžyro radijas sakė, kad 
Sovietų kariuomenė jau įsi
veržė į Klaipėdos gatves.

Maskva tuo tarpu nieko 
nepranešė apie naujus rau
donarmiečių laimėjimus 
prie pat Klaipėdos ar joje.

Maskva. — Spal. 11 d. 
Sovietai visuose frontuose 
sunaikino bei iš veikimo iš
mušė, 98 vokiečių tankus ir 
nušovė 26 jų lėktuvus.

H,ninku s I, Pervazninkus 
Dievaičius, Ročiškius, žiū- 
rius, šilininkus, Butviliš- 
kius, Slavikus, šilgalius ir 
Rukšnius.

Rymžančiai stovi už še
šeto amerikinių mylių nuo 
Heydekrugo, geležinkelio 
stoties ir kelių plentų cent
ro, Klaipėdos krašte. Sarti
ninkai, Klaipėdijos pasie
nyj, yi’a už 9 mylių į šiau
rius nuo Tilžės. Tas vietas 
naciai desperatiškai gynė, 
bet buvo išmušti iš jų.

Pietiniame Nemuno šone 
Raudonoji Armija dešim
ties mylių frontu pasiekė 
Šešupės upę tarp Žiūriu 
ir Pono vės, kuri jau trečia
dienį atimta iš vokiečių. Ten 
Šešupė plaukia rubežium 
tarp Lietuvos ir Rytinės 
Prūsijos.
Skandina Vokiečių Laivus 

Klaipėdos Uoste.
Sovietų lakūnai per dieną 

nuskandino Klaipėdos uos
te ir 
nacių 
viena 
laivą 
gybos laivą.

Rygos Įlankoje dar 7 
transportinius laivus, 

nedidelį ginkluotą 
ir vieną krantų sai>
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Sen. CLAUDE PEPPER

Sen. Pepper Tvirtina, 
Kad Dewey Patarėjas

Draugiškas Naciams
New York. — Demokra

tas Jungt. Valstijų senato
rius Claude Pepper sakė 
laikraščių atstovams Bilt
more viešbutyje, kaip Wall 
St ryto advokatas John Fos
ter Dulles, Thomo Dewey’o 
draugas ir patarėjas nuo 
seniai buvo nacių prietelius. 
Sen. Pepper tvirtino, kad 
Dulles advokatų firma, ar
timai susirišus su nacių 
reikalais, padėjo išgelbėti 
Hitlerį nuo “finansinės su
irutės bedugnės” 1933 m. 
Ta advokatų firma pasidar
bavo, kad naciai gautų pas
kolų iš užsienio; taip Hitle
ris ir išsilaikė.

Nei vienas New 
laikraštis, apart
Workerio, nespausdino sen. 
Pepperio parodymų.

Yorko 
Daily

Nors Kova Bus Sunki, 
Bet Tikrai Laimėsim, 

Užtikrina Eisenhower
Francija. — Gen. Eisen

hower, vyriausias talkinin
kų komandierius vakarinia
me fronte, užreiškė, kad 
Jungtinės Tautos tikrai lai
mės galutinąją pergalę 
prieš hitlerininkus, nors 
“mes turėsime dar sunkaus 
darbo ateityje.” Gen. Ei
senhower pabrėžė, jog visi
škas nacių sutriuškinimas 
priklausys nuo likusių na
mie amerikiečių.

JANKIAI TEBEPLEŠKINA 
JAPONŲ JĖGAS SAUSU

MOJ, JŪROJ IR ORE
Perlų Uostas, spal. 13.— 

Jungtinių Valstijų bomba
nešiai ir kariniai laivai ties 
Formosos sala, 575 mylios 
nuo pačios Japonijos, tre
čiadienį nuskandino du di
džiuosius japonų prekinius 
laivus ir 14 kitų tos rūšies 
laivų. Tuo pačiu laiku ame
rikiečiai sunaikino 124 ja
ponų lėktuvus ore ir 97 ant 
žemės, pačiose jų stovyklo
se.

Be to, jankiai pavojingai 
sužalojo du stambius Japo
nijos krovinių laivus, 7 vi
dutinius ir 10

Amerikiečiai 
tai 22 lėktuvų.

mažųjų pre-

nustojo tik- 
Visi mūšyje

I

J I1

Gal Susiderėsiąs St 
Mikolaičikas su 
Lenky Komitetu

v J

;( .1

dalyvavę Amerikos laivai 
sveiki išliko, be jokio suža
lojimo.

Japonijos radijas penkta
dienį skelbė, kad tebesiau- 
čią mūšiai ore ties Formo- 
sos sala ir virš jos; sako, 
“tai didžiausios iš visų oro 
kautynių, kokios bet kada 
įvyko Rytinėje Azijoje iki 
šiol.”

Viso per tris paskutines 
dienas amerikiečiai Formo- 
sos ir Filipinų srityse nu
skandino bei sužalojo 93 
Japonijos laivus ir sunaiki
no virš 300 jos lėktuvų.

Naciai jau pabėgo 
graikų sostinės Athenų.

iš

Amerikos Kariai Užėmė Treč
dali Aacheno; 85 Proc. to

Vokiečių Miesto Jau Griuvėsiai
Franci j a, spal. 13.—Jung

tinių Valstijų kariuomenė 
užėmė jau trečdalį Aache
no, pasieninio Vokietijos 
miesto, turėjusio 165,000 
gyventojų pirm karo. Di
džiosios amerikiečių kanuo- 
lės vakar paleido į Aache- 
ną daugiau kaip pusseptin- 
to tūkstančio šovinių. Šim
tai Amerikos orlaivių smi- 
gikų tuo pačiu laiku be at
laidos pleškino Aacheną. 85 
iš kiekvieno šimto namų 
Aachene jau sunaikinta ar
ba labai apardyta. Miestas 
skęsta gaisrų liepsnose ir 
dūmuose. Amerikiečių ar
tilerija ir bombanešiai su
ardė ir vandens patiekimo 
sistemą; todėl naciai neturi 
kuom gesinti šėlstančių 
gaisrų.

Penktadienio pranešimai 
sakė, kad jankiai, įsiveržę į 
šiauriniai - rytinę, fabriki
nę, Aacheno dalį susidūrę 
tik su silpnu pasiprie
šinimu iš nacių pusės.

Tačiau, pastebėta, kad vo
kiečiai atsiunčia visą divi
ziją ar daugiau savo ka
riuomenės su skaitlingais

tankais. Gal mėgins prasi
muši per apsupančių Aa- 
cheną amerikiečių linijas ir 
atliuosuot apsuptus mieste 
hitlerininkus; o gal jie ban
dys paplatint liekamąją vie
nos mylios spragą vokie
čiams sprukti iš Aacheno į 
rytus.

Formosoj Jankiai Pleš
kino Japonų įrengimus

Perlų Uostas. — Ameri
kos lakūnai bombardavo ir 
apšaudė japonų orlaivių 
stovyklas, žibalo sandėlius, 
prieplaukas, fabrikus ir ki
tus įrengimus FormoŠos sa
loj, ypač Tamsui, Heito, 0- 
kayamos, Taichu ir 
šo miestuose, kur 
didžius gaisrus ir 
mus.

Einan- 
užkūrė 
sprogi-

Iš Švedijos pranešama, 
kad 45,000 darbininkų die
ną naktį stiprina Hitlerio 
slėptuvę Berchtesgadene, 
Bavarijos kalnyne.

VENGRAI BĖGĄ IŠ BUDAPE STO NUO SOVIETŲ ARMIJOS

bal- 
bus 
būti

1941 metų Lietuvos plotas 
jau beveik visas išlaisvintas. 
Pasiliko vokiečių okupacijoj 
tik siauručiai Suvalkijos pa
kraščiai.

Bet mes negalime sakyti, 
kad jau visa Lietuva išvaduo
ta, ligi vokiečių armijos bus 
Klaipėdos krašte, teisėtai Lie
tuvai priklausančiame.

London, spal. 13. 
vietų kariuomenė 
Oradea (Rodna Veče) mie
stą, šešių geležinkelių ste
bulę ir penkių plentų maz
gą, prie rubežiaus tarp 
Transylvanijos - Rumunijos 
ir Vengrijos. Be to, Raudo
noji Armija šiame fronte 
paėmė dar 9 geležinkelių 
stotis ir 70 kitų gyvenamų
jų punktų.

Oradea, 60 mylių nuo 
Vengrijos sostamiesčio Bu
dapešto, buvo svarbiausi

— So- 
užėmė

vartai mėgint vokiečiams 
pasitraukt iš Transylvani- 
jos. Dabar tie vartai na
ciams užrakinti.

Laimėjimai Prieš Nacius 
Jugoslavijoje

Šiaurinėje Jugoslavijoje 
Sovietų kariuomenė štur
mu užėmė Subotica ir Hor- 
gos miestus, geležinkelių ir 
vieškelių mazgus, ties Ven
grijos siena. Pietiniame 
Dunojaus šone Raudonoji 
Arini ja išvien su jugoslavų

Associated Press rašo, 
kad tebesiaučia mūšiai De
brecene, trečiame didžiau
siame Vengrijos mieste ir 
geležinkelių centre.

BĖGA Iš BUDAPEŠTO
Raudonajai Armijai be- 

maršuojant artyn Budapeš
to, Vengrijos sostinės, gy
ventojai persigandę tūks
tančiais bėgą iš miesto, kaip 
sakė atėjusi Londonan ži-

partizanais išmušė vokie
čius iš Smederovo, 23 my
lios į pietų rytus nuo Bel
grado, Jugoslavijos uosta
miesčio. Be to, sovietiniai 
kariai atvadavo dar dvi ge
ležinkelio stotis ir 60 kitų 
gyvenamųjų vietų.

Vengrijoj Sovietų ka
riuomenė užėmė Kisujsza- 
llas miestą su geležinkelių 
mazgu ir Kunhegyes mies
tą ir didelę geležinkelio 
stotį, neskaitant kitų vieto
vių. nia penktadienį.

Maskva. — Londoniš- 
kės lenkų valdžios ministe- 
ris pirmininkas St. Mikolai
čikas, atvykęs, Maskvon, 
kalbėjosi su Jungtinių Val
stijų ambasadorium Harri- 
manu. Po to jis sakė laik
raštininkams, kad jo val
džia turi vilties susiderėti 
su Lenkų Komitetu Tautai 
Vaduoti, nors derybose ir 
būsią vargo.

Menama, kad darys nuo
laidų abidvi pusės — Lenkų 
Komitetas Tautai Vaduoti 
ir emigracinės lenkų val
džios pasiuntiniai iš Londo
no.

Teigiama, kad derybose 
dalyvaus Sovietų premjeras 
Stalinas ir Anglijos minis- 
teris Churchillas.

Čechoslovaky Kariai Atvada
vo Savo Miestą nuo Nacių
London. — Sovietuose 

susiorganizavęs ir ten iš
lavintas, Pirmasis čechoslo- 
vakų armijos korpusas pra
sigrūmė per Karpatų tarp- 
kalnę Dūkią iš pietinės 
Lenkijos į Čechoslovakiją 
ir atėmė iš vokiečių Vyssi 
Kormarnik miestą,apie pus
antros mylios nuo rubežiaus 
tarp Čechoslovakijos ir Len
kijos.

Mūšyje dėl to miesto bu
vo nukautas ir gen. Jaros
lav Sazavski, komandierius 
Pirmosios savarankiškos 
čechoslovakų brigados.

POPIEŽIUS MYLI VO
KIETIJA; ŽADA REMT 

M PO KARO
Roma. — Popiežius, vo

kiškai kalbėdamas Romoje, 
pareiškė, kad jis “su meile 
seks dalykus Vokietijoje po 
karo ir reikale padės 
jai.”

(Maskva.— Sovietų Dar
bo Unijų laikraštis Karas 
ir Darbininkų Klasė šiomis 
dienomis rašė, kaip popie
žius užtarau ja Vokietijos ir. 
Italijos fašistus.)
Anglų Arkivyskupas prieš 

Vokiečius
London. — Yorko arki

vyskupas, antras vyriausias 
anglų episkopalų bažnyčios 
dvasiškis, sakė, kad jis “ne
galėtų į lygius draugus pri
imt vokiečius, taip nusikal
tusius Dievui ir žmogui”, 
iki jie pasitaisys ir “atsi
pirks” iš savo nedorybių.
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Jankiai panaujina žygius 
artyn Bolognos Italijoj.
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Pavojinga Padėtis Chinijoj
Chinija jau aštunti metai ginasi nuo 

Japonijos imperialistų. Pirmiausiai Ja
ponija užpuolė, Mandžuriją, 1931 metais, 
kuri skaitėsi kaip ir savistovė valstybė. 
Tautų Lyga nesikišo, neišstojo prieš Ja
poniją ir tai buvo padrąsinimas Japoni
jos imperialialistų, Vokietijos ir Italijos 
hitlerininkų ir fašistų prie karo.

Liepos mėnesį, 1937 metais, Japonija 
pradėjo generalį karą pavergimui Chi- 
nijos. Ji manė, kad užteks poros mėne
sių ir Chinija pasiduos. Ji metė prieš 
silpnai ginkluotą Chiniją milžinišką ar
miją gerai technikiniai apginkluotų ka
rių, tūkstančius lėktuvų ir galingą lai
vyną.

Prasidėjo baisios kovos, Chinijos liau
dis drąsiai ir pasišventusiai stojo ginti 
savo nepriklausomybę. Chiang Kai-she- 
ko (buržuazinė ir anti-demokratinė) 
vyriausybė buvo priversta sulaikyti karą 
prieš Chinijos Sovietus, sudaryti su jais 
bloką bendram apsigynimui. Degė mies
tai, japonai pavergė provinciją po pro
vincijos, užėmė Peipingą, Tientsiną, 
Shanghajų, Nankingą, Hankowa, Cheng- 

' sieną, Foochowa, Amoy, Cantoną ir ki
tus Chinijos centrus. Japonai pavergė 
svarbiausius Chinijos centrus, labiausiai 
apgyventus plotus, kur pirmiau gyveno 
200,000,000 ar gal net 250,000,000 chinie- 
čių. Daugeliui atrodė, kad Chinija bus 
parblokšta.

