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Kam Meluoti?
Prezidentas Uždavė 

Suomijai.
/ Rašo R. MIZARA

kai rudieji žvėrys buvo 
bėgti atgal strimagal-

šitie žodžiai rašomi prieš 
šventes — trim i dienom pir
miau negu jie pasieks skaity
toją. Stalingradas dideliame 
pavojuje, — gal kai skaityto
jas šiuos žodžius skaitys, tas 
miestas atsidurs dar didesnia
me pavojuje; gal jau gatvėse 
virs mūšiai, žinoma, gali būti 
dar ir taip, kaip 1941 m. gruo
džio mėnesį įvyko ties Mas
kva,
priversti 
vi.

Vienas 
lingrado 
priešui nei vieno colio žemės 
be mūšio! i
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KRISLAI
Kas Bus Už Trijų Dienų? 
Vitalio Bukšnaičio
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Antrojo fronto 
dar vis nėra. Generolai ir žy
mūs visuomeninkai, žurnalistai 
ir vyriausybių pareigūnai skel
bia, jog viskas esą paruošta, 
jog antrojo fronto atidarymas 
yra galimas.

Kodėl jo
dėl to

Mes 
laikas 
laikas,
mas pasaulio likimas'

neatidaro? Kas 
kaltas ?
negalimo atsakyti. O 

vis bėga, — brangusis 
kuriuo yra sprendžia-

Vienybės bendradarbis, Vi
talis Bukšnaitis, rašo tame 
laikraštyj :

•‘To begin with, I don’t like 
American born Fascists or 
Communists.”

Kad p. Bukšnaitis nemėgsta 
komunistų — reikia tikėti. Jis 
į uos yra daug kartų išplūdęs 
ir apmelavęs.

Bet šiandien didžiuotis tuo, 
kad tu neapkenti komunistų 
— nėra garbė. Komunistų ne
apkenčia ir Hitleris ir Musso- 
linis ir visa jų kruvinoji klika 
Nes komunistai yra mirtini fa-i 
šistų priešai.

Sakyti, kad Bukšnaitis ne
apkenčia fašistų, — tai yra 
pasityčiojimas iš tų skaitytojų, 
kuriems jis rašo.

Tik 'pagalvokite: žmogus 
bendradarbiauja fašistų laik
raščiui ir sakosi, kad jis ne- 
apkenčiąs fašistų!

Gali, p. Bukšnaiti, rašyti fa
šistams, bet kam meluoti ? 
Kam tyčiotis iš saVo skaityto
jų?!

Buvo laikai, kai tūli “de- 
labai išdidžiai gre- 

komunistųs su fašis- 
jau praėjo, 
nas blaivus 
nesuidiotė-

i

Šimtai

mokratai 
tindavo 
tais. Bet tie laikai 

šiandien nei vie 
žmogus, nei vienas
jęs žmogus, to nedaro, šian
dien net ir aklam, turėtu bū
ti aišku, kokis tarp tų dviejų 
judėjimu skirtumas.
tūkstančių komunjstu yra ati
davę gyvybes, kovodami prieš 
žiaurųjį fašizmą.

Niekas iki šiol pasaulyje ne
parodė tokio herojizmo, tokio 
pasišventimo, kaip Chinijos, 
Ispanijos ir Tarybų Sąjungos 
komunistai. Komtmistąi paro
dė pasauliui, kad) Hitlerio ar
mijos yra sumušamos.

Na, ir kada atsiranda abla- 
vukai, kurie tuos du judėjimus 
sumaišo, tai išeina nei šis, nei 
tas.

akytoje tarp-

Suomiją su

Rumunija ir 
džios pasida-

Savo kalboje, 
tautiniam studentu atstovų su
važiavimui, prezidentas Roose
veltas sugretino
Vengrija, Bulgarija, Rumunija
ir Italija. Jo žodžiai:

‘'Tokiose nelaimingose ša
lyse, kaip Finliandija ir Veng
rija, Bulgarija, 
Italija, kurių va
ve Hitleriui i- vykdo jo valią, 
visokie KvisP.ngai taip pat su
organizavo savotiškus jaunuo
liu judėjimus, bet tai tik tokie 
judėjimai, kur jaunuoliai va
romi j skerdyklą Rytiniame 
Fronte, kur naciams reikia 
kanuolių pašaro, desperatiškai 
bebandant jiem sudaužyt tvir
tąją ir narsiąją rusų armiją.”

Gal neužilgo prezidentas

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

600 Amerikos ir Anglijos 
Orlaivių Triuškino Kari

nius Nacių Pastatus
i London, rugs. 7. — Apie 

Europoje |600 Amerikos ir Anglijos 
bombanešių ir greitųjų ko
vos lėktuvų vakar, dienos 
laiku, įnirtusiai atakavo na
cių vartojamus orlaivių fa
brikus ir kitas karines pra
mones Meaulte, Abbecille ir 
kituose miestuose šiaurinė
je Francijoje. Tuo pačiu lai
ku talkininkų orlaiviai bom
bardavo priešų lėktuvų sto
vyklas ir eilę punktų St. 
Omere ir kitur. Amerikie
čiai, anglai ir kanadiečiai 
lakūnai užkūrė didelius gai
srus ir sukėlė smarkias eks
plozijas, bombomis pataiky
dami į įvairius svarbius 
priešų pastatus bei įrengi
mus.
ŽUVO DVI LEKIANČIOS 

TVIRTOVĖS
Tai jau dešimtą sykį ame

rikinės Lekiančios Tvirtu
mos — dideji bombanešiai-

Antras Frontas Sunai
kins Hitlerį, Sako 
Cechų Politikas

London. — čechoslovaki- 
jos prezidentas Edvard Be
nes spaudoje tvirtina, kad 
“jeigu Sovietų Rusija kiek 
ilgiau atsilaikys, tai bus ati
darytas antras frontas Eu
ropoj, kur įsiverš milionai 
anglų ir amerikiečių kariuo
menės ir sunaikins Hitlerį. 
O aš esu tikras, kad Sovie
tų Rusija tuo tarpu atsilai
kys.”

Jis pranašauja, kad na
ciai bus sumušti šiais ket
virtais karo metais.

PENKTAKOLONIEČIAI GRŪ
MOJO DRĄSIAM TEISĖJUI

Los Angeles, Calif. — 
Kada buvo teisiamas Hitle
rio šnipas dr. Hans Gross, 
du blogi amerikiečiai, var
dais Gilford Colbridge ir 
Henry Eller, parašė laiškus, 
kuriuose grūmojo nužudyt 
teisėją Benjaminą Harriso- 
ną, jeigu jis baus Grossą.

Tie niekšai, pirmiau buvę 
kriminaliniai kaliniai, galė
jo taip ir padaryt. Bet fede- 
ralis teisėjas Harrison pa
sielgė kaip karys mūšio lau
ke, nežiūrėdamas savęs, bet 
atlikdamas savo 
Jis nepaisė
PTVvbei ir ilgiems metams 
ikalino ta nacišką žiurkę, 
Grossą. Vienas iš grąsinto- 
ių. G. Colbridge jau areš
tuotas, o kitą gaudo federa- 
lės valdžios agentai.

pareigą, 
pavojaus savo

Maskva. — Praeitą sa
vaite Sovietai sunaikino 460 
nacių orlaiviu, o savo pra
rado 250 orlaivių. '

mano nutraukti ryšius su Suo
mija. O su ja reikėtų nutrauk
ti ryšiai, jeigu ji yra tokia, 
kaip kitos Hitleriui parsidavu- 
sios šalys!

dalyvavo žygiuose prieš hit
lerininkus šiaurinėje Fran
ci jo j e ir vakarinėje Vokieti
joje. Per devynis pirmuo
sius žygius nežuvo nė viena 
Lekianti Tvirtuma ir tiktai 
dabar, dešimtu atveju, nesu
grįžo 2 oro tvirtumos. An- 
glai-kanadiečiai prarado 3 
lėktuvus kovotojus.

Anglai nušovė žemyn du 
iš pustuzinio vokiečių orlai
viu, kūne dienos laiku ata- 
kavo Angliją.

(Šiuos žodžius berašant, 
atėjo radijo žinia, jog Ame
rikos ir Anglijos lakūnai 
praeitą naktį taipgi ataka
vo kariniai svarbius vokie
čių punktus šiaurinėje 
Francijoje.)
Pirmadienį taip pat šimtai 

talkininkų orlaivių pleškino 
Duisburgą ir kitus nacių 
pramonės miestus vakarinė
je Vokietijoje.

Prezidentas Reikalauja 
Neskriaust Gerų Nepi- 

liečių Darbuose
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas jau kelintą 
kartą subarė fabrikantus 
už tai, kad jie karinėse pra
monėse neduoda darbų ne- 
piliečiams ateiviams vien 
todėl, kad jie nėra Ameri
kos piliečiai, nors jie ir iš
tikimi šiai šaliai.

Fabrikantai yra gavę tiek 
ir tiek priminimų iš prez. 
Roosev.elto neskriaust išti
kimų nepiliečių. Bet kažin 
kodėl karo ir laivyno de
partmental skirtingai elgė
si. Jie savais keliais buvo 
paveikę fabrikantus, kad 
neduotų darbo geriems mū
sų krašto patriotams, nors 
ir neturtintiems pilietybės 
popierų.

(Prez. Rooseveltas ne 
kartą nurodė, jog yra tiktai 
vienas kitas slaptas karinis 
darbas, kur būtų nesaugu 
priimt nepiliečius.)

Prezidentas daugeriopai 
pabrėžė, jog atstūmimas iš
tikimų nepiliečių nuo kari
nių darbų mažina būtiną
sias mūsų karinio darbo jė
gas. ir kenkia šios baisios 
kovos laimėjimui prieš fa
šistų Ašį.

DAR DU NACIŲ GENE
ROLAI ŽUVO SOVIETŲ

FRONTE |
Berlyno radijas pranešė, 

jog Sovietų fronte tapo už
muštas generolas Stephen 
Rottau, Rževo srityj.