Bet tas neatsitiko. Dešimtys milionų 
chiniečių traukėsi iš japonų užimamų 
vietų giliau į savo šalį. Organizavosi 
naujos armijos, gavo pagalbos iš Ameri
kos, Anglijos, Sovietų Sąjungos ir vedė 
baisią kovą.

Chinijos komunistai ir Sovietų vyriau
sybės žmonės išvystė platų partizanų vei
kimą japonų užimtuose plotuose, kuris 
ir suparalyžiavo Japonijos militarinius 
veiksmus. Chinijos armija pasiekė kelių 
milionų kiekį. Sovietų Chinijos plotų 
buvus Raudonoji Armija išaugo į galin
gą jėgą. Chinijos žmonės įgavo vilčių, 
kad jie su pagalba Sovietų Sąjungos, 
Amerikos ir Anglijos apsigins.

Bet generolo Chiang Kai-sheko vy
riausybė smaugė ir smaugia demokrati
nius elementus, kenkia liaudies pastan
goms, daugybė jo generolų ir valdininkų 
pasirodė išdavikais, tūli atidavė japo
nams centrus, kaip Changshą, veik be 
mūšių; kiti atvirai perėjo į japonų pu
sę. Patsai Chiang Kai-shek sutraukė sa
vo geriausias armijos dalis ir laikf) prieš 
Sovietų Chinijos jėgas. Jo generolai net 
kelis kartus padarė pasalingus užpuoli
mus ant buvusių chinų raudonarmiečių, 
karo mokyklų, išžudė daug kovotojų ir 
suėmę laiko chinų Raudonosios Armijos 
gabų ir paskilbusį generolą Chu-Teh. To
kia jo taktika privertė ir sovietinės Chi
nijos ruožto vyriausybę ir armijos ko
mandą laikyti užtektinai jėgų prieš ge
nerolo Chiang Kai-sheko jėgas. Tokia 

. nesutikimų padėčia naudojasi japonai ir 
pavergia vis didesnius plotus.

Nauji Japonų Laimėjimai
Jeigu pirmiau generolo Chiang Kai- 

sheko armija ir Sovietų Chinijos armi
ja kelis kartus skaudžiai apkūlė Japoni
jos armiją, ne vien buvo sulaikius japo
nu ofensyvą, bet net atėmė daug svar
bių centrų, tai šiemet japonai daug lai
mėjo.

Kada Jungtinių Tautų jėgos — Rau
donoji Armija, Amerikos ir Anglijos 
armijos visur laimi, tai Chinijoj japonai 
užėmė tokius svarbius centrus, kaip Hen- 
gyang, Wuchow, Changsha ir kitus. Ir 
kas pavojingiausia,“ kad vis daugiau ja
ponai įsigali Hunan, Kwantung ir 
Kwangsi provincijose ir siekiasi apvie- 
nyti savo jėgas, veikiančias iš Chuhsien 
ir Hankow srities ir Cantono srities. Jie

grūmoja atkirsti piet-rytines Fukien, 
Kiangsi ir Kwantung provincijas nuo 
Chinijos.

Tos gi provincijos, ypatingai Kwan
tung ir Fukien, turi šimtus mylių pajū
rio pakraščio, nors tiesa ir ten Wen
chow, Foochow, Amoy, Swatow, Canton 
prieplaukas japonai nuo senai valdo, bet 
tose provincijose yra įrengti Amerikos 
aerodromai, iš kurių ■ lėktuvai jau kelis 
kartus skaudžiai bombardavo Japonijos 
centrus. Šios provincijos gali pasitar
nauti Amerikai iškelti armiją ir žygiams 
išl^jsvinimui Filipinų salų, atakoms ant 
Taiwan (Formosa) salos ir pačios Japo
nijos. Bet jeigu ten įsigalės japonai, tai 
daug bus apsunkintas Amerikos karo 
veikimas.

Dar daugiau. Jeigu japonai paims 
Kweiling, Luchow ir Nanning miestus, 
tai jie valdys kelių tūkstančių ilgio gelž- 
kelį, nuo Fusan prieplaukos Korėjoj per 
Mukdeną, Peipingą, Chengsieną, Han- 
kową, Changshą, Kweilingą iki Lucho- 
wo, o paskui nuo Nanning per Hanoi 
net iki Saigono, Franci jos Indo-Chinuo- 
se. Tai svarbiausias Chinijoj gelžkelis ir 
jis duos japonams progą permesti savo 
jėgas į pietus, Chinijos centrą, arba 
Mandžuriją. Tokis japonų apsijungimas 
labai pagerins jų poziciją Chinijoj, o 
Chiniją perskels pusiau.

Kas Už Tai Kaltas?
Paslėpti tą pavojų negali ir Chiang 

Kai-shekas. Bet jis ir jo atstovai teisi
nasi, būk “Amerika ir Anglija permažai 
duoda Chinijai ginklų? Pirmiau jis pat
sai sakė, kad Sovietų Sąjunga gausiai 
aprūpino Chiniją ginklais ir amunicija, 
dabar dūkdamas prieš Chinijos komu
nistus ir demokratus, bando Sovietų pa
galbą nutylėti.

Amerikoj gen. Chiang Kai-sheko kal
tinimą pasigavo republikonai ir, norėda
mi daugiau sužvejoti sau balsų, kaltina 
prezidentą Rooseveltą ir jo administra
ciją, būk šis “mažai gelbsti Chinijai.”

Bet visi šie apkaltinimai atpuola. Visi 
karo specialistai ir korespondentai pri
pažįsta, kad Chiang Kai-sheko armija 
dabar yra daug geriau ginkluota, turi 
daug daugiau amunicijos, negu metai 
atgal, ar du metai atgal. Bet nelai
mė tame, kad gen. Chiang Kai-shekas, 
vietoj viską koncentruoti prieš japonus, 
tai jis pusę milijono armijos, apgink
luotos Amerikos ir Anglijos ginklais, lai
ko prieš buvusią Chinijos Raudonąją 
Armiją, o tas sukausto ir pusę miliono 
chinų liaudies armijos nuo kovos prieš 
Japoniją. Dar daugiau. Gen. Chiang 
Kai-shek slopina visus demokratijos dai
gus ir tas puldo armijos dvasią, atima 
norą, ypatingai partizanams, kovoti. Vė
liausios žinios sako, kad gen. Chiang 
Kai-sheko ginkluotos jėgos vėl pradėjo 
užpuolimus ant sovietinio rajono.

Komunistai Siūlo Išeitį
Kada Chiang Kai-shekas ir Chinijos 

Sovietai susitarė bendrai gintis prieš 
Japonijos užpuolimą, tai gen. Chiang 
Kai-shekas prižadėjo susilaikyti nuo ka
ro prieš Chinijos Sovietus. Chinijos So
vietų plotas paliktas valdytis savoj sis
temoj. Jis turėjo apie 60,000,000 gyven
tojų ir 2,000,000 kareivių. Chiang Kai- 
shekas to pažado neišlaikė, jis kelis kar
tus puolė sovietinį rajoną.

Bet tas nenupuldė komunistų įtakos ir 
nesumažino sovietinės tvarkos pasekėjų 
kiekio. Dabar Chinijos sovietinis rajo
nas turi apie 100,000,000 gyventojų, nes 
ten subėgo dešimtys milionų žmonių iš 
japonų užimtų plotų. Komunistų ir so
vietinės tvarkos įtaka auga. Sakoma, kad 
sovietinio rajono armija labai gerai ap
ginkluota, daug ginklų gavo iš Sovietų 
Sąjungos, ypatingai vokiškų, kurių di
džius kiekius Raudonoji Armija paėmė. 
Šios armijos srityj japonai visai negalė
jo pasivaryti pirmyn, nes ji visus jų ban
dymus atmušė.

Komunistai, siekdami apvienyti visas 
Chinijos jėgas karui prieš Japoniją, vėl 
laikė konferenciją su gen. Chiang Kai- 
sheko vadais ir komunistų vadas Chau 
En-lai pasiūlė:

(1) Chiang Kai-shekas turi atitraukti 
savo armiją nuo sovietinio rajono sie
nos, Shensi-Kansu-Ningsia provincijų, ir 
sulaikyti užpuolimus ant to rajono. ’

(2) Gen. Chiang Kai-sheko valdininkai 
turi susilaikyti nuo žudymo partizanų, 
kurie, kovodami prieš japonus, kai kada, 
yra priversti pasitraukti į Kwantungo 
provinciją— Chiang Kai-sheko valdomus 
plotus.

(3) Kad atsiekti pergalę prieš Japo
nijos imperialistus, tai gen. Chiang Kai- 
shekas turi atsisakyti nuo vienos Kųo-
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Paveikslas trauktas Clevelande. Parodoma Clevelan- 
do miesto majoras Frank J. L^usche susirinkime su gru
pe žymią veikėjų, susirinkusių pąsikalbėti del praplėti
mo rasinės vienybės Amerikoje. Dešinėje majoro pusėje 
sėdi kapitonas Mulzac, o kairėje jūrininkų unijos se
kretorius Ferdinand Smith, abu negrų liaudies vadai.

Kas Ką Rašo ir Sako
BE MELO IR ŠMEIŽTO 

NĖ ŽINGSNIO
St. Strazdui nusikraus- 

čius į Keleivį, tasai gelton- 
lapis dar daugiau suniekšė- 
jo. Bet, žinoma, to buvo ti
kėtasi, nes Strazdo žurnali
stika nebe šiandien mums 
žinoma. Savo liežuvio pa
laidumu jis pralenkia patį 
špygų autorių Stasį Michel- 
soną.

Kad pakenkti Lietuvos 
žmonių šelpimo reikalui, 
Keleivis paskutinias laikais 
pradėjo dar negirdėtą melo 
ir šmeižto kampaniją prieš 
Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetą. Kad tuose Kelei
vio raštuose nėra nė krisle
lio teisybės, tai parodo kad 
ir toks pasakymas: “Bim
bos Komitetą sudaro jis 
pats ir dvi komunistinės 
moterys, kurios nesupranta 
Bimbos politikos” (KeJ. 
spalių 11).

Gi faktas, yra, kad kaip 
jau daug kartų buvo pa
skelbta spaudoje, Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komitetą 
sudaro trylika veikėjų, ku
rių tarpe yra penki vyrai ir 
aštuonios moterys. Komite
to sąstatas yra toks:

Vincas Čepulis
Valys V. Bunkus 
Jurgis Varesonas 
M. Kartonas 
K. Petrikienė 
Mary Sinkus 
Frances Pakalniškienė 
Nastė Buknienė
Lillian Kavaliauskaitė 
Biruta Kalakauskaitė 
Elsie Gasiunienė 
Ona Jakštienė
A. Bimba
Tai matote, kiek teisybės 

Keleivio sapaliojime, kad 
L.P.T. Komitetas susideda 
tik iš trijų asmenų.,

Arba štai kitas Keleivio 
juodas melas. Sako:

“Kuomet drabužių pundai 
ateina, tai Biųiba niekam 
neleidžia jų atidaryti, pats 
atidaro ir peržiūri. Iš atriš

to pundo Bimba pirmiausia 
išsitraukia kelnes ir kiša 
ranką į kišenius, ar kartais 
kišeniuje nėra pamiršta bu- 
maška. Tik paskui spren
džia apdėvėtų kelnių verty
bę, ar tinkamos ruskiams 
siųsti.”

Tai šnekta tikro juoda
šimčio, amžinai prasimela- 
vusio sutvėrimo. Kas yra 
lankęs L.P.T. Komiteto cen
trą, matęs jojo tvarką, kaip 
gauti drapanų bei kitų pri
siųstų daiktų pundai atida
romi, žino, jog Keleivis be
gėdiškai meluoja. Bimba 
kuomažiausia kišasi prie 
pundų atidarymo. Pundus 
vakarais atidarinėja tais 
vakarais ten dirbą Komite
to nariai, arba Komiteto 
talkininkai, kurie savano
riai ateina padėti dirbti. 
Tas žino, kad niekas jokių 
kelinių negaudo ir į kiše
nius rankų nekartoja.

Tik reikia stebėtis, kur 
ir kaip toli su tokiais pra
simanymais ir melais Ke
leivio redaktoriai tikisi nu
eiti. Nejaugi jie mano, kad 
ras už save darnesnių žmo
nių, kurie jiems patikės ir 
liausis aukoję Lietuvos 
žmonių šalpai?

Atsimename, kai prasidė
jo Lietuvos žmonių šelpi
mas, tam pačiam Bostone 
masiniam susirinkime, kai 
buvo renkamos tam tikslui 
aukos, Keleivio redaktorius 
Michelsonas nupiešė ir pa
aukojo špygą! Bet Michel
sonas ir pasiliko vienintelis 
žmogus, kuris vadinasi sa
ve lietuviu ir kuris tik tiek 
Lietuvos žmonėms tepaau- 
kojo. Niekas kitas jo pavy
zdžio. nepasekė. Tūkstan
čiai nuoširdžių, sąmoningų 
lietuvių aukoja drapanas ir 
pinigus Lietuvos žmonių 
šelpimui. Neseka Michelso- 
no pėdomis. Taip ir pasku
tiniai Keleivo melai ir iš- 
mislai nepastos kelio Lietu
vai Pagelbos Teikimo Ko-

mintango partijos diktatūros, turi su
daryti vienybę su Komunistų Partija ir 
kitomis demokratinėmis partijomis ir į- 
sileisti jų žmones į vyriausybę.