(Londonas pora dienu 
pirmiau gavo žinią, kad 
raudonarmiečiai užmušė ir 
vokiečių tankų komandierių 
generolą Guderianą.)

Roma. — Italai skelbia, 
kad 40 sovietinių orlaivių 
bombardavo Budapeštą, 
Vengrijos sostinę.

GRAŽUS PHILADEL PRIJOS PIKNIKAS 
“LAISVES” PARAMAI

Sekmadienį įvyko phila- daugelis jų jau armijoj, 
delphiečių suruoštas pikni
kas “Laisvės” naudai. Atsi
žvelgiant į karo sąlygas, 
reikia laikyt pikniką pavy
kusiu.

Į dailų Deer Parką suva
žiavo apie pora šimtų auto
mobilių, beveik visi kupini. 
Auto-busų samdymas to
kiem dalykam yra valdžios 
uždraustas; taigi jų ir ne
buvo piknike. Gazolino sto
ka taip pat sulaikė daugelį 
“Laisvės” patriotų.

Vyriškių jaunuolių daly
vavo palyginti mažai, nes

Sovietų Lakūnai Arde Nacių 
Vergų Sostinę Budapeštą, 

Taip Pat ir Vieną
Budapest, Vengrija. — 

Vengrų fašistų valdžia pra
nešė, kad, girdi, “nežinomi” 
orlaiviai bombardavo Buda
peštą, Vengrijos sostinę.

Kiti, sakoma, “nežinomi” 
orlaiviai mėtė bombas į ka
rinius taikinius Vienoj, 
Austrijos sostinėj.

TAI BUVO SOVIETŲ 
ORLAIVIAI

London. — Anglai patik
rino, jog tai Sovietų orlai
viai bombardavo Vengrijos 
ir Austrijos didmiesčius, 
Budapeštą ir Vieną. Prane
šama, kad sovietiniai bom- 
banešiai sukėlė didelius 
gaisrus ir smarkius sprogi
mus tuose miestuose, kurie 
dar pirmą kartą šiame ka
re buvo bombarduoti. Visi 
Sovietų orlaiviai saugiai su
grįžo į savo stovyklas.

(Amerika, Anglija ir So
vietai supranta, jog hitleri
ninkai perkraustė įvairias

FAŠISTAI ATMESTI 
EGIPTE ATGAL Į 
SENAS POZICIJAS

Cairo, rugs. 7. — Anglai 
jau atmetė Egipte atgal vo
kiečius ir italus į senąsias 
pozicijas, iš kurių fašistai, 
pradėję savo ofensyvą pra
eitą savaitę, buvo pasistū- 
mę kiek pirmyn tūluose 
sektoriuose.

Amerikos orlaiviai ir tan
kai daug padėjo anglams 
nugrūst priešus atgal.

MASINIAI ŽMONIŲ 
SKERDIKAI

London. — Anglų spauda 
skaičiuoja, jog hitlerininkai 
užimtuose kraštuose per 
metus nužudė 8,069 civilius 
žmones, pagal patvirtintas 
skaitmenis; bet tikrumoj jie 
kur kas daugiau nugalabino 
įvairių pavergtų kraštų pa
triotų, nešokusių per nacių 
virvutę.

Berlynas giriasi, kad na
ciai, esą, atmušę smarkias 
Sovietų kontr-atakas Sta
lingrado fronte.

Oras buvo puikus, publi
kos nuotaika graži, patar
navimai geri.

Piknike kalbėjo “Laisvės” 
redaktorius Roy Mizara. 
Ragino remt karines Jung
tinių Valstijų ir talkininkų 
pastangas, pirkt Amerikos 
karo bonus ir štampas, au- 
,kot Raudonajam Kryžiui ir 
duot paspirties mūsų spau
dai.

Draugai philadelphiečiai 
patys plačiau parašys apie 
šį pikniką. Rėp.

savo karines • pramones iš 
vakarinės Vokietijos į Če- 
choslovakiją, A u s t r i j ą, 
Vengriją, Lenkiją ir kitus 
nacių užimtus kraštus. Tvir
tinama, jog Sovietai, todėl, 
pagal susitarimą su talki
ninkais, ^ąbąr ’ oro žygiais 
naikina Hitlerio karinių 
darbų centrus Prūsuose, 
Lenkijoj, Vengrijoj ir Aus-

šiuos žodžius berašant, 
gauta žinia, kad didelis bū
rys Anglijos orlaivių pleški
no nacių uosto miestą Bre
meną, jo prieplaukas ir vi
sokius karinius fabrikus ir 
kitus taikinius.

Taigi anglų lakūnai jau 
devyniasdešimt devintą kar
ta bombardavo Bremeną 
šiame kare.

Paskutiniu žygiu žuvo 11 
Anglijos orlaivių.

Paskutinėmis ž i n i omis, 
bent 300 Anglijos bombane- 
šių triuškino Bremeną.

SOVIETŲ LAKŪNAI 
VĖL BOMBARDAVO

KARALIAUČIŲ _ 1
Maskva.—Naktį iš penk

tadienio į šeštadienį Sovie
tų orlaiviai nepaisant blgo 
oro, vėl atakavo Karaliau- 

7 i
čių ir padarė jame 24 gais
rus ir penkis didelius spro
gimus. Vengrijos sostinėje 
Budapešte sovietiniai bom- 
banešiai sukėlė 33 gaisrus ir 
eksplozijas. Jie taipgi sėk
mingai bombardavo Vieną, 
Austrijos sostinę, ir Bres
lau, pramonės miestą.

Nesugrįžo tik vienas So
vietų lėktuvas.

DIDELIS ALARMAS 
NEW YORKE 

Pasirodžius nežinomam 
orlaiviui netoli New Yorko, 
buvo sukeltas 2:23 vai. pir
madienio rytą didelis alar- 
mas mieste ir plačioj apy
linkėj, 6 stiprios karinių 
švyturių šviesos judriai 
varstė padangę, be j ieškant 
to orlaivio, kol paaiškėjo, 
jog tai draugiškas orlaivis.

Visus Stalingrado Fronte 
Sovietai Atsilaikė, bet 

Kaukaze Pasitraukė Atgal
Maskva, rugs. 7. — Pa

stiprinta Raudonoji Armija 
pastūmėjo vokiečius atgal į 
šiaurių vakarus nuo Stalin
grado ir stipriai laikosi į 
pietų vakarus nuo to mies
to; bet Novorossiisto srity
je, Kaukaze, sovietinė ka
riuomenė kovodama pasi
traukė į naujas pozicijas.

Į šiaurių vakarus nuo Sta
lingrado raudonarmiečiai 
išmušė hitlerininkus laukan 
iš kelių apgyventų vietų ir 
sunaikino daug priešų jėgų.

(Jau ir patys naciai per 
Berlyno radiją nesigyrė jo
kiais naujais laimėjimais 
Stalingrado fronte.)

Bet mūšiai Stalingrado 
srityje diana iš dienos eina 
vis smarkyn. Vokiečiai te
bedaro nuolatines atakas, 
vartodami didelį skaičių 
tankų, orlaivių ir pėstinin
kų. Sovietinė kariuomenė 
atmuša visus šturmavimus 
šiame fronte; tačiaus Sta- 
liagrado padėtis bendrai tė- 
bėra labai pavojinga, sako 
Raudonoji žvaigždė.

Sovietai iškraustė di
džiausią savo traktorių fab
riką iš Stalingrado.

Novorossiisko sektoriuje 
raudonarmiečiai ištaškė ba
talioną rumunų kariuome
nės, bet hitlerininkai, ata
kuodami su didesnėmis jė
gomis, privertė sovietinius 
kovotojus pasitraukt į nau
jas pozicijas.

t

6,000,000 Moterų Dirbs Vokiečiai Giriasi Užėmę
Karo Pramonėje Novorossiiską

Washington. — Paul V. 
McNutt, valdiškas mobili- 
zuotojas žmonių jėgų kari
niams darbams, pareiškė, 
jog apie šių metų pabaigą 
puspenkto miliono moterų 
dirbs karinėse pramonėse, o 
apie 1943 m. pabaigą jau 
šeši milionai moterų turės 
karinius darbus. Dabarti
niu laiku milionas ir 400 
tūkstančių moterų dirba to
kiuose darbuose.

Kitų metų pabaigoje ket
virtadalis, gal net trečdalis, 
visų šeimininkių taip pat 
dirbs karinėje pramonėje, 
kaip teigė McNutt. Bendrai 
merginos ir moterys suda
lys 30 procentų visų darbi
ninkų kariniuose fabrikuose 
ir dirbtuvėse.

Amerikiečiai Padarė Di
džių Nuostolio Japonam 

Ore ir Jūrose
Washington. — Oficialūs 

skaitlinės rodo, kad ameri
kiečiai iki šiol sunaikino 1,- 
500 Japonijos orlaivių ir nu
skandino bei pavojingai su
žalojo 325-kis japonų laivus 
— karinius, transportinius 
ir prekinius.

Vokiečiai pasigrūmė tru
putį pirmyn Mozdoko apy
gardoj Kaukaze ir permetė 
būrį savo tankų per vieną 
upę. Raudonoji artilerija 
sunaikino žymią tų tankų 
dalį.

Naciai iš orlaivių nuleido 
grupes savo parašiutistų į 
užnugarę sovietinių pozici
jų Kaukazo kalnuose. Rau
donarmiečiai užmušė bei 
nelaisvėn paėmė visus tuos 
parašiutistus.

Bandydami prasiveržt per 
Kaukazo tarpkalnes, hitleri
ninkai vartojo ir rusiškai 
kalbančius cechus, slovakus 
ir lenkus, perrengtus į rau
donarmiečių uniformas. So
vietai atmušė visus tuos 
bandymus, sunaikindami 
daug priešų ir jų ginklų.