(4) Paleisti areštuotus komunistus 
—demokratinius žmones iš kalėjimų ir 
sulaikyti šmeižtų kampaniją prieš juos 
ir bendrai veikti.

(5) Komunistai laikosi savo pasižadė
jimo, duoto 1937 metais, kad jie visomis 
jėgomis rems centralinę vyriausybę su 
gen. Chiang Kai-sheku, bet tik tada, ka
da jis atsisakys nuo vienos Kuomintan- 
go partijos diktatūros.

(6) Chiang Kai-shekas turi suteikti 
demokratines teises Chinijos žmonėms, 
kaip tai organizuotis, žodžio ir spaudos 
laisvę, legalizuoti Komunistų Partiją jo 
valdomoj srityj, susilaikyti nuo tolimes
nių komunistų areštų ir konfiskavimo 
knygų ir laikraščių.

(7) Komunistai sako, kad tik vienas 
būdas yra išgelbėti Chiniją, tai apvaly
ti gen. Chiang Kai-sheko vyriausybę 
nuo visokių išdavikų ir reakcionierių,
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Kaip Jie Padeda 
Hitleriui?

Jau kiekvienam yra aiš
ku, kad Hitleris negali ka
ro išlaimėt! ginklų pagalba, 
negali sumušti Amerikos, 
Sovietų Sąjungos ir Angli
jos ir pavergti pasaulį. Tą 
mato, supranta jis, tą mato 
ir supranta ir jo pasekėjai.

Vienatinė Hitlerio viltis 
— tai kaip nors suskaldyti 
Jungtines Tautas, kaip 
nors įnešti nesusipratimą iš 
vienos pusės tarpe Anglijos 
ir Amerikos, o iš kitos — 
Sovietų Sąjungos. Goebbe- 
lis atvirai pareiškė: “Jeigu 
mes gautume taiką, iš Rusi
jos, tai pasaulis turėtų dar 
juoko.” Reiškia, tada naciai 
mano apsidirbti su Ameri
kos ir Anglijos armijomis. 
Iš kitos pusės jis šaukia, 
prieš “komunistinį pavojų”, 
“bolševizmo užviešpatavi- 
mą Europoj” ir šaukia A- 
merikos ir Anglijos kapita
listus “susiprasti”, “pama
tyti, kad Vokietija gelbėja 
kapitalizmą.”

Aišku, jeigu įvyktų tokia 
nelaimė, jeigu būtų suskal
dytos Jungtinės Tautos, tai 
ir vėl pasaulis atsidurtų di
džiausiame pavojuj.

Nori Trečio Pasaulinio 
Karo

Kaip tik hitlerininkai bu
vo sumušti prie Maskvos ir 
Stalingrado, tai Hitleris ir 
jo šaika pradėjo ruoštis 
tam, kada Vokietijos hitle
rininkai bus sumušti, tai jie 
pereis į požeminį veikimą 
ir ruoš Trečią Pasaulinį 
Karą.

Ateina žinios, kad tūks
tančiai hitlerininkų apsi
krikštija kitais vardais, kai
po argentiniečiai ir vyksta į 
Argentiną, į kitas Pietų A- 
merikos šalis, į Ispaniją ir 
Portugaliją.

Daug kvislingų randą 
prieglaudą Švedijoj ir Švei
carijoj. Daug jų ras prie
glaudą ir kitur. Visur jų 
bus darbas veikti taip, kad 
įsigavus į valdžias, kad pa
stačius valdvietėse savo 
šalininkus, kad ruošus Tre
čią Pasaulinį Karą, kuria
me Vokietijos hitlerininkai 
galėtų pavergti kitas tau
tas.

Trečio karo jie nori. Jo 
nori ir tūli lietuvių ele
mentai (socialistai, smeto- 
nininkai ir klerikalų va
dai) Amerikoj. Jie nori ka
ro prieš Sovietų Sąjungą. 
Jie nori karo, kad sunaikin
ti tą šalį, kuri sunaikino 
Hitlerio karinę galybę. Jie 
nori, kad Amerika ir An-

mitetui ir visai Amerikos 
lietuvių demokratinei visuo
menei skubintis su pagalba 
Lietuvos žmonėms.

kurių ten priviso vienai Kuomintango 
partijai diktato riaujan t, ir apvalyti ar
miją nuo visokių išdavikų ir liaudies ne
prietelių. Ą

Bet vėliausi pranešimai sako, kad gen. 
Chiang Kai-shekas šių pasiūlymų nepri
ėmė ir konferencija, kuri buvo laikoma 
Sian mieste, pakriko.

Tas reiškia, kad gen. Chiang Kai-she
kas vietoj apvienyti Chinijos liaudį, eina 
senuoju keliu, kuris jį ir jo grupę vedą 
prie žalingo galo,, o Chinijos liaudį prie 
didesnių vargų. Net tokis reakcionierius, 
kaip kolumnistas Constantine Brown, 
sako, jog “Chiang Kai-sheko režimas jau 
stovi tik ant paskutinės kojos.” Tas ne
reiškia, kad Chinijos liaudis pražus. Jei
gu nebus surasta bendra kalba su gen. 
Chiang Kai-sheku, Chinijos buržuazija, 
tai liaudis vis vien suras kelius ir būdus 
apsigynimui nuo Japonijos imperialistų 
ir savo laisvei, nors tas gal būti kainuos 
priedinius milionus gyvasčių ir iššauks 
daug daugiau vargo ir bereikalingo 
kraujo praliejimo.

glija kariautų prieš Sovie
tų Sąjungą tam, kad Lietu
voj viešpatautų fašizmas— 
Smetonukas. Jie išgalvoja 
visokias provokacijas, viso
kius melus prieš Sovietų 
Sąjungą.

Tokio karo nori ir Esti
jos fašistai, ir Latvijos ele
mentai parsidavę Hitleriui, 
ir Lenkijos ponai, ir buvę 
Ukrainos dvarponiai ir ki
ti.

Nauja Melų Kampanija
Hearstb ir tūloj kapitali- 

tų spaudoj prasidėjo bjauri 
hitlerinė propaganda su
skaldymui . Jungtinių Tau
tų. Vėl ant paviršiaus išlin
do toki gaivalai, kaip A. 
B a r m i n e, Constantine 
Brown ir kiti.

Mr. Constantine Brown 
nesenai nuogąstavo, kad 
“Raudonoji Armija pirmoji 
užims Berlyną”. Dabar iš 
kitos pusės rėkia: “Raudo
noji Armija tyčia neina 
pirmyn.” — “The Washing
ton Star.”

Ir taip rašo tada, kada 
Raudonoji Armija į tris 
mėnesius laiko išlaisvino 
milžiniškus plotus teritori
jos ir išmušė iš Hitlerio na
gų mažiausiai 3,000,000 ka
reivių. (Apie 1,000,000 vo
kiečių kareivių užmušė, ir 
suėmė; apie 2,000,000 ru
munų, bulgarų ir finų ar
mijos ne vien iš Hitlerio na
gų išlupo, bet net prieš jį 
kariauti pastatė.)

Rinkimų Kampanija ir 
Ardymas

Artinasi Amerikoj prezi
dentiniai ir kitų valdinin
kų rinkimai. Republikonų ir 
Hearsto spauda veda šlyk
ščią propagandą ne vien 
prieš Rooseveltą ir kitus de
mokratinius kandidatus, ne 
vien bjauriai puola Ameri
kos darbo unijas, bet šlyk
ščiai puola ir Sovietų Są
jungą.

Niekina Sovietų Sąjun
gą, kaip ji laisvina Balka
nų šalis, jie vadina, “komu
nizmą vykina Balkanuose.” 
Niekina Raudonąją Armiją, 
kad ji neišlaisvino Varšu
vos. Puola už išlaisvinimą 
Pabaltijos kraštų.
Naciai Sušaudė ir Naciai 

“Apverkia”.
Hitlerininkai nudėjo Len

kijoj apie 5,000,000 žmonių. 
Žudymui žmonių net fabri
kus buvo įsitaisę. Lenkijos 
ponai iš Londono iššaukė 
pražūtingą Varšavos žmo
nių sukilimą. Jį naciai 
kraujuose paskandino.

Bet hitlerininkai žino, 
kad Lenkiją niekas kitas 
neišlaisvins, kaip Raudono
ji Armija. Hitlerio šaika 
šimtus tūkstančių išskerdė 
lenkų Varšavoj ir suorga
nizavo Vokietijoj gedulu 
komediją, neva apgailėjimui 
Varšavos gyventojų.

Mr. Daniel T. Brighton 
i praneša, kad Vokietijos na
kčiai ir jiems parsidavę ton
ikai atsišaukė į Lenkijos 
žmones ir daro štai kokius 
apkaltinimus Jungtinėms 
Tautoms, o ypatingai So
vietų Sąjungai:

(1) Anglija jau antru 
kartu išdavė Lenkiją. Kar

atą išdavė 1939 metais, ka
da ji ir Franci j a nieko ne
padėjo Lenkijai kare prieš 
Vokietiją, o dabar išdavė 
Varšavos sukilėlius.

(2) Kad rusai yra tie, 
nuo kurių lenkai labiausiai 

! visada nukentėjo ir kaltina 
Sovietus, kad jie nepagelbė
jo Varšavos sukilėliams.

(Tąsa 4-me pusi.)
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J. BUDREIKA.

PRIEŠ SUGRĮŽTANT PAS LIŪDĄ GIRĄ
Ir stosi ryt stipra, lyg tų žaizdų nebūtų, 
Darban, gyvenimą kurt pasiruošus naują, 
Tą, dėl .kurio Tarybų visos tautos kaujas.

Tarp Dviejų Debesų
H------------ |---------------------------------------------------

So. Boston, Mass.
Liudas Gira . . . Eilėraščiai, virtę 

liaudies dainomis, poezija—perdėm tau
tinė ir liaudiška, 40 metų vaisingos kū
rybinės veiklos, o dabar, rūsčiomis Tė
vynės karo dienomis, laikinai atsiskyrus 
nuo gimtosios Lietuvos—nepaprastas ži
lojo entuziasto kūrybos pakilimas, eilė
raščiai, tapę lietuviškų tautinių Raudo
nosios Armijos pulkų kovos dainomis, iš
tisa eilė naujų Liūdo Giros poezijos rin
kinių, skirtų lietuvių tautos didvyriškai 
praeičiai ir dabarčiai.

Švelnj vakarėjanti šviesa spindi dide
liame, patogiame poeto kambaryje vie
name geriausių Maskvos viešbučių. Kny
gos — daugybė knygų, rankraščiai — 
milžiniškos krūvos rankraščių. Net šios 
dienos laikraščio laukuose ir tai pradė
tas rašyti sonetas apie vieną išlaisvintą 
Lietuvos miestą. Taip, tokiam nenuils
tamam kūrybos polėkiui galėtų pavydėti 
net ir jaunieji poetai.

Gira pasakoja apie savo darbus ir su
manymus, apie džiaugsmą besiruošiant 
netrukus grįžti į atvaduotą Vilnių.

— Juk sir Vilnium yra susieta didžio
ji mano gyvenimo dalis. Ten praėjo ma
no jaunystės metai, ten man teko daly
vauti kovoje dėl lietuviškosios tautinės 
kultūros. Vilniuje pasirodė pirmoji ma
no eilėraščių knyga ‘Dul-dul-dūdelė,” 
ten aš redagavau pirmą lietuviškos dai
liosios literatūros žurnalą “Vaivorykš
tė.” Kai mes visi sulaikę kvapą klausė
mės Vyriausiojo Kariuomenės Vado įsa
kymo daliniams, išvadavusiems mūsų 
Tarybų Lietuvos sostinę, visa tai neju
čiom praėjo mano akyse. .. Prisiminiau 
kiekvieną gatvę, kiekvieną mūsų senojo 
miesto kampelį. Juk ten kiekviename 
žingsnyje jauti lietuvių tautos praeitį, o 
kartu girdi besiplakant nemariąją liau
dies širdį. Ir daugiau kaip trejis metus 
tas mūsų tautos šventenybes mindžiojo 
vokiškųjų smurtininkų batas. Dabar 
Vilniui tos klaikios dienos praėjo, ne
trukus jos pasibaigs ir Kaunui, ir visam 
Lietuvos kraštui.

Tie treji metai toli nuo priešo paverg
tosios gimtinės, atrodė, niekados nesi
baigs. Bet su didžiu džiaugsmu galiu 
pasakyti, kad aš, kaip ir visi mūsų rašy
tojai ' —radau čia antrą namų židinį — 
tiek atydžiai ir atsidėjus su mumis buvo 
elgtasi. Net kai aš, sunkiai susirgęs, gu
lėjau Kremliaus ligoninėj, jaučiau, kad 
mane supa šilta, širdinga, jauki aplinka. 
Per visus tuos trejis metus aš dirbau, 
nepaleisdamas iš rankos savo plunksnos 
net ir ligos metu. Jaučiu, kaip išsiplėtė 
mano akiratis. Dabar laipsniškai perei
nu nuo mažesnės formos kūrinių prie 
stambiųjų formų.

Jūs žinote, kad Tėvynės karo metu iš
ėjo du mano eilėraščių rinkiniai lietuvių 
kalba ir vienas rinkinys — rusiškai. Ne
maža mano eilėraščių atspausdinta taip 
pat Amerikos lietuvių spaudoje.

Dabar baigiu ruošti tris savo naujus 
poezijos rinkinius.

Vieną jų pavadinau “Tolimuos ke
liuos.” Tame rinkinyje atsispindi visas 
evakuacijos laikotarpis iki pat lietuviš
kos divizijos herojiškos epopėjos. Baigia
moji to rinkinio dalis pavadinta “Į va
karus.”