ATMUŠTI BŪRIAI VO
KIEČIŲ ORLAIVIŲ 

NUO MASKVOS
70 vokiečių orlaivių trim 

atvejais mėgino užpult Ma- 
ską, bet buvo atmušti. Ta
po nušauta žemyn vienas 
nacių orlaivis ir vienas So
vietų.
NUSKANDINTA DAR 4 

NACIŲ LAIVAI
Kariniai Sovietų laivai 

Baltijos Jūroje nuskandino 
vieną vokiečių transporto 
laivą, 10,000 tonų, o raudo
nieji lakūnai sdnaikino tris 
fašistų sargybos laivus Juo
dojoj Jūroj.

į

t

Berlyno radijas skelbia, 
kad jų kariuomenė, permes
ta per jūrų siaurumą iš 
Kerčo pusiausalio K rime į 
Taman pusiausalį Kaukaze, 
girdi, šturmavus ir užėmus, 
uostamiestį Novorossiiską, 
sovietinio laivyno stovyklą 
Juodojoj Jūroj.

(Tai yra priešų praneši
mas, kurio niekas kitas ne
patvirtina.)

Hitleris Reikalauja, kad 
Turkai Nepriimtų 

Sovietų Laivų
London. — Eina kalbos 

tarp čionaitinių diplomatų, 
iog Hitleris reikalauja, kad 
Turkija nepriimtų sovieti
nių laivų į turkų prieplau
kas tokiame atsitikime, jei
gu naciam pavyktų užimt 
visas Sovietų prieplaukas 
Judojoj Jūroj, Kaukazo pa
krantėse.

JAPONAI ŽUDO VISUS 
CHINUS IMTINIUS

Mexico City. — Chinijos 
atstovybės sekretorius Mek
sikoje, Wan Li Yen prane
šė spaudai, kad japonai nu
žudė visus paimtus nelais
vėn chinus per penkėrių 
metų karą.
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Jiems Neturi Pasisekti!
Tūli Amerikos Legijono nariai-reakci- 

ninkai pasimojo neprileisti Amerikos 
Komunistų Partijai išstatyti savo kan
didatų sąrašą New Yorko valstijoje. 
Tuojau, kai komunistai įteikė savo peti
cijas, po kuriomis pasirašė 50,000 New 
Yorko valstijos piliečių, tai tie Legijono 
vyrai pasiuntė protestą valstijos sekre
toriui Michael Walsh’ui, skelbdami, būk 
parašai nesą geri, būk netiksliai surink
ti, ir 1.1. Atsiminkim: tie vyrai nėra pa
rašų tikrinę, nėra matę ir jau daro to
kius pareiškimus!

Bet valstijos sekretorius, Mr. Walsh, 
legijonininkų protestą atmetė. Jis pripa
žino, jog piliečių parašai, padėti petici
jose, yra teisingi ir tiksliai paduoti. Ta
čiau, sako komunistų kandi dūtas į gu
bernatorius, Mr. Amteris:

. taikstytojai (su fašistais) ir rau
donųjų ėdikai dar nenurims. Jie, be abe
jo, stengsis smurtu ir apgavystėmis vėl 
padaryt ataką prieš pamatinę amerikie
čių rinkimų teisę. Bet Visi žmonės, kurie 
yra priešingi hitlerizmui, o remia pama
tines amerikiečių demokratines teises, 
išstos prieš tuos asmenis, norinčius tapti 
(naciškais) smogikais.”

Komunistų Partijos vadas, Mr. Brow- 
deris, taipgi padarė pareiškimą tuo rei
kalu. Jis teigia, jog šis. legionininkų žy
gis yra daromas pagaF Farley direkty
vas, — pagal to paties Farley, kuris su
organizavo mašiną demokratų partijoj 
prezidentui Rooseveltui mušti. Browde- 
ris nurodo:

“Valstijiniams K o m unistų Partijos 
kandidatams dabar Albany priešinasi tie 
patys asmenys, kurie 1940 m., kurstomi 
politinio boso Flynno, apgavingai ir 
smurtu pravedė panašų sąmokslą, kad 
išbraukti komunistų kandidatus iš pre
zidentinių rinkimų. Dabar Džimis Far
ley stengiasi pakartot aną begėdišką 
Flynno darbą, bet šiuo laiku jau kaipo 
dalį savo maišto prieš mūsų kariaujan
čios šalies Vyriausiąjį Komandierių 
(prez. Rooseveltą). Tačiau mes galime 
užtikrint poną Farley, kad tas darbas 
jam nebus toks lengvas, kaip tada p. 
Flynnui. Dabar kitokie laikai, ir New 
Yorko valstijos ir visos šalies žmonės 
jau supranta, ką tokie veiksmai reiškia, 
— kad jie yra darbas Hitlerio penktosios 
kolonos ir riogsančių toj pačioj vietoj, 
surembėjusių politikierių, kurie darbuo
jasi išvien su penktakoloniečiais. žmonės 
jau supranta, jog tai yra suokalbis ne 
tik prieš Komunistų Partiją, bet prieš 
visą šalį ir prieš demokratinį jos gyveni
mo kelią.”

Tai yra tiesa! Ir.mes\manome, kad 
valstijos teismas pažiūras į šį dūlyką 
taip, kaip pažiūrėjo valstijos sekretorius. 
Mes manome, kad teismas stovės su liau
dimi, o ne su izoliacininkų, taikstytojų 
politine mašina mūsų krašto karinėms 
pastangoms pakenkti!

AMERIKOS ŽMONIŲ BALSAInaktį degina Stalingradą, jo prieplaukas, 
ardo plentus įr kitus kelius.

Raudonoji Armija ir Stalingrado dar
bininkai, moterys ir net paaugę vaikai 
mušasi taip didvyriškai, kaip Maskvos 

• gyventojai, gindami savo sostinę. Jie 
miršta tūkstančiais! Jiems stoka tankų, 
lėktuvų, ginklų ir amunicijos! Vienoj 
vietoj raudonarmiečiai pritrūko amuni
cijos ir tik, kada jie pagriebė vokiečių 
sunkvežimį su amunicija, tai tos vokiš
kos amunicijos pagalba atmušė 200 prie
šo tankų ir 37 tankus sunaikino. Kovos 
lauke miršta ne vien raudonarmiečiai, 
Volgos jūreiviai, vyrai, bet ir moterys ir 
vaikai! Visi išėjo ginti Stalingradą, kaip 
kas gali prisideda. Vieni su ginklu ran
koj greta su raudonarmiečiais gina mies
tą, kiti kasa apkasus, prieštankinius 
griovius tuo kartu, kada priešo lėktuvai 
meta ant jų tūkstančius bombų ir šaudo 
iš kulkasvaidžių!

Daug Raudonoji Armija ir Sovietų 
liaudis davė pavyzdžių. Ji parodė prie 
Odesos, Kijevo, Smolensko, Jelnės, Klino, 
Kalinino, Možaisko, Maskvos, Leningra
do, Voronežo, Sevastopolio ir daugelio 
kitų miestų, kad Hitlerio gaujas galima 
sulaikyti, atmušti ir sumušti! Ji tą jau 
kelintu kartu parodo prie Stalingrado.

Prie Stalingrado rišamas ne vien So
vietų Sąjungos likimas, bet ir mūsų. Jei
gu Raudonajai Armijai pavyks nugalėti 
priešas, apginti miestas, atmušti Hitle
rio gaujas, tai bus ne vien Sovietų, bet 
visų Jungtinių Tautų laimėjimas. Tai 
bus didžiausias Hitlerio pralaimėjimas. 
Tai bus Hitlerio pralaimėjimas visos ka
ro kampanijos prieš Sovietų Sąjungą 
1942 metais. Jeigu jis nepaims Stalingra
do, tai jis negalės laikytis ir prie Kauka
zo kalnų ir jo gaujas laukia labai rūstus 
likimas. Jeigu Stalingradas bus išgelbė
tas, tai karas bus labai sutrumpintas, tai 
Jungtinių Tautų karo pergalė bus ma
toma.

Bet jeigu Stalingradas bus paimtas, 
tai bus didelis smūgis Sovietų Sąjungai 
ir visoms Jungtinėms Tautoms. Sovietų 
Sąjungos padėtis bus labai apsunkinta, 
Kaukazas visai atkirstas nuo Centralinės 
Rusijos, Volgos susisiekimas nukirstas, 
Hitlerio gaujoms atsidarys galimybė 
šturmui Kaukazo Kalnų. Tai reikš mū
sų priešų laimėjimą ir labai prailginimą 
karo, kuris gali užsitęsti, daugelį metų, 
kuris gali praryti milionus .mūsų sūnų, 
kuris gali praryti dar dešimtis bilionų 
turto!

Jungtinės Tautos galėjo ir gali padė
ti išgelbėti -Stalingradą ir tuo sutrumpin
ti karą, priartinti mūsų laimėjimą; jos 
gali kirsdamos smūgį dabar Hitleriui iš 
užnugario, kada Hitlerio jėgos ant 95% 
yra prieš Sovietų Sąjungą, kada visos 
Vengrijos, Rumunijos, Finliandijos, Slo
vakijos ir net Mussolinio jėgos ten yra 
sukaustytos.

Antro fronto atidarymo reikalauja ne 
vien Sovietų Sąjungos likimas, bet reika
lauja mūsų karo išlaimėjimas, mūsų rei
kalai, mūsų pačių ateitis, mūsų sūnų gy
vastys! Tas buvo daug kartų pabrėžta 
Sovietų Sąjungos ir amerikinių kores
pondentų iš Maskvos. Tas buvo daug 
kartų pabrėžta įtakingų žmonių Ameri
koj ir Anglijoj. Tas buvo daug kartų pa
reikšta darbo unijų ir milioninių mūsų 
šalies masių!

Ar gali vien Raudonoji Armija apgin
ti Stalingradą? Mes žinome, kad Hitle
ris ir jo šaika ten turi daugiau kareivių, 
daugiau už Sovietus tankų, lėktuvų, ka
nuolių, ginklų ir amunicijos. Karo galy
bė yra priešo pusėj. Vienatinė viltis, tai 
Raudonosios Armijos komandos gudru
mas, kuri jau ne kartą su mažesnėmis 
jėgomis atmušė ir sumušė priešo dides
nes jėgas. Mes linkime Raudonajai Ar
mijai ir jos komandai pasisekimo, nes 
jos laimėjimai būtų ir mūsų laimėjimai. 
Pasaulis laukia antrojo fronto veiksmų 
šioj taip kritiškoj karo valandoj.

Ir Jie Nori Antro Fronto”
Ir tokis laikraštis, kaip “Daily News” 

nori antro fronto. Bet jis jo nori ne prieš 
Hitlerį, ne prieš Mussolįnį, bet prieš So
vietų Sąjungą — Japonijos užpuolimo.

Tas laikraštis jau net ir laiką nusta
to, kada Japonijos imperialistai turi už
pulti Sovietų Sąjungą. Jis to fronto lau
kia, kaip dykumoj ištroškęs vandens.

Žinoma, tatai nėra troškimas tų, kurie 
nori Jungtinių Tautų karo laimėjimo. 
Kol kas viena Sovietų Sąjunga jau antri 
metai turi kovoti prieš visas hitlerizmo 
ir fašizmo jėgas. Jai vienai, kol nėra 
prieš Hitlerį antro fronto, jau ir per
daug sunku. Ir jeigu Japonijos imperia
listai užpultų dar iš rytų pusės ją, tai 
jos padėtis pasidarytų dar kritiškesnė ir 
tuo pat kartu visų Jungtinių Tautų karo

DONO UPES APGYNIMAS, STALINGR A 
DAS, KAUKAZAS IR KITOS KOVOS

Šiemet rugpjūčio mėnesis 
buvo Sov. Sąjungos fronte 
žiauriausių kovų mėnesis. 
Hitleris ir jo razbaininkai 
talkininkai p a s i n a udojo 
proga nebuvimo antro fron
to prieš jį Europoj ir prieš 
Sovietus metė visas Vengri
jos, Rumunijos, Finliandi- 
jos, Italijos ir ant 95% Vo
kietijos jėgas. Hitleris, val
dydamas visos Vakarinės ir 
Centralinės Europos karo 
industriją, galėjo kelis kar
tus daugiau išstatyti tankų, 
kanuolių, lėktuvų ir net ar
mijos, kaip Raudonoji Ar
mija turi.

Raudonosios Armijos ko
mandai prisiėjo vesti sun
kiausios kovos. Jeigu Rau
donoji Armija atlaiko svar
biausias strategines pozici
jas, vietomis net gali perei
ti į kontr-ofensyvą, tai tik 
dėka sugabiai jos komandai 
ir taktikai. Bet šių metų 
kovos parodo, kad ir Hitle
rio jėgos nėra tokios, kokios 
jos buvo 1941 metais. Sun
kiose ir ilgose kovose Rau
donoji Armija i š n a ikino 
Hitlerio labai daug gyvo
sios jėgos ir ginklų.

Naciai Doną Perėjo
Liepos mėnesio kovose 

Raudonoji Armija apgynė 
Voronežą ir tuo suardė 
Hitlerio planus apsupimui 
Stalingrado ir Maskvos. Bet 
Hitlerio daug galingesnėms 
jėgoms pavyko užimti veik 
visą plotą Dono upės įlan
koj. Nors Dono upė ramiai 
plaukdama ir nesudaro di
delės kliūties ją pereiti, bet
gi Raudonoji Armija suga
biai veikdama ne vien ap
gynė visą plotą tarpe Voro
nežo ir Kletskaja, bet net 
vakarinėj pusėj išlaiko tam 
tikrus plotus, kurie nuola
tos laiko pavojuj Hitlerio 
armijas nusigrūdusias prie 
Stalingrado ir į Priekauka- 
ziją.

Betgi rugpjūčio menesį 
nacių jėgoms pavyko perei
ti Donas visu jo plotu nuo 
Kalačo iki Azovo Jūros. 
Tuo būdu jie įsiveržė į So
vietų derlingus laukus Prie- 
kaukazijoj, Kubanio srityj, 
pavergė Kubaniaus sodus, 
vynuogių didžiausius plo
tus, kviečiais užsėtus lau
kus, Maikopo žibalo vers
mes, prasilauže už Krasno- 
daro ir sudarė pavojų No- 
vorossiisko prieplaukai, pa
ėmė Maikopa ir veržiasi per 
kalnus linkui Taupse prie
plaukos, paėmė Mineralnyje 
Vody ir grūdasi linkui 
Grozny žibalo versmių.

Šis hitlerininkų laimėji
mas ne vien uždavė Sovie
tų Sąjungai didelį smūgį 
ekonominėj srityj, bet fak
tiškai atkirto Kaukazo ar
mijas nuo Centralinių Rau
donosios Armijos dalių.

Kaukazo Frontas
Po to, kaip hitlerininkai 

nukirto Tichorecko - Stalin-

grado gelžkelį, tai Raudono
ji Armija ginanti Kaukazą 
turi susisiekimą tik Kaspi
jos Jūros pakraščiu, Volga 
ir per Kaspijos Jūras bei su 
Sovietų Sąjungos ir Jungti
nių Tautų jėgomis Persijoj. 
Juodųjų Jūrų Sovietų laivy
no veikla pasidarė daug 
sunkesnė. Kaukazo frontas 
virto atskiras frontas, kuris 
negali laukti iš Centralinės 
Sovietų Sąjungos pagelbos, 
neigi priešingai Stalingrado 
frontui teikti pagelbos.

Hitlerio gaujos dar vis 
nedrįsta veržtis iš Krymo, 
nuo Kerčio per Kerčio Per- 
taką į Kaukazą. Matyt, 
kad Sovietų Sąjunga Tuma- 
nio Pussalį labai gerai ap
ginklavo. Hitlerininkai ne
drįsta veržtis ir per Kauka
zo kalnus į pietus, bet šliau
žia išilgai gelžkelį linkui 
Groznyj ir Makhač-Kale— 
Kaspijos Jūros. Jeigu jie 
pasieks Kaspijos Jūrą, tai 
frontas tęsis nuo Azovo Jū
ros ant kokių 600 mylių 
Kaukazo pakalnėmis.

Tai nebus lengva padėtis 
Raudonosios Armijos Kau
kazo kalnuose. Susisiekimas 
sunkus, ties kiekvienu per
ėjimu, Juodosios Jūros ir 
Kaspijos Jūros pakraščius 
reikės ginti. Raudonosios 
Armijos komanda visur tu
rės laikyti daug jėgų, nes 
nežinos, kurioj vietoj fašis
tai bandys ‘persilaužti per 
Kaukazo kalnus. Bet ir fa
šistų pirmyn eiga bus sun
ki, nes jie neteks tankų ir 
smigikų pagelbos, ant kurių 
jie vyriausiai remiasi. Rau
donosios Armijos jėgos iš 
kalnų darys atatinkamus 
užpuolimus ir naikins prie
šą.

Jeigu hitlerininkams pa
vyktų pereiti Kaukazo kal
nus, tai jie tada užpultų 
Turkiją, Persiją, Iraką, 
Siriją, Palestiną, Egiptą ir 
išvien su japonais Indiją. 
Matome, kad ant Kaukazą 
ginančios Raudonosios Ar
mijos gula neišpasakytai di
delė sunkenybė ir nuo jos 
sėkmingumo kovos priklau
so labai daug Jungt. Tautų 
karo laimėjimas. Mes pasi
tikime, kad Raudonoji Ar
mija atliks savo pareigas. 
O daug jai palengvėtų jei
gu Anglija su Amerikos pa- 
.gelba greičiau atidarytų 
antrą frontą.
Baisiausios Kovos žmoni

jos Istorijoj
Kaip baisios kovos buvo 

Dono srityj, Voronežo ir 
Stalingrado linkmėj, tai 
prie jų gali prilygti tik Se
vastopolio, Smolensko, Tū
los, Maskvos, Kalinino, Ki
jevo ir eilė kitų kovų, ku
rias davė Raudonoji Armi
ja priešui.

Rostovo miestą puolė per 
600,000 fašistų armijos su 
2,000 tankų ir tūkstančiais 
lėktuvų. Rugpj. 3 d. Raudo
noji Armija vien prie Klets- 
kaja užmušė per 6,000 fašis-

New Yorkas. — Rugsėjo 
2 dieną New Yorke buvo 
sušauktas masinis mitingas 
užtarimui Indijos, kuri rei
kalauja pilnos tautinės ne 
priklausomybės. M i t inge 
dalyvavo keturi tūkstančiai 
žmonių. Vienu balsu jie pa
sisakė, kad Anglija išpildy
tų indėnų reikalavimus ir 
kad prezidentas Roosevel- 
tas pagelbėtų Anglijai ir 
Indijai susitaikyti.

Ameri- 
svečias, 
liaudies

Washington. — 
kon pribuvo žymus 
draugas ir gynėjas 
teisių, tai Meksikos darbi
ninkų vadas, pirmininkas 
Lotynų Amerikos Darbi
ninkų Konfederacijos, Vim 
cente Lombardo Toledano. 
Jisai ragina Jungt. Tautų 
darbininkus, organizuotus 
į darbo unijas, tampriau 
suvienyti savo eiles nugalė
jimui fašistinės Ašies^

Toledano atstovauja ke- 
turius milijonus Lotynų 
Amerikos organizuotų dar
bininkų. Jis čia važinės su 
prakalbomis, idant pagel
bėti sumobilizuoti visuome
nę karo reikalams. Toleda
no turėjo platų pasikalbėji
mą su CIO prezidentu 
Murray.

St. Petersburg, Fla. — 
Valdžios militariniai auto
ritetai pradėjo tyrinėjimą 
orlaivio nelaimės, kurioje 
žuvo du karininkai. Mano
ma, gal kur nors buvo prie
šo sabotažas p a d a r yta. 
Kaip ten nebūtų, nelaimė 
įvykus labai
Orlaivis įkrito į Gulf of 
Mexico 
nuo šio miesto.

nužiūrimai.

ta Nacionalė Karo Darbo 
Taryba turėtų užtenkamai. 
spėkų, jog galėtų darbinin
kų skundus tuojau paimti1 
savo atydon.