“Godose apie Tėvynę” rašau apie lai
kinai paliktą gimtinę. Į šį rinkinį įeina 
poema “Adomas Mickevičius Pavolgy,” 
kurią įkvėpė man atsitiktinai užtiktas 
Pavolgio miestelyje didžiojo poeto at
vaizdas. Taip pat įeina nedidelė poemėlė 
“Paverkniais,” kur mėginu parodyti vi
są hitlerinės okupacijos klaikumą lyri
niame pašnekesyje su upe, kurios kran
tuose prabėgo mano jaunos dienos.

I “Godų” rinkinį įtraukiau taip pat 
karines dainas lietuvių liaudies dainų 
motyvais ir stilium. Čia, tur būt, pirmas 
lietuvių literatūroje bandymas pritaiky
ti liaudies kūrybos formas nūdienei te
matikai.

Rinkinyje “Garbės vardai” rašau apie

heroiškąją lietuvaitę partizanę, Tarybų 
Sąjungos didvyrę Mariją Melnikaitę, 
apie nemariąją Zoją Kosmodemjanską 
— rusų partizanę-karžygę, apie lietuvio 
jaunuolio - raudonarmiečio Baranausko 
žygį.

Be tų rinkinių ruošiu dabar du stam
besnius kūrinius.

Liudas Gira

2. ŠVENČIONIŲ ŽEMĖ

Ignalinas, Melagėliai—su pirma jaunystamano 
Surišti vardai, kur šiandie 
Atminimuos tik rusena.

Melagėnų kapinyne susiplojo su žeme gal 
Ir kapai, žolėj paskendę .. .
Bet gyviem jau saulė dega.

Darbo liaudies atlaikytas Lietuvos rytų 
žemė Švenčionių senoji, forposte,
Kraujo prakaitą nušluostei, 
Draug su rytmečiu dienoji!

I

Atsimeni—kaip žaidėm ant patrankos,
Kaip sviedinius sprogdinom?—
Tai karo geležinės rankos
Mus auklėjo, augino.

Atsimeni rugius, baugias palėpes
Ir partizanų raistą?
Nuo okupantų pasislėpę
Belaisviams “tiekėm” maistą.

Gaisravietėse ligi “tamsos” žaidėm—
Nuskarę, išbadėję . . .
Keliavo saulė raudonveidė,
Gyvenimas budėjo.

BLŠF Mitingo Kalbėtojai—Su- 
žinūs Ignorantai ir Žmonių 

Mulkintojai

Nūn, išlaisvinta pirmoji, 
Vėl grįžai prie Lietuvos tu, 
Prie laisvos šalies Tarybų. 
Dūžta priešo galios sostas 
Ir mirtis ties juo pakybo!

“Kraujo puta” — taip pavadinau dra
matizuotą poemą, kurioje žilos senovės 
motyvai — pasaka apie Eglę, Žalčių ka
ralienę — jungiasi su pirmais teutonui 
užpuolimais Lietuvoje.

Epinei poemai apie Durbės mūšį da
bar renku istorinę medžiagą.

Lygiagrečiai su tais savo kūriniais 
ruošiu rinkinį - antologiją “Tėvynė ir 
tauta amžinoje kovoje dėl laisvės ir kul
tūros.” Maskvos knygynuose ir archy
vuose’ man pavyko surinkti daugybę mū
sų poetų, rašytojų ir valstybės vyrų pa- 

> triotinių ir antivokiškų pasisakymų — 
pradedant nuo Gedimino laikų iki mūsų 
dienų.

Štai, tur būt, ir viskas. Taip, dar ir 
šis ciklas, — poetas šypsodamasis rodo 
į nepaprastą rankraštį - sonetą dienraš
čio laukuose — rašau sonetus apie žy
miausias Lietuvos vietoves, kurias išlai
svina Raudonoji Armija. Čia, galima pa
sakyti, poetiniai saliutai. Argi galėjau 
neatsiliepti išvadavus Anykščius — juk 
jie ne tik žymūs savo grožiu, bet yra da
vę mūsų tautai ir Baranauską, ir Biliū
ną. Ir vėl — kaip gi apeiti tylomis išva
duotąją Punią, kur žuvo mūsų Margi
ris? ...”

Sutemos gaubia Maskvos padangę. Ir 
staiga girdime tokį pažįstamą ir artimą 
balsą — Maskvos radijo diktoriaus 
balsą:

—... valandą ... minučių bus skaito
mas svarbus pranešimas . ..

Gira nutyla. Jis įtemptai laukia. Pus
balsiu taria:

— Gal jau apie Kauną?

Išlaisvinta Lietuva
(Sonetai)

1. LIETUVA IŠLAISVINIMO UGNY.

Pro tūkstančių Maskvos namų ir rūmų stogus 
Aš žiūrau pusėn ton, kur tu, šalie manoji, 
Išlaisvinimo žygio nūn gaisrais liepsnoji 
Ir kaldinies ' aukų ugny rytojaus žmogų.

Nors tujen ir toli, girdžiu aš tavo balsą, 
O motin! Nors tenai ir pragarai nūn siaučia, 
Nors iš gražiųjų miestų tavo liks gal griaučiai, 
Girdžiu ne išgąstį: kūrybos metų skalsą!

Nors da kraujuoja kūnas tūkstančiais žaizdų 
Nors vagys išvogė veik visą tavo mantą [tau, 
Per kruvinas aukas žengi atgimimam tu.

3. VILNIUS

Maskvos danguj mačiau aš tavąjį saliutą,
O Vilniau gimtasai, šventasis mieste mūsų, 
Paskirtas nūn ir vėl mūs garbei ir mūs triūsui, 
Klestėjimui tėvynės, kokio da nebūta.

Tu iškentėjai tiek per tuos metus'baisiausius, 
Kai vokiškas fašistas vykdė “tvarką” savo, 
Kai budeliai su niekšais čia šeimininkavo 
Ir purvinais nagais po ysčių tavo rausės.

Klasta testengė tik mūs laisvės priešai dusyk 
Užklupti geležinį vilką ir uždūsint i 
Bent laikinai. Pavergti jo tačiau nestengė!

Skriaudų savų lietuvninkų tauta
Per amžius neužmirš. O sostinei mūs brangiai 
Mūs meilės priesaika per amžius bus tvirta!

4. TRAKAI

Po amžių vėl suskambo vardas: Trakai.
Iš jų išvytas naujasai kryžiuotis.
Kiek daug, kiek,daug lietuvininkui tai sako!
Kiel; džiaugsmo mum : juk greit namo važiuoti!

Tarp veidrodinių ežerų, lyg burtas
Iš pasakų, pilis senoji stovi.
Kadai Maironis veltui dairės: Kur tos
Mūs jėgos dingo ir garbė senovės?

šiandiena man tai klausti nebetenka, i.
Sena garbė mum trigubai atgija
Pūslėtoj brolio darbininko rankoj.

Ji amžiam bloškė vokiečio vergiją
Ir iš griuvėsių pražydės atgimus 
Kęstučio žemė, Lietuva skaisti mūs.

j ; Liudas Gira.

II

Laisva tauta gyventi kėlės, 
Vargų brastas išbristi .. .
Kaip aviža, išdygus smėly, 
žaliavo mūs jaunystė.

Su kregždėmis lenktynių ėjom . .. ■
Brangi'gūžta gimtoji!
Sode lakštingalos čiulbėjo,
Ii- volungės kvatojo . . .

III

O šiandie—vėl juodi griuvėsiai 
Ir pelenai pabalę.
Išdegęs sodas duot pavėsio 
Lakštingalai negali.

Tarp dviejų debesų saulutė 
Taip neilgai mums švietė .. . 
Laisvi gal nemokėjom būti 
Ir tėviškės mylėti?

Ne tai!... Krauju rašyti raštai 
Patamsiuose žeminių 
Tepasakys—kaip savo kraštą 
Kareivio lūpos mini.

Tą vieną vardą jis pamėgo— 
Ir vandenį, ir duoną.
Ir saldų frontininko miegą 
Tas vardas pavaduoja.

šliaužte,—kai atsisakė kojos— 
Per pūgą, lietų, vėją . ..
Į mirtį, į žaizdas numojęs, 
Jis vakaruosna ėjo.

Kur tolima žvaigždė jam žiba 
Jo tėviškė mažutė ...
Pirmyn—už Lietuvą Tarybų 
Laimėti ir nežūti!

Amerikiečiai parašiutistai grįžta iš kovos. Jie buvo pasiųsti suteikti pagelbą 
anglams, kurie buvo iškelti už priešo nugaros prie Arnhemo. Kaip žinoma, visos 

f. pastangos atlaikyti vokiečius nepavyko.

Spa ių 1 d. MunicipalSj 
Svetainėje įvyko daug garsin
tas “Bendrojo Lietuvių šelpi
mo Fondo” pirmas masinis mi
tingas.! žmonių buvo susirin
kę apįe 300, tai dėlei tokio 
garsinipo ir Bostono kolonijos 
labai 
vę, kac dar mažiau būtų buvę, 
nes k et 
ro, teis 
patį pasigyrimą būbnijo, kaip 
tą pasakišką geležėlę radę, 
kad Nkcionalis Karo Fondas 
jų komitetą (BLŠF) priėmė 
kaipo narį.

Pirmininkavo ir kalbėjo dr. 
Jokimayičius, drįsdamas pasi
sakyti ,l<ad tik dabar pirmuti
nis jų mitingas ir darbo pra
džią dėl 
tuvių 
šaulį, ir 
išreikšti 
cionalis Karo Fondas jau da
vęs jų komitetui $1'35,000.

Jis mikčiodamas psakė, kad, 
esą, šelpę kad ir Amerikoj iš
tikus 
gaiš, bet įnei žodelio, kad šelps 
Lietuvoje nuo karo nukentė

ažai, bet gerai būtų bu-

uri kalbėjo ir nieko tik- 
ingai nepasakė. Visi tą*

karo nukentėjusių lie- 
ijjblaškytų po visą pa- 

net neranda žodžių 
kaip svarbu, kad Na-

nelaimei su tais pint

jusius.
Adv. šalna kalbėjo advoka- 

tiškai, “įstatymiškai išaiškino,” 
kad jie istoriškai atsiekė tokį 
didelį tikšlą ir nelengva buvę 
tas atsiekti, kad gauti pripa
žinimą svetimtaučių, ir, esą, 
Nacionalis Karo Fondas pa
skyręs $500,000 kas metai lie
tuviams. Jis nei žodelio nesa
kė, kad šelps Lietuvoje ken
čiančius tnuo karo lietuvius,
jau nekalbant, kaip ir kam jie 
siųstų iš tos didelės sumos pi
nigų. Esą, 'turėdami pripažini
mą ir įgaliojimą pradės rinkti 
drapanas ir 
kas rinko, 
War Relief! 
gavo, nes i

• čeverykus, iki šiol 
tai atidavė Russian 

' tai lietuviai jų ne- 
rusų laivai p arsi vė

žą tik sau. Reiškia, per akis 
melavo prieš Liet. Pagelbos
Teikimo Komitetą, jo darbuo
tę ir gautus nuo lietuvių pa
liudijimus už priimtas dova
nas. Jis prašė, kad čia visi su
sirinkę įstotų į jų komitetą 
nusipirkdama korčiukę su No. 
17 už $2, kaipo narystės žen
klą. Keletas moterų ir mergi
nų darbavosi publikoje parda- 
vinėdamos tas korčiukes ir 
baigiant programą sakė, kad 
gavę 114 naĮ’ių. Reiškia $228
surinkta, todėl kitokių kolek- 
tų, nei aukų nebuvo rinkta.

Trečias kalbėjo Michelso- 
nas, Keleivio, redaktorius. Jis 
tą patį pasigyrimą pakarto
jo ir neapsiėjo be bjaurių ke
lionių ant komunistų, šaukė: 
nenuostabu, kad rusai savo 
tautą gelbsti, bet kam lietu
viški apgavikai landžioja pas 
žmones ir repka drabužius?
Šaukė: neduoti ir laukti, kada 
jų komitetas susitvarkys, tai 
lapkričio mėnesį pradės pri
imti. Bet nei žodelio, kaip ir
kur siųs tas drapanas. Dar iš
siplepėjo, kad jie šelps “nuo 
Stalino rojaus pabėgusius.” 
Reiškia, atvirai prisipažino, 
kad kur talkininkų armijos iš-
liuosuoja tautą ir kurie kvis- 
lingai paspėja pabėgti, tai
Michelsonas šelps juos. Fran-
cijoje geras skaičius tokių jau 
buvo prie sienos pastatyti ir 
sušaudyti, tą matėm net par
siųstose fotografijose, tik iš 
Lietuvos tokių atvaizdų nema
tyti. špygų ekspertas vos tik 
nenušvilptas bpvo nuo estra
dos per publiką, nepaisant,

(Tąsa 4-me pusi.) y
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' KAIP JIE PADEDA HITLERIUI?
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

(3) Vokietijoj vokiškai ir 
Lenkijoj lenkiškai paskelb
tas gedulu (liūdesio) lai
kas atžymė j imui “be reika
lo išskerstų daugelio ’tūks
tančių Varšavos drąsių 
žmonių.”

4) Vokietijoj nuimta nuo 
peties visiems lenkams rai
dė “P,” kas reiškė “lenkas”, 
kurie ten atvežti versti
niems darbams.

(5) Vokietijoj surengta 
visa eilė gedulingų mitin
gų, kur kalbėjo vokiečiai 
(naciai) ir lenkai kalbėto
jai, kaltindami Jungtines 
Tautas, del Varšavos suki
limo nuslopinimo.