Kitoje rezoliucijoje New 
Jersey Darbo Federacijos 
konferencija kreipėsi į pre
zidentą Rooseveltą ir ragi
no jį tuojau įsikišti į Indi
jos ir Anglijos reikalus ir 
stengtis jas sutaikyti dva
sioje Atlantiko Čarterio.

Konferencija užgyrė sa
vo sekretoriaus Murphy 
kandidatūrą į New Jersey 
valstijos g u b e r n a torius 
1943 metais.

New York. — Moteriškų 
drapanų siuvėjų unijos Lo- 
kalo 22 lyderis Charles 
Zimmerman prabilo labai 
svarbiu adatos amatų rei
kalu. Jis sako, kad moteriš
kų drapanų siuvėjams grū
moja didelė bedarbė šį ru
denį. Net 64 tūkstančiai 
darbininkų gali atsidurti 
bedarbių eilėse.

O todėl, kad šita pramo
nė nesusiruošia pradėti ga
minti karo reikalams. Tuo 
tarpu civiliniams žmonėms 
drapanų gamyba labai su
sisiaurina.

New Orleans. — CIO vie
tinės unijos pradėjo kam
paniją už rinkimą metali
nio laužo. Valdžia taipgi 
pasižadėjo prisidėti prie 
tos kampanijos. Žmonės 
sako, kad mieste metalo 
yra tiek ir tiek, bet niekas 
nesirūpina jį surinkti ir 
pavesti federalei valdžiai 
gaminimui karo pabūklų. 
Organizuoti darbi ninkai 
griebiasi už to svarbaus, 
neatidėliotino darbo.

už dviejų mylių

laimėjimas atsistotų dar į sunkesnę pa-

Čionai
New

Auga Apdrauda nuo Bom
bardavimo
Mūsų šalies prekybos sekretorius, Mr.

Newark, N. J. — 
laikė konferenciją 
Jersey valstijos Amerikos 
Darbo Federacija. Susirin
ko penki šimtai delegatų, 
atstovų darbo unijų. Tai 
buvo valstijos federacijos 
64-ta konferencija.

Konferencija priėmė re
zoliuciją, kurioje reikalau
jama, kad National Labor 
Board tuojaus būtų pra
plėstas taip, jog jis galėtų 
tuojau paimti išspręsti ki
lusius ginčus tarpe darbi
ninkų ir darbdavių. Nesu
laukdami atsakymo į skun
dus, organizuoti darbinin
kai pradeda kalbėti apie 
streikus, o tas nepadeda ka
ro pastangoms. Reikia, kad

New York. -— Photo-En
gravers unijos lokalas No. 
1 duoda pavyzdį kitoms 
unijoms. Jisai kas mėnuo 
pasiunčia po penkius dole
rius dovanų kiekvienam 
savo nariui, kuris yra Dė
dės Šamo kariuomenėje. 
Šiuo tarpu lokalas turi 94 
narius armijoje.

Stalingradas ir Mūsų Likimas
Hitleris, pasinaudodamas nebuvimu 

antro fronto, prieš Stalingradą metė mi- 
liono armiją su daugybe tūkstančių tan
kų ir saulę dengiančiais bombininkų de
besiais. Dar prieš jokį kitą miestą pa
saulyj, gal išskiriant pereitus metus 
Maskvą, niekur nebuvo tokios baisios 
jėgos sutraukta.

Raudonosios Armijos padėtis prie Sta
lingrado labai sunki, daug sunkesnė, 
kaip buvo prie Maskvos. Maskva yra So
vietų Sąjungos gelžkelių centras, o prie 
Stalingrado vedė tik du ir tie abu nu
kirsti. Vienatinis susisiekimas liko, tai 
Volgos upė. Bet ir tas kelias yra pavo
juje, nes Hitlerio šimtai lėktuvų dieną ir

Kad “Daily News” nenori Jungtinių 
Tautų karo laimėjimo, tai tą galimą ma
tyti jo dideliuose antgalviuose. Kada 
Raudonoji Armija supliekia' hitlerinin
kus, tai minimas laikraštis tas žinias nu
grūda į vidų, o dideliems antgalviams 
suranda kokius šalutinius įvykius, bet 
kada tik Hitleris laimi, tai tada “Daily 
News” didžiausius “strymerius” deda 
ant pirmo puslapio ir garsina Hitlerio 
laimėjimus.

tų. .Bet Hitleris grūdo vis 
naujas divizijas, atvežtas 
iš Francijos, Belgijos, Ho- 
landijos, Norvegijos, grūdo 
rumunus, vengrus, slova
kus, italus, finus, francūzus 
ir kitas fašistų jėgas. So
vietų kazokai parodė neiš
pasakytos drąsos ir sugabu- 
mo kovose iškapodami išti
sus fašistų pulkus Kubanio 
ir Priekaukazijos srityj. 
Bet su rugpjūčio pradžia 
Hitleris Dono srityj jau tu
rėjo per 10,000 tankų.

(Daugiau bus)

Los Angeles, Calif. — 
čionai tapo sudarytas “la
bor - management” komite
tas. Jis susideda iš atstovų 
nuo darbdavių ir darbo uni
jų. Nuo unijų yra atstovai 
nuo Darbo Federacijos ir 
CIO.

Komiteto užduotis prižiū
rėti, kad karinės gamybos 
aparatas suktųsi sklan
džiai.

Wrigley, Tenn. — Darbi
ninkai džiaugiasi, kad jiem 
pavyko nominuoti ant de- ' 
mokratų tikieto į Jungtinių 
Valstijų senatorius savo 
žmogų. Tuomi žmogumi 
yra James R. Brown, narys 
Mine, Mill and Smelter 
Workers unijos. Manoma, 
kad jis bus išrinktas.

Jones, paskelbė, kad naujai susiorganiza
vusi War Damage Corp., kuri veikia iš
vien su senomis apdraudos kompanijo
mis, jau turi apdraudusi nuo bombarda
vimų tarpe $50,000,000,000 iki $100,000,- 
000,000 (nuo penkiasdešimts iki šimto bi- 
lionų dolerių) sumoje.

Apdraudos eina nuo kelių šimtų dole
rių ant rakandų iki šimtų milionų dole
rių ant gelžkelių, fabrikų, tokių namų, 
kaip telegrafo ir telefono kompanijos, 
plieno fabrikų ir kitko.

Apdrauda nuo bombardavimo nėra 
aukšta ir kiekviename didesniame mies
te galima gauti apie tai pilnų informaci
jų pas apdraudos kompanijas ir agen
tus. ____ ' ■

Washington, D. C. — 
Sekretorius - iždininkas In
dustrial Union of Marine 
and Ship building Work
ers, brolis Van Gclder, 
parašė laišką CIO Pild. 
Tarybai. Jisai ragina, kad 
CIO Taryba tuojau tiesio
giniai susisiektų su Sovie
tų - Anglijos darbo unijų 
komitetu. Jis sako, mums 
nereikia laukti, ką ir kaip 
veiks Amerikos Darbo Fe
deracija. Tasai vilkinimas 
sueiti į tamprią vienybę su 
Sovietų Sąjungos ir Angli
jos unijomis tiktai paken
kia darbininkų bendram 
frontui šiame kare prieš 
hitlerinį barbarizmą.
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Iš Vilniaus Praeities
(Keli Istoriniai Bruožai)

Rašo K. V.
1705. m. Vilniuje lankėsi 

Rusijos imperatorius Petras 
Didysis, o 1812 m. — caras 
Aleksandras I-sis ir francū- 
zų imperatorius Napoleonas 
Bonapartas. Tų trijų valdo
vų atsilankymas Lietuvos 
sostinėje .plačiau aprašytas 
įdomioje rusų gen. št. kap.
A. Korevos 1861 m. išleisto- 

. je knygoje Materially dlia 
Geografu i Statistiki Rossii, 
sobrannyje oficierami Gene- 
ralnago štabo. — Vilenska- 
ja Gubernija, Sanktpeter- 
burg. V tipografii Josifą 
Ogrizko. Psl. 748-783.

Ši istorinė medžiaga gra
žiai nušviečia tų laikų pa
pročius, Lietuvos dvarininkų 
ir bajorų klastingumą, tar
naujant ir lenkiantis tuo pat 
metu Rusijos imperatoriui 
Aleksandrui I-jam ir fran- 
cūzų Napoleonui.

Petro Didžiojo atsilanky
mui aprašyti A. Koreva ra
do medžiagos ir knygoje Pa- 
miatnaja Knižka Vilenskoj 
Gubemii 1860 goda.

Petras Didysis Vilniuje 
ir Lydos Apskrityje

Apie pirmąjį Petro Di
džiojo atsilankymą Vilniuje 
šiaip rašo, anot kapitono 
A. Korevos, nežinomas au
torius vieno seno rankraš
čio, kuris 1861 metais buvo 
rastas Vilniaus senienų mu
ziejuje:

“1705 m. liepos mėnesio 
15 dieną Petras Didysis į- 
žengė į Vilnių su 50,000 ka
riuomenės. Kariuomenė bu
vo geriausiai organizuota, 
gražiai aprengta ir užsie
nio pavyzdžiu apmokyta. 
Bajorai ir imperatoriaus 
artimjeji turėjo išsiskirt sa
vo senoviškais drabužiais; 
neklusniuosius smarkiai 
baudė.”

Toliau to rankraščio au
torius, kaip sako A. Kore
va, su pašaipa aprašo rusų 
papročius, sakydamas, kad 
jie valgo tiktai paprasčiau
sius valgius ir geria papras
čiausią vyną ir girą; ta
čiau, to nepaisydami, jie 
gana greitai pamėgo lietu
viškus valgius. Paskui auto
rius rašo, kad kariai ap
rengti vokiečių pavyzdžiu, 
tačiau sunku jiems buvo pa
slėpti “besiveržiančius iš po 
uniformos šiurkščius mos
tus.”