Dabar tik pagalvokime, 
ką tas reikia! 1939 metais 
hitlerininkai užpuolė Len
kiją, kad ją sunaikinti ir 
dabar jie sako, kad tai ne 
jie kalti, bet kalta Anglija 
ir Francija, kurios negel
bėjo Lenkiją ir kalta Sovie
tų Sąjunga, kuri neleido 
naciams užimti Vakarinę 
Ukrainą, Baltrusiją ir Vil
niją.

Dabar naciai skerdė, de
gino Varšavos sukilėlius, o 
kada sukilimą nuslopino, 
tai paskelbė gedulu laiką, 
rengia prakalbas, kalba per 
radiją ir vėl kaltina Sovie
tų Sąjungą, Angliją ir A- 
meriką.
Amerikoj Kopijuoja Nacius

Tokią pat poziciją užima 
ir lenkų šlėktų “valdžia” 
Londone. Ji puola Sovietų 
Sąjungą, niekina Raudoną
ją Armiją.

Tokią pat poziciją užima 
Amerikoj lenkai fašistai ir 
amerikiečiai reakcionieriai.

Sekmadienį, spalių 8 d. 
lenkai suruošė paradą - de
monstraciją New Yorke ne
va žymėdami Pulaskio die
ną. Paradą pavertė į prote
stą prieš Jungtines Tautas 
(Ameriką, Angliją, Sovietų 
Sąjungą), kad “nepadeda 
tinkamai Lenkijai.” Parado 
organizatorius John A. Pa- 
teracki kaltino Sovietų Są
jungą “išdavystėj Varšavos 
sukilimo”, Ameriką ir Ang
liją “neamerikoniškame at- 
sinešime linkui lenkų.” Pa
rade buvo hitleriškų obal- 
sių, imperialistinių reikala
vimų Vilniaus, Vilnijos, Va
karų Ukrainos ir Baltaru
sijos. Laike parado kalbėjo 
ir republikonų kandidatas 
Dewey, lenkų imperialis
tams pataikaudamas ir rei
kalaudamas “senų rube- 
žių.”

Gi Hearsto New York 
Journal - American, sekma
dienį 8 d. spalių ne vien 
hitleriškai išniekino Sovie- 

. tų Sąjungą, reikalauja se
nų Lenkijos rubežių, iš
spausdino “Jeszcze Polska 
niezginela poki my žyje- 
my” lenkiškai, bet . patai
kaudamas lenkų imperialis
tams meluoja, būk Ameri
koj yra 5,000,000 lenkų ir 
būk armijoj kas dešimtas 
kareivis, tai lenkas. Aišku, 
kad Amerikoj nėra nei tiek 
lenkų ir jeigu būtų, tai jo
kiame atsitikime negali bū
ti kas dešimtas kareivis len- 

( kas, nes Amerika turi 135- 
000,000 gyventojų.

Gi New Yorko Daily 
News redakciniame spalių 
7 d. pakartojo visus Vo
kietijos hitlerininkų apkal
tinimus Jungtinėms Tau
toms reikale Varšavos su
kilimo, kaltino Angliją, A- 
meriką ir Sovietų Sąjungą.

O jeigu pasiklausysime 
tūlų radijo komentatorių, 
tai girdėsime tik užpuoli
mus ant prezidento Roose- 
velto, ant maršalo Stalino, 
ant Sovietų Sąjungos. Nie

kina komunistus, niekina 
Sovietų Sąjungos tvarką, 
žemės kolektyvizaciją, Rau
donąją Armiją, priešinasi 
Vokietijos nuginklavimui ir 
privertimui atsiteisti už ka
ro nuostolius.

Visą tą į daiktą sutrau
kus matysime, kaip tie 
žmonės praveda Hitlerio 
propagandą Amerikoj, kaip 
jie kenkia Jungtinių Tautų 
vieningumui, greitesniam 
karo laimėjimui, daromiems 
žygiams, kad ateityj nepa
sikartotų karai. Visa jų po
litika yra žalinga mūsų 
kraštui, • mūsų žmonėms, 
pasaulio taikai, žmonių ge
rovei ir laisvei.

D. M. š.

Philadelphia, Pa.
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko

miteto Susirinkimas

Ateinantį sekmadienį, 15 d. 
spalių, įvyks delegatų susirin
kimas, į kurį kviečiame, ne tik 
organizacijų narius atsilanky
ti, bet ir tuos pavienius lietu
vius, kuriems rūpi Lietuvos 
žmonių šelpimo reikalai. Phi- 
ladelphijos lietuviai ir iš apy
linkes prašomi dalyvauti šia
me susirinkime ir bendrai pa
daryti planą drabužių rinkime, 
aukų ir visokių daiktų, kurie 
būtų reikalingi Lietuvoje. Su
sieikite su kaimynais ir pasi- 
rodavykite rinkime drapanų, 
Čeverykų 7-tam siuntiniui. Phi- 
ladelphijos LPTK jau sukėlė 
$1,000 pinigais nuo pradžios 
ir surinko apie už $2,000 ver
tės drapanų.

Komitetas nusitarė rengti 3- 
jas prakalbas visose miesto 
dalyse. Pirmos prakalbos įvyks 
šio mėnesio 22 d. (spalių), 
Lietuviui Tautiškoje Salėje, 
928 E. Moyamensing Avė., 2- 
rą vai. po pietų. Į šias prakal
bas turime raginti lietuvius 
kuo daugiausiai atsilankyti. 
Kalbės D. M. šolomskas, Lais
vės redaktorius, Lietuvos šel
pimo reikalais.

Prezidentinių Rinkimų 
Reikalais

Philadelphijos amžini val
dytojai rcpublikonai nubank- 
rutavo miestą ir visai nei ne
mano jį kada gorinti, o dėl to 
į rinkimus jie taip įsikabinę, 
kad turi būti amžini valdyto
jai miesto.

Kiek jie buvo išrinkę majo
rų, nei vienas nebandė page
rinti vandenį, nei vienas ne
bandė iššluoti iš miesto rotušės 
ir kitų valdviecių raketierius, 
grafterius. Miestui skolų pri
dirbo virš $300,000,000. Per 
Delaware upę vos vieną tiltą 
p a b u d a v o j o. Delaware ir 
Schuylkill, didžiules upės už
terštos. Kriminalistai užpuldi
nėja žmones ir apiplėšia. Net 
tūli rcpublikonai kalba, kad 
reikia atgabenti New Yorko 
miesto majorą tvarką padary
ti. Vienok tie mažiukai repu- 
blikonai, nors ir jie lygiai nu
kenčia nuo reakcionierių be
tvarkės, vistiek nepasiduoda, 
balsuoja ir kiekvienas kitą ra
gina balsuoti.

Geriausiai netvarką įrodė 
•ugpjūčio mėn. įvykęs gatve- 
<arių darbininkų streikas. Kas 
iį iššaukė 'ir prieš ką skelbė 
streiką? Kietakakliai reakci- 
linkai vyriausiai iššaukė strei
ką, kad sunaikinti CIO uniją, 
kuri magnatam nedavė ramy- 
)ės. Jie sudarė priežastį neva 
legrų priėmimo teises naudotis 
larbo sąlygomis, kaip kad ir 
balti darbininkai, šitas suo
kalbis buvo padarytas tuom, 
kad pažeminti prezidentą Roo- 
seveltą ir sukiršinti negrus, 
nes jie manė, kad valdžia ne
darys tokių žingsnių, kaip įsi
kišti į streiką ir suvaldyti sa- 
botažninkus, kurie norėjo pa
kenkti karo pastangoms.

Prezidentas Rooseveltas mo
kėjo juos suvaldyti. To strei
ko vadai likosi areštuoti ir 
apie 30 jų patraukti į teismą.

Teismas atsibuvo šiomis dieno
mis ir ar jūs žinote, kas atsi
tiko ? Reakcininkai išsirinko 
“grand džiūrę” su šilkinėmis 
pančekomis ir paskelbė svie
tui “nesuradę kaltininkų.” Rei
kia žinoti, kad teisėjai, advo
katai daugiausiai republikonai, 
tai republikoniškai ir teisė. Šie 
konservatyviai r e p u b likonai 
baisiai neapkenčia darbininkų, 
visados juos persekioja, visa
dos sunku gauti teises teis
muose.

Lietuviai, būkite atsargūs, 
balsuokite už prezidentą Roo- 
seveltą ir demokratų tikietą. 
Jei bus išrinkti švaresni žmo
nės, gal ir tuos primityvius 
Blue Laws (mėlynuosius įsta
tymus) nubrauks.

Republikonų kandidatas De
wey yra pagarsėjusio “OBUO
LIŲ,” buvusio republikonų 
prezidento Hooverio, kandida
tas; jis tupi užpakalyje jo ir 
direktuoja kampaniją.- Repu
blikonai naudoja milionus do
lerių' agitacijai - propagandai, 
kad apgauti Amerikos liaudį 
ir tada vėl galės pelnytis lo
biu. Atsiminkite, kiek žmonių 
pinigų bankai nusinešė; 4,- 
000,000 farmerių subankruta
vo. Kiek išmėtyta į darbinink. 
gesų bombų, kada per streikus 
bandė iškovoti didesnes algas. 
Dewey pasisako iš kalno, kad 
jis draskys unijas, ardys dar
bininkų vienybę ir geresnį jų 
dabartinį gyvenimą.

Report.

Montello, Mass:
Aš dar noriu sykį padėka- 

voti nuo savęs visiems, kurie 
neužmiršo manęs, kada aš taip 
sunkiai sirgau ir dar tebeser
gu. Yra sunku sirgti ilgai, bet 
kada draugai nepamiršta, — 
vis aplanko ypatiškai ar per 
laiškus, tai, rodos, ir laikas 
prabėga greičiau, arčiau prie 
sveikatos.

Laiškai yra didelė pagelba 
ligoniui ar namie būnant, ar 
ligoninėj.

Labai širdingai ačiū Juliai 
Stigienei už viską ir už dova
ną ; taipgi ir čerkasienei, Glo- 
denienci, Šmitienei, Januškie
nei, Stonienei ir Stoškų šei
mai už dovanas ir gėles.

Laukiu tos dienos, kada ga
lėsiu ir vėl būti su jumis vi
sais.

Ona Mineikiute.

Seattle, Wash.
Iš ALDLD 161 Kp. 

Susirinkimo
Susirinkimas atsibuvo pas 

drg. J. A. Stelmus. Jis buvo 
skaitlingas ir nutarta keli 
svarbūs klausimai. Nutarta pa
aukoti iš kuopos iždo $50 Lie
tuvos žmoniui pagalbai, kurie 
taip labai nukentėjo nuo vo
kiečių.

Taipgi, nutarta paaukoti 
$10 valstijos rinkimu] kampa
nijai, kad būtų priimtas'157 
įnešimas, kuris bus balsuoja
mas lapkričio 7 dieną. Visi tu
rėtų balsuoti už 157 įnešimą, 
kuris reikalauja pagerinti iš 
valstijos ir federalės valdžios 
senų pensiją, padidinti bedar
bių apdraudą ir kitaip page
rinti žmonių padėtį.

Pagalbai Lietuvos žmonių 
aukavo sekamai:

ALDLD 161 kuopa $50.
F. Kavaliauskienė $15'.
Po $10 aukavo sekami: M. 

Baltrušaitis, G. Yuodišius, R. 
Kirk, J. Dwarsk ir J. Burt.

Po $5 aukavo: J. A. Stel- 
ma, J. Kirk, T. Ulskis, J. Bu
kauskas, L. Gairauskas, A. Ga
jauskas, S. Kairūs, S. Bashin, 
S. Černiauskas ir A. Gauraus- 
kienė.

Po $1 aukavo: A. Grabaus
kienė, A. Bogle įr J. Sitko.

Bendrai susidarė net $168. 
Visiems aukavusiems, varde 
Lietuvos žmonių, širdingai 
ačiū.

S. G.

Jūs centai ar doleris Lai
svei aukotas, — t^i smūgis 
į galvą fašizmui užduotas!

Raudonosios Armijos ofensyvas prieš vokiečius Lietu
voje. Naciai jau visai pristumti prie Klaipėdos.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
kad muskuluoti vyrai bėgiojo 
prie atsiliepiančių su grasini
mu.

Ketvirtas kalbėjo kunigas- 
daktaras ir misijonierius, An
tanas Krušas iš Connecticut 
valstijos. Jo liežuvis lankstus. 
Uždėjęs ranką ant krūtinės 
graudingai išreiškė kančias 
nuo karo nukentėjusių, bet 
kas tą karo naštą uždėjo ant 
Lietuvos ir lietuvių ? Nei žo
delio !

Taip kunigas, taip visi kal
bėtojai visai neprisiminė, kad 
bent būtų karas rytiniame šo

ne Europos kontinento. Taip 
jie sužiniai ignoravo karžygiš- 
kiausią Sovietų Raudonosios 
Armijos kovą, šalę manęs sė
dinti moteris sako: kaip jie su
žiniai užtyli didžiausius karo 
veiksmus ir kas Lietuvą iš- 
liuosuoja!

Programoje buvo ir dailės 
dalis. Gabijos Mišrus Choras, 
diriguojant Paurai, sudainavo 
Amerikos himną, Lietuva Tė- 
vyne Mūsų ir keletą liaudies 
dainelių! — gražiai. Vaikų ir 
mergaičių grupė, pasirėdę lie
tuviškais kostiumais, , pašoko 
lietuviškus kadrilius. Publika 
suteikė jiems gausių aplodis
mentų.

Mitinge Buvęs.

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repšius
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventad eniais: 
nuo 10 Iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kanip. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MAjSS.

PIRKITE KARO BONUS!