Kai Petras Didysis žengė 
į Vilnių, jo dragūnai buvo 
apsirengę mėlynomis uni
formomis. Pats Petras bu
vo su kapitono uniforma; 
pulkininkai ir generolai bu
vo svetimšaliai. Taip elg
damasis, Petras norėjo pa
rodyti savo bajorams ir ku
nigaikščiams karinės drau
smės ir klusnumo pavyzdį.

Petras Didysis su savo 
Preobraženskio pulku, ku
riame buvo surinkti geriau
si vokietinėmis uniformo
mis aprengti kariai, pėsčias 
žygiavo *nuo Polocko vartų 
per visą miestą. Paskui jį 
traukė kavalerija ir artile
rija. Kariuomenė sustojo už 
Šnipiškių, lygumoje; savo 
stovyklai užėmė visą plotą 
nuo Žaliojo tilto ligi Ver
kų.

Grįžęs į miestą, Petras ; 
sustojo valdžios namuose i 
prie rotušės. Tie namai 
1860 metais priklausė Poz- 
nanskiui. Čia Petras suruo- < 
šė priėmimą, į kurį buvo 
pakviesti: Žemaičių storos- 
ta Oginskis, kaštelionas Ko- < 
ciela (Katelė), Mozyriaus j 
raštininkas Lenkevičius, j 
kažkoks Chaleckis ir daug 
kitų vadinamosios aukšto- 1 
sios tų laikų visuomenės i 
žmonių. ;

i Priėmime dalyvavę sve- 
5 čiai pasveikino Petrą ir įti- 
5 kinėjo, kad visų nepasiseki- 
’ mų kare su švedais kalti- 
’ ninkas esąs jų santarvinin- 
’ kas Sapieha. Dabar jie, va

dinasi, Lietuvos didikai, 
matydami imperatorių at- 

’ vykusį su tokia galinga ka- 
, riuomene, pasižada bendrai 

veikti ir pristatinėti reika- 
. lingą kariuomenei maistą. 
. Petras padėkojo jiems už 
■ tuos pažadus ir juos visaip 
. vaišino.

To nežinomojo autoriaus 
rankraštyje pasak ojama, 
kad Petras vaišinęs svečius 
“...medum, vynu, degtine, 
vertęs juos gerti už Lenki
jos karaliaus Augusto ir už 
jo paties sveikatą, o tuos, 
kurie neklausę, čia pat mu
šęs. Pasigėrę Lenkevičius su 
Chaleckiu susipešę ligi 
kraujo, ir tai Petrui pati
kę...’’

Imperatoriaus pasveikin
ti atvyko ir Vilniaus vys
kupas. Bržostovskis su savo 
sufraganu ir su visais kapi
tulos nariais. Petras pasiti
ko vyskupą prie durų, pas
kum ^pasisodino jį greta sa
vęs, prie stalo, ir rodė jam 
daug palankaus dėmesio. 
Tik štai Bržostovskis Petrui 
ėmė skųstis dėl tariamųjų 
jo žiaurumų su Polocko vie
nuoliais bazilijonais. Petras 
supyko ir’ pradėjo priversti
nai degtine girdyti vysku
pą. Bržostovskį išgelbėjo 
Žemaičių storosta Oginskis, 
keliaklupsčias prašydamas 
Petrą pasigailėti, seno vys
kupo. Paskum Petras įsakė 
vyskupui tuojau pasišalinti 
iš salės ir visai dingti iš rū
mų.

Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštystės r e f e rendaras 
Steponas Slizenis Lietuvos 
Tribunolo vardu pasakė Pe
trui sveikinamąją kalbą.

Po šio pirmojo priėmimo 
Vilniuje imperatorius Pet
ras apsigyveno Sluščių rū
muose, kurie vėliau, būtent, 
1860 metais, buvo paversti 
Vilniaus įgulos batalijono 
kareivinėmis.

Petras, būdamas Vilniuje, 
susipažino su miestu, lank 
įvairias vaidinęs įstaigas, 
apžiūrėjo jėzuitų akademiją 
ir dalyvavo egzaminuose ir 
studentų dispute per vy
riausiojo tribunolo posėdį. 
Jėzuitai, sužinoję, kad Pet
ras nemoka lotynų kalbos, 
per kelias dienas išvertė 
disputų dialogus į lenkų 
kalbą. Po mokslininkų dis
puto akademijoje Petras 
sutiko dalyvauti ir jėzuitų 
suruoštame pokylyje.

Kitą dien^ Piatnickos 
cerkvėje Petras dalyvavo 
pamaldose, padovanojo jai 
iš švedų atimtą vėliavą ir 
ten pat pakrikštijo afrikie
tį Hanibalą.,

Knygos “Diejanija Petra 
Velikago” autorius Goliko
vas, minėdamas šešių sa
vaičių Petro vaišes Vilniu
je, šiaip apie tai rašo:

“Stovykloje ties Vilnium 
Petras nuolatos mankštino 
savo kariuomenę ir darė vi
sokius karinius manevrus. 
Pas Petrą į Vilnių atvyko 
Lenkijos ir Saksonijos di
dikai, matė tuos imperato
riaus kariuomenės pratimus 
ir sakė, kad nesitikėję tokiu 
dalykų matyti, kaip apie tai 
mini ir patys užsieniečiai 
rašytojai.”

Tas pats Golikovas sako, 
kad Petras, būdamas Vil
niuje, išleidęs visą eilę nau
jų potvarkių — “dėl išsiųsto

LAISVĖ

Britanijos moteris-karė šaukia kitas j veikimą; ši mo
teris buvo civiliniame gyvenime drabužiu sankrovoje 
pardavėja, bet karo metu ji stojo ginkluotosna jėgos- 
na; Amerikoje taipgi moterys stoja j WAACS ir WA- 
WES—kariuomenę ir laivyną.

į Peterburgą naujojo ad
miraliteto plano, priskyri
mo į Vilnių atvykusių dra
gūnų pulkų prie generolo 
Šulenburgo (tuomet buvu
sio Gardino stovykloje) ka
riuomenės ir sustiprinimo 
apkasų prie kalno, kuriame 
yra senoji Gedimino Vil
niaus pilis.”

Iš Vilniaus Petras pa
siuntė feldmaršalą Šeremet- 
jevą su 12,000 kariuomenės 
prieš švedų generolą Lėven- 
hauptą. Tiesa, prie Mintau
jos Šeremetjevas pralaimė
jo kautynes, bet vėliau pats 
Petras atsiėmė ją iš šve
dų. Smulkesnis Mintaujos 
paėmimo aprašymas at
spausdintas Golikovo kny
goje “Diejanija Petra Veli
kago” (IIIt., 22 ps.).

Išvykdamas iš Vilniaus, 
Petras čia įsteigė maisto 
produktų sandėlį, paliko 3-is 
naujokų dragūnų eskadro
nus ir paskyrė savo komisa
rą; komisarais taip pat bu
vo paskirti keli vietos val
dininkai — Elijaševičius, 
Strutinskas ir Nagurskis. 
Tie komisarai rinkdavo iš 
gyventojų po 2 ketvirčius 
rugių iš kiekvieno kiemo ir 
po 4 gorčius kruopų — ir 
tuo būdu patys pralobo.”

Iš Vilniaus Petras išvy
ko rugpjūčio mėnesio gale, 
išviešėjęs Lietuvos sostinė 
je beveik 6 savaites.

Pakeliui į Gardiną Petras 
tris dienas praleido Lydos 
apskrityje, šlėktos Leono 
Ilcevičiaus dvarelyje.

Tas vaišes, pasinaudojęs 
vietos žmonių pasakojimais, 
aprašė Lietuvos istorikas 
T. Narbutas. Narbuto rank
raštis labai įdomus, ir kapi 
tonas A. Koreva ištisai juo 
pasinaudojo, pastebėdamas, 
kad gavo jį iš A. Kirkoro, 
kuris savo ruožtu rankraštį 
buvo išsirūpinęs iš paties 
Narbuto rankų.*

Lietuvos šlėkta Leonas 
Ilcevičius, kaip pasakoja 
Narbutas, šiaip rašė apie 
istorinį rusų imperatoriaus

Jungtinių Tautų laivai Viduržemio Jūroje, —. nei joki nacių pasimojimai ne
gali jų iš ten “iškrapštyti.”

Petro Didžiojo atsilankymą 
jo dvarelyje:

“Rusų pulkai traukė Vil
niaus didžiuoju keliu per 
Rūdninkus į Eišiškes ir Ro
dėme. Javai laukuos dar ne
buvo nuimti, ir rugių sėja 
vos tebuvo įpusėjusi. Ėjusi 
pro šalį kariuomenė susto
jo poilsio Trabuškių apylin
kėje” (A. Korevos laikais, 
apie 1860 m., Trabuškiuose 
stovėjo keletas bajorų na
meliu, — netoli Rūdninkų 
vieškelio, apie 20 varstų į 
šiaurę nuo Eišiškių). “Ka
riuomenės dalis sustojo apy
linkės kaimuose, kita dalis 
—laukuose, po atviru dan
gum.

Vieną dieną prieš pat vi
durdienį kaip griausmas į 
Trabuškius atūžė kavaleri
ja, pėstininkai ir artilerija 
ir čia įsirengė stovyklą; ne
kėlė jokio triukšmo ir visur 
elgėsi tvarkingai.”

Karininkai apžiūrėjo ir 
iškrėtė visus Ilcevičiaus na
mus; įsakę jam su visa sa
vo šeima ir manta išsikelti 
į daržinę, pradėjo paskubo
mis ruošti jo gyvenamąjį 
namą, matyti, kažkokiam 
labai įžymiam pareigūnui. 
Seklyčios sienas apkabinėjo 
parča, grindis išklojo patie
salais. Netrukus atvažiavo 
ir vežimai su virtuve. Tuo 
pat metu atvyko su kazo
kais ir kažkoks ponas, apsi
rengęs blizgančia uniforma. 
Viską apžiūrėjęs, karinin
kams kažką įsakė, o pats 
nuvažiavo toliau. Virtuvės 
prižiūrėtojas pradėjo triūs- 
tis ir tvarkyti maisto pro
duktus; iš šeimininko paė
mė, gerai sumokėdamas, 
storą karvę, pirko vištas, 
žąsis, sviestą, daržoves, žo
džiu sakant — viską, ko 
tiktai jam reikėjo. Ir iš kai
mynų nesumokėję nepaėmė 
nė vieno viščiuko.