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

I ru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. ® BROOKLYN, k Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALIN®)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

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

J. GARŠVA
į GRABOROUS-UNDERTAKER j
* LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ,

? Išbalsamuoja ir laidoja ant .
5 visokių kapinių *
į VELTUI ŠERMENINE f 
Į (KOPLYČIA) <
* Parsamdo automobilius ir ka- J
I rietas veselijom, krikštynom I 
j ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE
| BROOKLYN I
I Telephone: EVergreen 8-9770 |

I — -1 »l—< M—B-O WM r 1 IW t >•*■»< t-OMB-C>«■»»-<

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Rei- 
esant ir 

tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191.

GREEN STAR BAR & GRILL 
UflWmj KABARETAS

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

S
 CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki 
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
nk tinkamą gydymą. ■

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
—• Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKAMS IŠTYRIMAS |2.

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

(Jsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. - 2 P. M.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

napiešiam planas.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342

NOTARY 
PUBLIC

-------- l”
TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

★
1113 Mt. Varnon Si.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110



Šeštadienis, Penktas puslaplą

Vokiečiai Bėgsią iš 
Rotterdamo

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HĘLP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED 
REIKALINGI

MALE 
VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Francija, spal. 13. —Ka
nadiečiai paplatino savo po
zicijas prie Schelde upės 
žiočių. Jų kanuolės daužo 
vokiečių apsitvirtinimus 
ties Antwerpo uostu.

Naciai sprogdina Rotter- 
damo uosto įrengimus. Mat, 
ruošiasi iš ten bėgti, veng
dami apsupimo.

Anglai rytinėje Holandi- 
joje užėmė naujas pozicijas 
už 10 mylių nuo Vokieti
jos rubežiaus.

Didžiuliai Hitlerininkams 
Nuostoliai Szegede

Maskva. — Užimdami 
Szegedą, antrą didžiausią 
Vengrijos miestą, Sovietų 
kariai suėmė 2,000 vokiečių 
ir vengrų kareivių ir ofi- 
cierių; kartu jie pagrobė 
virš 100 kanuolių, 10 garve
žių, apie 1,000 vagonų ir 
20 sandėlių su kariniais 
reikmenimis, kaip sako o- 
ficialis Sovietų pranešimas.

Smūgiai Po Smūgių Vokie
čiams Rygos Fronte

London. — Rygos apylin
kėje Sovietai supliekė du 
pulkus vokiečių kariuome
nės; užmušė 1,600 priešų ir 
sudaužė bei išdegino 54 na
cių tankus ir motorines ka- 
nuoles. Per dieną šioje sri
tyje Raudonoji Armija at
vadavo daugiau kaip 50 gy
venamųjų vietų, tarp kurių 
yra Langeciems ir Salaspils 
•geležinkelio stotys, Jaun
elėms, arčiau 5 mylių nuo 
Rygos, ir kt.

Užimdami Skici, į pietus 
nuo Liepojos, Sovietai dar 
vienoje vietoje pasiekė Bal
tijos Jūros krantą į šiaurius 
nuo atvaduotos Palangos.

Amerikos lakūnai bom
bardavo karinius nacių į- 
rengimus ties Viena.

Naminis Frontas
Karo Departmentui Dar Tebe
trūksta 4,000 Armijos Slaugių 

WASHINGTONAS. — Ka
ro Departmentas išleido dar 
vieną skubų atsišaukimą į kva
lifikuotas slauges, kurios da
bartiniu metu nedirba svarbio
se civilinėse ligoninėse, tuojau 
įstoti j Armijos Slaugių Kor
pusą, nes dar trūksta 4,000 
slaugių. Karo Departmento da
viniais, iš 30,000 slaugių pasi
rinkimo yra nesunku gauti rei
kalingas 4,000 slaugių.

“Karas dar nebaigtas, — o 
jei ir būtų baigtas, — vistiek 
armijai dar reikėtų minėtųjų 
4,000 slaugių, jei ne daugiau,” 
pareiškė Karo Departmentas 
viešame pranešime. “Net ir 
tuo atveju, jei rytoj būtų at
leista iš karo pareigų 2,000,- 
000 vyrų, slaugės būtų be ga
lo reikalingos sužeistiesiems, 
grįžtantiems į šią šalį iš Eu
ropos ir Pacifiko, slaugyti.

“Ligoninės, kuriose gydomi 
mūsų karo sužeistieji, negali 
pasitenkinti vien pagelbiniais 
darbininkais, kaip pavyzdžiui, 
slaugių padėjėjom (Nurses 
Aides) ir neprofesijonaliais 
padėjėjais. Armijos Slaugių 
Korpusams reikia profesijona- 
lių slaugių, kurių 30,000 šiuo 
metu dirba ne pačiose svar
biausiose civilių ligoninėse.”

Karo Departmentas yra nu
sivylęs, kad į paskutinį kvieti
mą atsiliepimų gauta nedaug, 
tuo tarpu, kai reikalas yra la
bai svarbus. Slaugės, atsiliep
damos į šį kvietimą, įrodys 
savo tikrą tėvynės meilę ir už
sitarnaus sužeistųjų, kuriems 
jų pagalba yra taip reikalinga, 
dėkingumą.

OWI.

REIKALINGI 
BŪTINI DARBININKAI 

VYRAI
PRIKROVIMUI IR IŠKROVIMUI 

PREKINIŲ VAGONŲ IR ABELNAI 
APTARNAVIMŲ DARBUI 

POKARINE PROGA
Kurie dabar esate būtinuose darbuose, privalote turėti U.S.E.S. paliuosavimą 

GENERAL COATING COMPANY 
186 JERSEY AVENUE NEW BRUNSWICK, N. J.

(243)

PAPRASTI DARBININKAI
I Veiklūs

REIKALINGI LAIVŲ 
. VALYMUI

$1 Į VALANDĄ
Laikas ir Pusė už Viršlaikius

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai

DĖŽIŲ DARYTOJAI (Medinių) 
Pjaustytojai, Medžio Kilnotojai. Nuolat. 

Viršlaikiai, jei pageidaujama.
WOOD PACKING BOX CO., 
370 Johnson Ave., Brooklyn.

STagg 2-7150.

VALYTOJAI

(248)

VYRAI KAIPO KEPĖJAI
Patyrimas Nereikalingas 

GERA PROGA
NUOLATINIS DARBAS

California Pie & Baking Co.
300 DOUGLASS ST. (Arti 4th Ave.)

BROOKLYN. (247)

SULYDYTOJAI
Daug viršlaikio.

UTILITY WARES, 227 W. 17th 
N.Y.C.

ST.

Bonai už Naktų Darbą (244)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

BERNIUKAI MERGINOS
VYRAI MOTERYS

WILLIAM A. HALL
East Coast Shipyards

Bayonne, N. J.
Gale 21st Street. 

________ ___________________(211)
VYRAI (10)

Reikia dirbti išdalinimų įstaigoje. 
Patyrimas Nereikalingas.

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
VIRŠAUS 40 VALANDŲ 

Pukiaušia Proga Pakilimam. 
DAVID SMITH STEEL CO.

234 46TH ST., BROOKLYN.
(248)

KREIPKITĖS

B. ALTMAN & CO
FIFTH AVE. & 34th

Personnel Ofise
9tos lubos

ST.,

(245)

SIUVĖJOS
i puiki Fifth Avenue 

Krautuvė

Patyrimas Nereikalingas 
Būtina Pramone

PAKANKAMAI VIRŠLAIKIU
Nuolatinis Darbas

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

International Folding 
Paper Box G).

2029 83rd Street, North Bergen, N. J.
1 MINUTĖ NUO TONNELLE AVE. BUŠŲ LINIJOS

(242)

INDŲ MAZGOTOJAI
VYRAI AR MOTERYS

NUOLATINIS DARBAS 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

VALANDOS 12:30 IKI 9:30 P. M.
Pirmadieniais Nedirbama

NYSTROM’S RESTAURANT
Route 4, 

NORTH HACKENSACK, N. J. 
TELEFONAS HACKENSACK 2-4690 

(242)

BERGDORF GOODMAN
Turi Darbų

Patyrusioms Moteriškų Kepurių 
Kopyjuotojiems

Patyrusioms Plunksnų Darbininkams
Pataisymų Siuvėjams

Sandėlio Merginoms

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9382 has been issued to the undersigned 
to sell 'beer, at retail unde:- Section 107 of 
the 
6223 
County of 
premises. 

6223—14 th
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2431 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
113 Prospect Place, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

W. MEYER
113 Prospect Pi.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2527 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
327 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

W. SCHADE
327 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2401 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4007 — 9th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

J. & B. MAZIROW
4007 — 9th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 646 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
72 Sands 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage 
— 14th Avenue, 

Kings, to

GEORGE 
Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

N. KING
Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
.Borough of Brooklyn,

Beverage 
Street . _
Kings, to be consumed on the
A. J.

St..
is hereby given that License No. 

EB 38 has been isued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7409 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PASQUALE OREFICE
7409 Avenue, U, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 611 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2882 Gerritsen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARCELLA V. MORPHY
2882 Gerritsen Ave., Brooklyn, N. Y. 
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 491 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1022 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

A. TABAKA & M. KRUPNICK
(M. & M. Diner)

Atlantic Ave.. Brooklyn, N. Y.

72 Sands

NOTICE

KAMINSKI 
Al’s Bar & Grill 

Brooklyn, N. Y.

1022
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2156 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4524 Church Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOPHIE CHUNSER
4524 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2596 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Prospect Place. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

P. BURKE
500 Prospect Pl.. Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7903 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 560 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELLIOTT BAR & GRILL. INC.
560 Fulton St., Brooklyn, N. Y.1 WWW , •!

Pasiuntimui Merginoms
Išnešiojimui Berniukams

Kreipkitės ant 5-tų lubų į 
Personnel Ofisą

BERGDORF GOODMAN
5th Avenue prie 58th Street.

VYRAI & MOTERYS
BERNIUKAI &
MERGAITĖS

Patyrimas Nereikalingas
SANDĖLIO RŪME DARBAS 

5 Dienų Savaitė.
VIRŠLAIKIAI

McKesson & Robbins, Inc
464 Liberty Ave.

(Kamp. Bradford St.)
Brooklyn.

(247)

VYRAI IR MOTERYS 
BERNIUKAI IR MERGAITĖS

Nereikia Patyrimo 
Būtinas Darbas

AMERICAN CANDLE CO., 
INC.

55-13 FLUSHING AVE.
MASPETH.

(245)

Dėk grūdą prie grūdo, 
pripilsi aruodą.

Girtų malda, kunigų nau
da, ligonių pasnikas, — visi 
tie lygūs.

Į dangų su pinigais ne- 
įsipirksi.

Į balą puolęs, sausas ne
bekels!.

Išalkusiam duona rūpi.

Kaip pasiklosi, taip išsi
miegosi.

Kas nusidėjo, bijosi ir 
vėjo.

Kinkęs jautį su vęršiu 
nepaarsi; veHęs senis jauną 
nešugyvensi.

VYRAI (5) 
APŽIŪRĖJIMUI GARINIO PEČIAUS; GY

VENIMAS TEN PAT. $110 Į MĖNESI. 
RAHWAY 7-2886.

RAHWAY GARDENS, 672 AUDREY DRIVE, 
RAHWAY, N. J.
1(24 4)

VYRAI, DIENOM-NAKTIM DARBAS KEP
TUVĖJE.1 NUOLATINIS DARBAS. 

GERAI ALGA. VIRŠLAIKIAI 
ESSENTIAL CHEESE CAKE CO., 

2700 ATLANTIC AVE., BROOKLYN.
(244) —-...... .... j-------- !-----------------------

VYRAI
LENGVAS FABRIKO DARBAS PRIE ME
TALINIŲ DAŲlŲ.* 75c Į VAL. NUOLAT. 

EXCLUSIVE PRODUCTS,
1554 3RD AVĖ., N. Y.

(214)

GELEŽIES DARBININKAI
MECHANIKAI 

PAGELBININKAI
VIRŠLAIKIAI

NUOLAT DARBAS
CLIFFSIDE IRON &

COLUMN CORP.
311 SECOND ST.,
CLIFFSIDE, N. J.

VYRAI
Su šiek-Tiėk Patyrimo
Pjaustymui odos gaminiam 

ir darbas prie stalo.
NUOLATINIS DARBAS

SPALDO PHOTO FRAME CO.
81 WASHINGTON ST. 
(Arti kečtor St.) N. Y.

 i • (247)

LATHE DARBININKAI
PATYRĘ

> Nusistatyti savo darbui. 
Puikiausios Darbo Sąlygos. 
DAUG VIRŠLAIKIŲ

1 NUOLAT
Pokarinė proga

MANHASSET MACHINE 
■ r co.
15 FRONT ST.

ROCKVILLE CENTRE, L. I.
Telefonas: RpCKVILLE CENTER 3146. 

Priešais R.R. Stotį
(244)

VILGYTOJAI J ČOKOLADĄ
TAIPGI MOKINIAI 

BONAI

Nuolat, Apmokamos Vakacija
LINKSMOS APLINKYBĖS

Pasitarimai 9 A. M. iki 2 P. M.

BARRICINI CANDY CO
22-19 41ST AVE., 

LONG ISLAND CITY
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties)

j VYRAI
LIEJIKAI ANT Į.JELENKO CASTING MAŠI

NOS. PUIKIAUSIA PROGA ; NUOLAT.
I. S. MFG. CO., 83 CANAL ST., N. Y. C.

(242)

APVALYTOJAI
AMŽIAUS 45 AR VIRŠAUS

ĮPUOLA T 
VAKACIJOS SU ALGA 

IR BONAI
48 VALANDŲ SAVAITĖ 

$32.50
Pasitarimai 9 A. M. iki 4 P. M.

BARRICINI CANDY CO.
22-19! U1ST AVE., 

LONG ISLAND CITY 
(Išlipkite an( Queens Plaza Stoties)

(X)

Kokia galva, tokia kalba.