Prieš vakarą atvyko dau
giau kazokų ir dragūnų, o 
su jais atdardėjo šešių ar
klių traukiama karieta.

(Bus daugiau)

Raudonasis Kryžius Pertvarko Taisykles 
Kas Link Dalyvavimo Jo Darbuotėje

Nepilicčiai, kurie yra gy
ventojai Suv. Valstijų, gali 
dalyvauti beveik visuose Rau
donojo Kryžiaus savanoriu 
veikimuose, kaipo rezultatas 
naujų patvarkymų, kuriuos 
vyriausias Amerikos Raudono
jo Kryžiaus štabas paskelbė. 
Pagal šių patvarkymų, net ir 
piliečiai priešo šalių gali būti 
priimti kaipo savanoriai ne- 
kurioj Raudonojo Kryžiaus 
darbuotėj, jeigu jie yra “tik
rai lojalūs’’ Suv. Valstijoms 
dabartiniame konflikte.

Daugumas Raudonojo Kry
žiaus veikimų tiesiog liečia 
patarnavimus ginkluotoms jė
goms. Ir išskyrus tik kelis ap- 
ribavimus toje srityje, visi ne- 
piliečiai, kurių patarnavimas 
reikalingas ir apie kurių loja- 

i lumą nėra klausimo, gali sava
noriai tarnauti Raudonajam 
Kryžiui ir jo skyriams.

Paskelbdamas tą pranešimą, 
Raudonojo Kryžiaus pirminin
kas, Norman J. Davis, kreipė 
dėmesį į faktą, kad didelis 
skaitlius nepiliečių Suv. Vals
tijose, kurie yra ištikimi ir lo
jalūs šiai šaliai, nori kaip 
nors dalyvauti. Taip ir su prie
šais ateiviai. Buvo nurodyta, 
kad sulaikymas šių žmonių 
nuo prisidėjimo prie svarbaus 
žmonijos gerovei darbo per 
Amerikos Raudonąjį Kryžių 
būtu diskriminavimas.

€

Nauji patvarkymai nepilie- 
čiams Raudonojo Kryžiaus 
darbuotėj yra:

1. Amerikos Raudonasis 
Kryžius rimtai svarstė nepilie
čių dalyvavimą jo karo dar
buotėje. Jis pripažįsta faktą, 
kad nei vienas bendras nusi
statymas negali pilnai padeng
ti kiekvieną atsitikimą. Tie, 
kurie įrašo Raudonojo Kry
žiaus darbuotojus, privalo at
sargiausia rinkti visus darbuo
tojus, piliečius ir nepiliečius. 
Dėlei Raudonojo Kryžiaus 
specialio stovio ir jo veikimų 
tik Suv. Valstijų piliečiai yra 
samdomi dėl reguliarių šta
bų tautiniame ofise ir jo sky
riuose.

2. Bet, kas link savanorių, 
kurie nori dalyvauti ir kurių 
patarnavimas reikalingas, iš
skyrimai daromi atsitikime: 
(a) tautiečių Suv. Tautų, ir 
draugingų Amerikos Respu
blikų ir (b) visų kitų ateivių, 
kurie priklauso prie sekamų 
klasių :

A. Ateiviai, kurie tarnavo 
Suv. Valstijų ginkluotose jė
gose ir garbingai paliuosuoti.

B. Ateiviai, kurių šeimos na
riai priklausė prie Suv. Valsti
jų militarinės tarnybos.

C. Ateiviai, kurie nepertrau
kiamai gyveno Suv. Valstijose 
nuo 1916 m. ir kurie negrįžo 
į paeities šalį per paskutinius 
dešimt metų.

D. Ateiviai, kurie apsivedė 
su asmenimis, kurie susituoki
mo rtietu buvo piliečiai Suv. 
Valstijų ir kurie gyveno ne
pertraukiamai Suv. Valstijose 
nuo 1934 m.

E. Ateiviai, kurie pareiškė 
savo norą tapti Suv. Valstijų 
piliečiais, ir kurie padavė na
tūralizacijos prašymą prieš 
gruodžio 7 d. 1941 m.

3. Asmenys sekamuose Vo
lunteer Special Services, kurie 
tiesiog surišti su ginkluotomis 
jėgomis, turi būti piliečiai Suv. 
Valstijų, bet Raudonojo Kry
žiaus skyriai, pagal savo nuo
žiūrą, savo atsakomybe, gali 
autorizuoti išskyrimus atsitiki
me tautiečių Suv. Tautų ir 
draugingų Amerikos respubli
kų, ir visų kitų ateivių, kurie 
priklauso prie virš minėto pa
ragrafo 2, kada pageidauja
ma, ir jeigu darbas tokių as
menų bus kontinentinėse Suv. 
Valstijose. Visi kiti išskyri
mai reikalauja užgyrimą vy
riausio štabo. Volunteer Spe
cial Service yra—

A. Motorinis Korpusas.
B. Ligoninių ir Poilsio Kor

pusas.
C. “Canteen” Korpusas.
D. Namų Patarnavimo Kor

pusas.
E. Nariai bet kurios tarny

bos, kuriems skiriamos parei
gos tiesiog surištos su ginkluo
tomis jėgomis.

4. Nepiliečiai gali dalyvauti 
visoj kitoj Raudonojo Kry
žiaus darbuotėj, jeigu tik tie, 
kurie juos įrašo, patenkinti, 
kad kandidatai yra tikrai loja
lūs mūsų šaliai dabartiniame 
konflikte ir jeigu jiems jų pa
tarnavimas yra reikalingas.

Milwaukee, Wis.
Milwaukee Pasirengia Rinki

mam; Įvairūs Smulkūs 
Nuotikiai

Šiemet žmonės žiūri į rin
kimus kaipo į karo pergalės 
užtikrinimo rinkimus. Labai 
svarbu, kad mūsų valstijos se
natoriai ir kongresmanai visi 
palaikytų karo laimėjimo pa
stangas. Tačiau svarbu ir iš
rinkti gubernatorių, kuris pil
nai kooperuotų ir veiktų, kad 
užtikrinti fašistinės Ašies su
triuškinimą.

Dr. W. C. Kaukuana, de
mokratų partijos kandidatas 
gubernatoriaus vieton, pareiš
kė, kad jis prieš pelnagrobius. 
“Kai mūsų jaunimas kariauja, 
tai neturi būti pelnagrobys- 
tės.”

Nauja Svarbi Brošiūra:

Vokiškieji Grobikai
Mirtinas Lietuvių Kultūros Priešas
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Surinkta faktai iš daugelio šimtmečių kaip vokiečiai te
rorizavo Lietuvą norėdami ją užgrobti ir kaip smaugė 
lietuvių kultūrą užimtuose kraštuose.

Nurodoma trijų šimtų metų Lietuvos kovos su vokie
čiais kryžiuočiais. Vokiečių okupacija Lietuvoje perei
to Pasaulinio Karo metu ir jų žvėriškas užpuolimas ant 
Lietuvos šiuom karu.

Tai svarbiausias istorinis dokumentas. Būtinai ręikalin- 
gas kiekvienam lietuviui persiskaityti ir turėti savo na
mų knygyne.
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“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

Trečias Puslapis

Tas gerai, niekas neturi pel
nytis, kai reikia visiems auko
tis, kad laimėtume karą. Bet 
to neužtenka. Jis nieko smulk
meniško nepaskelbė, ką dary
tų dėl karo laimėjimo, jeigu 
būtų išrinktas.

Reikalinga, kad kaip vienas 
žmogus remtume Roosevelto, 
vyriausio mūsų kariškų jėgų 
komandierio, karo pastangas.

Socialistų partija irgi stato 
savo kandidatą—Frank Zeid- 
ler gubernatoriaus vieton. 
Kiek metų atgal Milwaukee ir 
dalinai Wisconsin valstijoje 
socialistai turėjo apsčiai įta
kos. Tačiau ta jų įtaka sutir
po, išdilo ir niekas čia nei ne
kalba, kad socialistų kandida
tas laimėtų. Prie to, socialistų 
pozicija karo klausimu yra ne
tikus: jie nemobilizuoja jėgų 
fašistinės Ašies sunaikinimui. 
Ir kam žmonės balsuos už to
kį kandidatą, kuris dar kenk
tų karo laimėjimui.

Apie republikonus ir kalbė
ti nenoriu, Jie didžiumoj yra 
reakcininkai. Bet jie tikisi 
gauti pronacinio elemento pa
ramos, kuris šiuo laiku įtrau
kė kaklą į kalnierių — nepa
rodo savo spalvos.

Reikia, kad demokratas 
kandidatas aiškiau parodytų 
savo nusistatymą. Dar man 
teks kitą kartą parašyti apie 
ateinančius rinkimus Wiscon
sin valstijoj. Tai šiuo tarpu ir 
užbaigiu bent biskį tatai pa
ryškinęs.

CIO Unijos Prieš Republi- 
ko.na Kandidatą

Milwaukee apskričio CIO 
unijų legislatyvio komiteto 
vardu, kuris atstovauja 68 uni
jos didelius lokalus, Neinritz 
pareiškė, kad viso gero repub- 
likonų partijos konvencija ir 
tos partijos kandidatas, dabar
tinis gubernatorius, išnaujo gu
bernatoriaus vieton einąs, yra 
daugiau niekas, kaip izoliacio- 
nistų. gruįė. Darbo unijos sto
ja už karo laimėjimo rinkimi
nę programą ir darbuosis, kad 
būtų išrinkti kandidatai, kurie 
remia pilnai Roosevelto karo 
laimėjimo politiką. Unijos dar
buosis, kad izoliacionistų kan
didatai nebūtų išrinkti, pareiš
kė Mel Neinritz, CIO unijų ta
rybos pirmininkas.