Kokią šalis, toks ir įpro
tis. L .

žuvies nepa-

APVALYTOJAI
Dienom ir Naktim

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkite* I

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY
(242)

STALŲ PATARNAUTOJAI 
INDŲ ATĖMftJAI

HOTEL BOSSERT
HICKS IR MONTAGUE STS.

BROOKLYN.
KREIPKITĖS I BANQUET 

MANAGER
(246)

PAGELBINIAI VYRAI
AMŽIAUS 45 IKI 50 
NUOLAT—GERA ALGA 

PAKILIMAI
Pasitarimai 9 A. M. iki 4 P. M.
BARRICINI CANDY CO.

22-19 41ST AVE., 
LONG ISLAND CITY

(IŠLIPKITE ANT QUEENS 
PLAZA STOTIES). (X)

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.

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

HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 
PA.

(244)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

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

JOHN J4 NESBITT, INC 
STATE ROAD & RHAWN STREET, 

HOLMĘSBURG, PHILADELPHIA, 
PA.

APVALYTOJAI 
SANDELIO VYRAI 

VYNIOTOJAI
BROOKS BROTHERS

6 Dienos, 45 Valandos 
Nuolatinis Darba* 

527.50 į savaitę 
Kreipkitės į PERSONNEL OFISĄ 

MADISON AVE., PRIE 44TH ST., N. Y. C.
(243)

Turi daug darbų. 
PATYRUSIEMS 

DARBININKAMS 
prie 

MOTERIŠKŲ SUKNELIŲ 
Kreipkitės Visą Savaitę

Mr. Eldridge 
RUSSEKS PERSONNEL 

OFFICE
6 WEST 36TH STREET

RUSSEKS FIFTH AVENUE
HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

GRINDŲ MAZGOTOJOS
Pastovus Darbas.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkite* I

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY.

VIRĖJOS

(242)

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.

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

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.

VALYMUI MOTERYS
KREIPKITĖS

B. ALTMAN & CO
FIFTH AVE. & 34th

Personnel Ofise
9tos lubos

ST.

(245)

TAIPISTĖS
DABAR IR PO KARO 

Linksmos darbo sąlygos ir priežiūra.
DIENOS—44 VALANDŲ SAVAITĖ
Viršlaikiai Viršaus 40 Valandų.
HOOVEN LETTERS

352 — 4TH AVE.
LEXINGTON 2-6162

6

(245)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

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

MERGINOS
PRADINĖS AR PATYRUSIOS 

Prie Dešrelėm Žarnų.
GERA ALGA.

NUOLATINIS darbas.
Linksmos Aplinkybės.

STANDARD CASING CO.
121 SPRING ST., N. Y. C.

(246)gausi. (244)

(245)

SIUVĖJUOSSUKNELIŲ
Atlikti pataisymus ir pritaikymus Suknelių, 

Coatų ir Siūtų Krautuvėje.
GERA ALGA. NUOLAT.

FAIRSEX
473 _ 5TH AVE., (41ST ST.) N. Y.

(244)

PATAISYTOJOS 
PATYRUSIOS PRIE BALTINIAIS 

APTARNĄVIMŲ
5 DIENŲ SAVAITE $28 

PREMIER ESSEX LINEN 
SERVICE

410 EAST 34TH ST.
M 

MERGINOS, VYNIOTI, UŽKLIJUOTI, MA
ŽI PAKAVIMAI. 40 \ALANDU SAVAITĖ. 

GERA ALGA. MILTON PAPER, 
119 WEST 24TH ST.

(244)

PATYRUSIOS LEMPOM KLIOŠŲ SIUVĖJOS
Taipgi rankom siuvėjos dirbti prie Lempų 

Kliošų. Gera alga. Nuolatinis Darbas.
CHARLES & NATURALE. 6 W. 18th Street. 
___________________ ___________________ (244)

MERGINOS
Fabriko Darbas

Patyrimas Nereikalingas, 
40 VALANDŲ SAVAITĖ. Nuolat 

60c Į VALANDĄ
ESSEX METAL PRODUCTS

8 FORREST ST.
BROOKLYN 6, N. Y. 

____________________________________ (244)

OPERATORĖS
• PATYRUSIOS

Prie Sportiškų Drabužių
W.M.C Taisyklės Prisilaikoma

Groblue Sportswear Co.
158 SUMMIT STREET 

NEWARK, N. J.
TELEPHONE MARKET 2-6086

______________ (247)

OPERATORĖS
Patyrusios siuvėjos aut visokių mašinų. 
Prisiruoškite dabar pokariniam darbui.

LEWEL MFG. CO.
46 NESBITT STREET, 

NEWARK, N. J.
(242)

MERGINOS-MOTERYS 
16 IKI 40 
KAIPO 

SALDAINIŲ 
PAKUOTOJOS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GERA ALGA—BONAI 
NUOLATINIS DARBAS 

APMOKAMOS 
VAKACIJOS

GEROS DARBO SĄLYGOS 
KREIPKITĖS 9—2 P.M.

BARRICINI CANDY CO. 
22-19 41ST AVE., 

LONG ISLAND CITY 
(Išlipkite ant Queen^ Plaza Stotie*).

(X)

MERGINOS ir MOTERYS
Fabriko darbui

NUOLAT. 40 VALANDŲ SAVAITĖ 
50c Į VALANDĄ

SPALDO PHOTO FRAME CO. 
81 WASHINGTON ST. 
(Arti Rector St.) N. Y.

(247)

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike Greeiipointėje
Dienų Darbas 7 A.M. iki 3:30 P.M.;
Naktų darbas 4 P.M. iki 12:30 P.M.

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

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

544 Morgan Ave.. o(f Meeker Ave.
Matykite MISS

Reikia turėti USES
CURCIO 

paliuosavimą ir 
būti U.S. Piliete. (248)

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike Greeapointėje
Dienų Darbas nuo 8 A.M. iki 5 P.M.

55c į valandą laike mokihimosi ir pamatinė
kaina 66c po 6 mėnesių. Laikas ir pusė vir#

MUZIKA LAIKU: DARBO
CLAROSTAT MFGJ

285 N. 6th St., off Me
CO., INC., 

tropolitan Ava.
Matykite Miss 

Reikia turėti USES r
Hirsch 

>aliuosavimą ir
būti U.S. Piliete. (248)

MERGINOS-MOTERYS 
FABRIKO DARBAS 

BŪTINOJE PRAMONĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Proga uždirbti iki $30 į savaitę už 
trumpo laiko.

5 DIENU SA 
MUZIKA JUMS 
APTARNAUJAN 

OPPENHEIMER < 
430 WASHINGTON 

(Kamp. Vestry St., arti 
7th ir 8th Ave. 

Iš būtinų darbų reikia tikėti paliuosavii

VAITE 
DIRBANT. 
(A KAVA. 
:asing coį. 
ST., N. Y. C. 
Canal St Stoties. 
Subvėt)

HI
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NewWto^Mz^Zinloi
Tas Reikšmingas ir Smagus Lietuvos Žmonėms Drabužių 

Balius Jau Čia i Centro Žinios
Brooklyniečiai ir apylinkių 

lietuviai, turite smagų ir reikš
mingą “deitą” šio šeštadienio 
vakarą, Laisvės salėj, 419 Lo
rimer St., Brooklyne.

Reikšmingas jis bus tuomi, 
kad linksminsimės ne vien tik 
sau. Iš to pasilinksminimo bus 
naudos ir smagumo mūsų ka
riaujančiam jaunimui, kadangi 
visas šio baliaus pelnas skiria
mas Nacionaliam Karo Fon
dui. Gi to Fondo didelė didžiu- 
m įplaukų skiriama ŪSO ir 
United Seamen’s Service, ku
rios rūpinasi teikimu patogu
mų ir pasilinksminimo mūsų 
kariškiams. Likusi dalis to

fondo įplaukų paskirstoma 
tarp desėtkų kitų įvairių įstai
gų, tarno skaičiuje ir Russian 
War Relief, kuri yra vieninte
lė Lietuvos žmonėms teikianti 
pagelbos įstaiga Amerikoje.

Lietuvių Komiteto rengia
masis balius parems tuos vi
sus gražius tikslus, jeigu jūs

i visi paremsite tą balių. Tad:
Visus kviečiame. Visų pra

šome pasidarbuoti už baliaus 
sėkmingumą — pakviesti į jį 
savo draugus ir pažįstamus.

Iki pasimatymo šeštadienio 
vakarą, Laisvės salėje.

N.K.F. Lietuvių 
Komitetas.

Ar Užsiregistravote?
Per visą šią savaitę veda

ma piliečių registracija balsa
vimams baigiasi.

PASKUTINĖ DIENA yra 
šeštadienį, spalių 14-tą. Valan
dos nuo 7 ryto iki 10:30 vaka
ro.

Kas nebus užsiregistravęs 
dabar, negalės balsuoti lap
kričio 7-tą.

Dėlko Privalote 
Užsiregistruoti ?

Šie rinkimai yra svarbiausi 
rinkimai Amerikos gyvenime 
nuo Lincolno laikų.

Nuo šių rinkimų priklausys:
Kaip užbaigsime karą — ar 

demokratijų naudai ir ar bus

THE THEATRE GUILD perstata 
(bendrai bu Jack H. Skirball)

JACOBOWSKI £ COLONEL
FRANZ WERFEL—S. N. BEHRMAN 

Komediją Paruošė ELIA KAZAN
Louis Calhern * Annabella * Oscar 

Karlweiss * J. Edward Bromberg,

MARTIN BECK
Vkr. $3.30 iki $1.10.

POPIET KTVR. ir ŠEST. $2.76 iki $1.10.

WARNER BROS, perstato
CARY GRANT 

šauniojoj komedijoj apie pusgalviškai 
smagius vienos Brooklyno 

šeimos prietikius.

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

PETER LORRE. PRISCILLA LANE.
EDWARD EVERETT HORTON, JAMES 

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

ORK., DAINININKAI, KOMIŠKAS 
DUETAS ♦

STRAND “r

Nacių Šnipas Brooklyne 
Nuteistas Ilgus Me

tus Kalėti

nubausti karo kaltininkai;
Kokią padarysime taiką — 

ar ji bus pastovi, ar už ke
liolikos metų mūsų jauniems 
vaikams ir anūkams vėl reiks 
kariauti;

Ką gaus sugrįžęs iš karo 
fronto mūsų jaunimas — ar 
jo lauks darbai su žmoniško
mis algomis, ar pardavinėji
mas obuolių ant kampų ir kul
kos einant prašyti duonos;

Ką turėsime visi — ar dar
bus ir užtikrinimą gyvenimo 
visada, visiems, ar nedarbą, 
hoovervilles ir policijos buožę 
beduonių eilėse;

Ar pasiliksime ir toliau lais
vais piliečiais, ar kožną neno
rintį vergauti pravardžiuos 
raudonaisiais ir persekios Die- 
s’ų-Coudert’ų veislės ragan- 
gaudžiai.

Taip, tas viskas ir daug ko 
kito priklausys nuo to, ar pi
liečiai bus užsiregistravę, ar 
galės balsuoti.

Paskiausiu Laiku Dovanojo 
Drabužių

Vincas Kartonas atvežė nuo 
maspethiečių labai daug ir 
gerų, gatavai išvalytų-išskalb- 
tų drabužių, taipgi batų. Au
kojo :

Beleckienė (Marcinoniute) 
10 gerų kautų ir porą dresių 
Viktorija Beleckienė (Ribokiu- 
tė) ir

Mrs. Belieka po labai daug 
drabužių

Mrs. M. Marcinonis daug 
drabužių ir batų

Mary Nechunskas — daug 
drabužių

Rusų Kliubas irgi daug dra
bužių.

Irena Levanienė parvežė 
nuo savo brolio Chas. Kiznis 
iš Hillside, N. J., 6 poras nau
jų kelnių.

Magdalena ir Antanas Bal
čiūnai, Jr. — drabužių

Ch. žemaitaitis — drabužių
J. žemaitis — drabužių.
J. Stanelis iš Bayonnės at

vežė pilną karą drapanų.
Dovanos Drabužiams Pinigais 

Iš White Plains
Dar šeštajam siuntiniui at- 

veždami drabužių, Alex ii’ 
Mrs. Giedra atvežė nuo White 
Plains lietuvių $14, kuri su
ma buvo paskelbta seniau, bet 
aukojusių vardai tebebuvo ne
paskelbti. Aukojo:

Marta Barauskienė $3. Po 
$1 : Marta Sirmolevičienė, Ke- 
rina Antanaitis, Juzė Daugė
lienė, Juzė K r a u j a 1 i e n ė 
(brooklynietė), Alena Krauja- 
lienė, Antanas Kraujalis, De
lia Giedra, Maikis Kraujalis 
(brooklynietis), Tony Kana- 
packas, Jenė Surmolevičienė, 
Rožė Vaitkevičia.

Ši jau buvo ne pirma auka

SUJUDINANTI ISTORIJA 
PRIETIKIŲ IR ROMANSO . . . 
APIE NUOBODŽIAUSIA GRA
ŽUOLĘ IR DRĄSŲ PLĖŠIKĄ...

• JOAN ARTURO
FONTAINE DE CORDOVA

“Frenchman’s Creek”
TECHNIKINĖMIS SPALVOMIS su 

BASIL RATHBONE « NIGEL BRUCE 
ir kitais šauniais aktoriais.

RIVOLI

Matyk Naujausių svarbių Žinių Judžius Embassy!
1. MATYK “JAPONIJĄ PO KARO”—KAS DARYT SU JOS VAL

DOVU HIROHITO PO KARO. GIRDĖK GEORGE KAO, GAR
SŲJĮ CHINŲ LAIKRAŠTININKĄ, DISKUSUOJANT ŠĮ 
SVARBŲ PASAULINĮ KLAUSIMĄ.

2. MATYK CALAIS BOMBARDAVIMĄ.
3. MATYK ‘RAUDONUOSIUS VELNIUS’ PARAŠIUTISTUS NU

SILEIDŽIANT ANTRAPUS VOKIEČIŲ LINIJŲ.
4. MATYK THIS IS AMERICA—“JIE VĖL KOVOJA.”
5. GIRDĖK ROOSEVELTO IR DEWEY KALBAS.
6. MATYK ŽMONIŲ PASKUTINĘ PAGARBĄ DEL WILLKIE ir 

AL SMITHO ir dar sensacingų žinių judžius iš viso pasaulio.

Etvt p I Q G VT newsreel theatre
Il1 >> O 0 I BROADWAY IR 46 ST.

DVIEJŲ SOVIETINIŲ JUDŽIŲ PROGRAMA 
SUGRĄŽINTA APRIBOTAM LAIKUI 

'THE NEW GULLIVER”
Sovietų Rusijos revoliuciniai pritaikyta 

Jonathano Swifto gabi satyra!

Taip pat: Muzikalė Komedija “VOLGA VOLGA”
Nuolat nuo 9 A. M. — Vėlai rodoma kas šeštadienis.

STANLEY THEATRE 1th Sts-

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE TAUTOS VIETA — ROCKEFELLER CENTER

I

Sujaudinanti amerikinė meilės istorija, gausinga ‘ 
smagiu jumoru ir galingais jausmais. Tai giliai 
jaučiamas ir ilgam atmenamas judis.

GREER GARSON • WALTER PIDGEON
METRO-GOLDWYN-MAYER’S

“Mrs. Parkington”
EDWARD ARNOLD* AGNES MOOREHEAD * CECIL KELLAWAY 
SCENOJE: “AMERICAN RHAPSODY” su mylimąja G. Gershwin’o 
muzika. Pagamintas Leonidoff’o, su Glee Club, Rockettes, Baleto 
Grupe ir Simfonijos Orkestras, vadovaujamas Erno Rapee.

Mes patiekiame jum smagiausią 
jūsų gyvenime laiką šioje links
moje ir gaivinančioje istorijoje— 
puikioje naujoje komedijoje— 

“Our Hearts Were 
Young and Gay”

GAIL RUSSEL * DIANA LYNN

* ir dar didelis vaidinimas scenoj su 
FRANK SINATRA, 
EILEEN BARTON, 
OLLIE O’TOOLE, 

RAYMOND PAIGE 
ir Jo Orkestru.

PARAMOUNT
BROADWAY ir 43rd ST., N.Y.C.

Keistas ir pavojingas bandymas 
meilėj.......... ir žmogžudystė!
Gene Tierney * Diana Andrews 

Clifton Webb 

'LAURA'
Istorija baisiausios meilės bet ka- 
, da apsėdusios moterį!
♦ IR DAR PUIKIAUSIAS MIES
TE VAIDINIMAS SCENOJ * 
HAZEL SCOTT, JACKIE
MILES, HARRISON IR FISHER 

ir EXTRA: JERRY WAYNE
•^‘venue *r JL 50th St., New York.

NAUJAS WARNER PASISEKIMAS!
HUMPHREY BOGART

ERNSTO HEMINGWAY 
drąsiausioj ir įspūdingiausioj apysakoj, 

pritaikytoj judžiams!

“TO HAVE AND 
HAVE NOT”

su LAUREN BACALL * 
WALTER BRENNAN

HOLLYWOOD
BROADWAY & 51st ST., N.Y.C.

nuo tos (mažos iš mažiausių) 
kolonijos lietuvių.

Pinigais Per Laikinojo 
Komiteto Sekretorę

Pirm konferencijos, įvyku
sios rugsėjo 24-tą, komiteto se
kretorei Helen Zablackas pri
davė aukų:

P. Grabauskas (nuo ridge- 
tvoodiečių pramogos — skel
biama antru kartu) $61.

Po $5: dr. A. Petriką
Tomas Repšis
Antanas Kraujalis iš White 

Plains
Alice Šidlauskaitė (sk. 2 

kart)
Antanas Kvederauskas $3.
Po $2: E. Baltrušaitienė, P. 

Rainys, Eva Juozapavičienė. 
M. Norbuta $1 (sk. antru 
kart). Viso $91. ši suma per
duota Brooklyno Komitetui.

Nors pati konferencijoj ne
galėjo dalyvauti (Helen su sū
neliu Petruku tuomet buvo iš
vykus pas savo tėvus Katinus 
į Mahanoy City), Helen, pa
teikdama raštišką raportą, pa
reiškė padėką visiems auko
jusiems. Taipgi dėkojh organi
zacijoms ir jų išrinktiems de
legatams, taip nuoširdžiai at
siliepusiems į pakvietimą kon
ferencijom

Konferencijai Priduota 
Pinigais

Nors konferencijoj nebuvo 
rinkliavos, tačiau jon sunešta 
ir aukų.

Petras Babarskas pridavė 
ant blankos surinkęs $12.

Aukojo po $1 : Mrs. Mary 
Babarsky, G. Bernotą, P. Mi
chell, F. 'Sullivan, K. Galiū
nas, J. šapalas.

Po 50c: F. Krunglis, Vasil 
Yremchuk, P. Apselis, F. Va- 
ruška, P. Grabauskas.

Po 25c: J. Lugauskas, P. 
Yskevic, M. Stakoff, J. Ste
ponaitis, J. KuiniSj J. Kalvai
tis, A. Briedis, P. Kukonis, S. 
Spigel, J. Kalvaitis.

Per Adomą Dagį konferen
cijoj aukojo po $1: A. Dagis, 
J. Gužas, M. Stakovas, A. 
Rainienė, V. Bovinas.

Per Antaną Bimbą konfe
rencijoj aukojo:

V. Keršulis $20
Jonas Vaiginis, 147 Thames 

St., $10
Jonas Kruminas $5
J. Steponaitis $5
Ch. Kairys $3

• F. Dobilas $3
Aukos Po Konferencijos

Dominick Yurkštas iš Mas- 
peth per V. Kartoną $5,

Be jau pirmiau skelbtų, pri
duota apdovanojimui Lietuvos 
žmonių drabužiais ir batais 
šios aukos:

Jonas Šimėnas iš Bellmore, 
L. L, per Juozą Weiss prida
vė (Brooklyno kvotai septin
tajam - kalėdiniam siuntiniui) 
penkias dešimt dolerių.

S. Sasna sveikino išlaisvin
tus jos gimtuosius Ylakius su 
$50.

Pataisa
Rugsėjo 16-tą šiame skyriu

je buvo minėta, jog į šeštąjį 
siuntinį paskutinis iš kitur pa
teko labai gerų drabužių ir 
puikiai priruoštas siuntinys 
nuo Navikauckų iš New Ha
ven. Turėjo būti: nuo Navi
kauckų iš New Canaan, Conn.

Pagelbininkė.

Registracija Gerai 
Einasi i

I

Trečią piliečių registracijos 
dieną visame didžiajame New 
Yorke užsiregistravo virš pusė 
miliono piliečių, viso 525,114.

Viso per pirmas tris dienas 
— spalių 9, 10, ir 11 — užsi
registravo 1,468,449. Trijų 
dienų registracijos pasekmės 
1940 metais buvo 1,388,480.

Spalių 14-ta, šeštadienis, yra 
registracijų paskutinė diena.

Von Rautter, buvęs Vokie
tijos grafas, o nuo 1938 metų 
Amerikos pilietis, nuteistas 29 
metus kalėti už šnipavimą na
cių naudai. Jisai buvo areštuo
tas sausio U-tą, šių metų. Iš 
karto gynėsi esąs nekaltu, bet 
paskui prisipažinęs.

Nuteistasis gyveno 18 S. 
Portland Ave. Yra 44 metų.

Rautter dar 1940 metais 
lankęsis Vokietijoje. Teisme 
jis teisinosi, būk tai laike to 
vizito buvęs priverstas tapti 
šnipu. Jis rinkęs Vokietijai in
formacijas ir nematomu raša
lu įrašydavęs tarp eilučių ne
va paprastų laiškų, siunčiamų 
Lisabonon/ kur juos surinkda
vo kitas nacių agentas ii“ jau 
persiųsdavo Vokietijon.

Tai, beje, dėjosi toje pačio
je Lisabonoje, iš kur lietuviai 
fašistai per visą laiką gavo sa
vo ‘“Įkvėpimą” bliauti vilkų 
balsais prieš Lietuvos žmonių 
išsirinktą vyriausybę ir prieš

Ar jūsų sūnui nedreba šir
dis, kada reikia su šautuvu ar 
durtuvu rankoje eiti kariauti 
už apvalymą žmonijos nuo 
barbarų nacių-fašistų, kurie 
pasaulį užpuolė, kurie pasaulį 
pavergė ?

Ar jiems nedreba širdis at
statant savo krūtinę ?

Jauskis pilietiškai drąsus. 
Argi jūs kaltas, kad užaugote 
carizmo pavergtoje šalyje, 
kad negavote mokslo, kada tu
rėjote gauti? Argi jūs kaltas, 
kad turėjote sunkiai dirbti čio
nai, kad išgyventi ir šeimas iš
auklėti? Ne, nesate kaltas. 
Darbas yra garbė. Tad su gar
bingo žmogaus drąsa eikite at
siimti sau priklausančią teisę 
—teisę balsuoti. Ir su pilietiš
ka drąsa kovokite už tą teisę, 
jeigu kas norėtų jums tą teisę 
užgniaužti.

Šiandien — 14-tą — yra 
paskutinė diena užsiregistruo
ti.

Sinatros Dainos Sušau
kė Būrius Jaunuolių 

Prie Teatro
Garsinimų galia ir meilės 

dainos dar kartą parodė savo 
pajėgą veikmėje į žmonių są-

Piano Tuning
EKSPERTŲ PIANO SUTONIJIMAS $3.00 

Pataisymai Prieinamom Kainom.
BROOKLYN PIANO TUNING CO., 

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

monę.
Spaudoje buvo paskelbta, 

Frank Sinatra, jaunuolių i 
lizuojamas meilės dainuškėlių 
dainininkas-aktorius, dalyvaus 
Paramount teatre trečiadi 
rytą. Pasekmė buvo ta, kad 
nuo 4 vai. ryto jaunų mergai
čių būriai jau stovėjo prie te
atro. Per dieną tas eiles perė
jo apie 25,000 publikos, 
džiumoje jaunos merginos.

Tūkstančiai dėl to priežasties 
apleido mokyklą. Kai kas d$l to 
labai susirūpino. Tikimasi ne 
mažai triukšmo — dalinai dėl 
to apleidimo mokyklos, bet dar 
labiau dėl to, kad Sinatra yra 
pasisakęs už Rooseveltą. O tas 
republikonų rateliuose jau skai
toma nepaprastai “pavojimga 
įtaka,” nors didžiuma tų Sina
tros pasekėjų yra dar per ; 
nos balsuoti.

kad 
dea-

enio 
net

di-

Sovietų Sąjungą.
Rautter’io gynėjas prašė 

teisėjo japi pasigailėjimo. Gir
di, amerikiečiai užrubežiuose 
daro tą patį. Bet teisėjas Mos
kowitz sakė, kad Rautter’io 
negalima lyginti prie to, kuris 
bando pagelbėti savo kraštui, 
gyvendamas svetimame kraš
te, kad Rautter būdamas Ame
rikos piliečiu, dirbo svetimai 
valstybei. “Nežinau, kiek mū
sų vaikinų prarado gyvastį dėl 
tavo išdavysčių,“ sakė teisėjas.

Naujasai Pilieti!
Pastaraisiais keliais metais 

tūkstančiai lietuvių, atvykusių 
pirm pirmojo pasaulinio karo, 
gavo pilietybę. Jie nori regis
truotis. Ir daugelis jų bijo re
gistruotis. Ne vienas pasiskun
džia :

“Mano širdis dreba pamąs
čius apie raštingumo (litera
cy) testą.’1

BANKIETAS
Pagerbimui

ROJAUS MIZAROS
25 Metų Sukakčia jo 
žurnalistinio Darbo

Rengia LDS 8-čias Apskr.

Įvyks Sekmadienį,

Spalių 22 October
LIBERTY HALL

329 Broadway, Bayonne, N. J.
Durys adaros 4 P. M. Pietūs 5:30.

ĮŽANGA $2 ASMENIUI.
Kviečiame visų 3-čio Apskričio 

kuopų narius ir visus apšvietą 
branginančius žmones į šį gražų 
mūsų rašytojo Rojaus Mizaros pa
gerbimui pokilį.

BROOKLYN b

LABOR LYCEUM ::
; DARBININKŲ ĮSTAIGA
, SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 

'i Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
■teičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS '!

Kainos Prieinamos
; 949-959 Willoughby Ave. !

Tel. STagg 2-3842

H-

H

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: į ?~į2
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kainos 
306 Uhion Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIA)

au-

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, neąirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, į krautuves

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

l'^^'RESfAŪRANTl
• STANLEY RUTKONAS J
• SAVININKAS •

• PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE •
• PAUKŠTIENOS PIETOS ŠEŠTADIENIAIS, •
J SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE J
e Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių J
; 282 UNION AVĖ. BROOKLYN

Tel. EVergreen 4-9612

HowTo.S4|/r

THOSE 
LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto
Žiedai nuo 

ir

q

birthstone

Ii aukityn

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

Vyriškas 0.95 
Žiedas 

ii aukštyn

$19.95 
aukStyn

Už Mažus
Rankpinigius
Palaikysime

Jums

KALĖDŲ
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

Ii a

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST., B’KLYN. ST. 2-21711

Jeweler
ADARA VAKARAIS