Už Vėliavos Paniekinimą 
Gavo Kalėjimo

Teisėjas A. J. Bedding pa- 
(Tąsa 5-tam puslapyj)
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Mėlyni Kareiviai
Apysaka iŠ Lietuvos Žmonių Gyvenimo per Pirmąjį Pasaulinį Karą

šitos apysakos arba romano autorius, 
Julius Butėnas, yra dar jaunas amžiumi 
vyras, bet jau gražiai pasižymėjęs lie
tuvių literatūroje. Jis yra parašęs kele
tą knygų ir nemažai žurnaluose bei 
laikraščiuose straipsnių. Julius Butėnas 
yra gimęs Nemunaičio parapijoj, Aly
taus apskrityj, taigi Dzūkijoj. Todėl ir 
jojo apysakoje minimi vietovardžiai bei 
žmonių pavardės gali būti pažįstami 
daugeliui, kurie iš to krašto paeina. Kai 
kurie vardai, žinoma, yra fiktyviai.

Kai Lietuva pasiskelbė tarybine res
publika (1940 m.), tai Julius Butėnas 
buvo paskirtas Lietuvos Revoliucinio 
Muziejaus įkūrimo darbų vedėju. Tais

reikalais jis buvo atsilankęs Leningra
de, Maskvoje ir kituose SSSR miestuose 
ir jau buvo padaręs gerą darbo pradžią. 
Tačiau bestijiškų nacių užpuolimas ant 
Lietuvos ir visos Tarybų Sąjungos tąjį 
darbą, aišku, nutraukė. Julius Butėnas 
nesuspėjo pasišalinti iš Lietuvos, todėl 
nežinia, ar jis šiandien yra gyvas, ar 
gal vokiškųjų banditų nužudytas.

Jo apysaka “Mėlyni Kareiviai” buvo 
parašyta 1936 metais ir išleista Kaune. 
Joje autorius pavaizduoja vokiškųjų 
plėšikų “žygius” Lietuvoje per Pirmąjį 
Pasaulinį Karą. Nereikia nei aiškinti, 
kad šių dienų Lietuvos okupantai, na
ciškieji vokiečiai, yra šimtą kartų žiau
resni, kaip jų pirmtakūnai, kaizeriški 
okupantai. Mes pasitikime, kad apysa
ka skaitytojams patiks, — patiks, kaip 
literatūriniu, taip ir turinio atžvilgiais.

“Laisvės” Redakcija.

— Dėkui, dėkui, — nepakeldamas gal
vos atsakė Burneika.

— Kaip, dėde: neišbyrėjo dar rugiai? 
— klausė priėjęs. — Trakelių jau pilna 
žemė.

— Bus ir mūs, ar tai trukt. Na, ką 
naujo girdėjai Paliepy? Per darbymetę, 
tur būt, ir ten jokių naujienų nėra.

— Ir. dar kokių! — atsidusdamas iš
tarė Petras. — Bus karas...

— Karas?

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1807 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1102 Clarkson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

LOUIS NOGIN _
1102 Clarkson Ave., BrocHklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2185 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1066 Winthrop Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL BLUM
1066 Winthrop St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 617 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic BeVeragC Control Uw at 
966 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be cCnsumed on the 
premises.

H. E. WITTMER
966Hals«y St., Brooklyn, N. Y.

LICENSES LICENSES LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1650 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I.aw nt 
2007 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NEW OAK, INC.
2007 Ave. U, Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1612 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
1713 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. -i?

MINNIE KRiNSKY 
(Famous Kosher Del.)

1713 Ave. U, Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 557 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
6( the Alcoholic Beverage Control Law at 
423 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN T. McKENNA
423 7th Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1782 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS RUSSO
60 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2557 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1154 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. „.

EDWARD GEVIRTZ
1154 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2177 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1808A Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIA SCHMIDT 
(Four Star Del.)

1808A Fulton St., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License NO. 
EB 2407 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
432 Christopher Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX BEROZt r „
432 Christopher Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 's hereby given that License Np. 
SB 195 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
$070-3102 Stillwell Av.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMANUEL LEVY
3070-3102 Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 641 haft been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1764 E. New York Av., Borough of Brooklyn, 
County of Rings, to be consumed on the 
prem i rcs.

NOOLAS & DEMETRI CO., INC. 
1764 E. New York Av,, Brooklyn, N. Y. (T)

Ūkininko gyvenimas vasaros darbyme- 
tej panašus į kiškio buitį. Kiškelis nega
li nei ramiai pailsėti, nei paėsti — jam 
reikia budėti, kad neužkluptų kokie prie
šai. Pastypsojai kur paežėje nesumerk
damas akių — tavo miegas, nusiskynė! 
dobilo lapelį, bailiai sukramtei — tavo 
ėdis.

Panašus gyvenimas ūkininko buvo 
ypačiai šią vasarą. Ilgą laiką nebuvo ge
rų dienų. Kada kitais metais rytais šuti
na saulė, šiemet dar buvo pageluo. Ru
giai plaukė ir noko niūriomis dienomis. 
Tiktai liepos antrąją pusę pasikeitė. Per 
kelias dienas žmonės vėl geidavo lie
taus, nes žemė beregint taip išdžiuvo, 
kad basam nebuvo galima paeiti.

Šieną suėmė šlapią. Dabar, atėjus 
karštoms dienoms, reikėjo gabenti iš 
kluono ir džiovinti, nes ir taip vargiai 
begalės žiemą gyvuliai kąsti. Rugius ta
pytum viena diena nuėmė. Prišoko žmo
nės skubiai piauti rugių, nė riepastebėjo, 
kad jau kviečiai rengiasi byrėti, miežiai 
prispėję ir avižos bąla.

Tad krutėjo niršėjo žmonės laukuose. 
Varvėjo prakaitas per veidą, varvėjo 
pečiais, poilisiui nebuvo laiko.

— Kai pajudini vakarykščius, tai byra 
kaip vanduo. Negalima suprasti, kaip bus 
jie šiemet kluonan pargabenti, — kalbėjo 
Jonas Burneika, žiūrėdamas sėdeliuosna 
sustatytų pėdų. — Manau, kad teks vog
čiom vežti—nakčia.

—Bet kad ir nakčia maža vėsiau,—atsi
liepė Jonienė. — Aš sakau, nešte reikės 
nešti.

— Tavo protas: sunešiosi rugius... 
.Tai ne linai. Reikės ieškoti išeities. 
Naktį kitoks oras.

— Kas tai, kad mūsų bitininkų ne
girdėti? —.klausė Juozas. Jam labai rū
pėjo, kad broliukas atbėgtų per kalną 
šaukdamas: “Eikit namo, bitės spie
čias!” O čia atėjo ir vidudienis, saulė 
palipo viršum galvų — apie spiečių jo
kios žinelės. — Gal kur jie užmigo pa
vėsy? — rūpinosi jisai.

— Dar šią dieną pertrauks, — svars
tė Burneika, — bet ryt, atrodo, būtinai 
turės spiestis; aš iš vakaro klausiaus 
prikišęs ausį prie visų avilių ir pratau, 
kad vidurinis kelmas turėtų skirtis, ne 
nū—ryt, bet ne toliau.

Juozui reikėjo pėdus nešioti. Jis nu
nešęs prie krūvos vis stengėsi užtrukti, 
tėvui nematant sėsterti, nes kojos buvo 
tarytum sunkiomis geležimis apkausty
tos: visą rytą ganė karves, nakčia kaip 
reikiant neišsimiegojo, nes kando blusos, 
o dabar reikia po karštą rugieną tam
pyti sunkius pėdus. Ir taip pasunkėję tie 
pėdai, kad jisai negalėjo suprasti, kaip 
tat atsitiko: pirma jis lengvai tris nu
tiesdavo,' o dabar šiaip taip vieną nu
tempia, ir tas lyg našta nugarą slegia.

— Padėk Dievas, — pasirodė kaimyno 
Alimo Petras.

Su šitais žodžiais atsistojo, saują ran
koj laikydama, Jonienė ir marti, kurios 
vyras buvo kariuomenėj.

— Ar tikrai, o gal juokauji? — neti
kėdamas klausė Burneika, nes Alimo 
Petras turėjo madą paskelbti kai kada 
nebūtų daiktų.

— Ne, ne juokai. Kada juokai, buvo 
juokai, o dabar tikra tiesa. Pats sava 
akim mačiau prie valsčiaus sienos prili
pintą valdžios skelbimą. Miestely bai
siausias sujudimas... Jau aš ir šaukimą 
gavau...

— Šaukimą! Te, kad nori. O gal dar 
netiesa, gal taip sau šaukia.

— Ne, jau čia kitaip. Valsčiaus kan
celiarijoj nemažesnė darby me te kaip pas 
muą. Saukai visus atsarginius, ne mane 
vieną. Baltaduonio Andrių ir kitus.

— Betgi del ko dabar karas?
— Girdėjau kalbant, esą kažkoks cie

sorius ar karalius užmuštas...
— Mūsiškis?
— Nežinau gerai, nesugavau visko 

kaip reikiant. Rodos, svetimas, tik ne
žinau, kurios karalystės. Bet netrukus 
visa išgirsim... Ek, man verčiau nieko 
daugiau negirdėti...

Šitoji žinia, tokia nelaukta netikėta, 
persuko galvas: rodos, dabar nerūpėjo 
nei kad rugiai greit ims byrėti, nei kad 
šienas šiemet supuvo. Į smilkinius tvink
čiojo kraujas, širdis greitai plakė galvo
jant apie baisią, dar neįsivaizduojamą 
naujieną.

— Tai, matai, sakėm po pugių turėsim 
kaimynystėj vestuves. Te, 'kad nori da
bar, — pirštą pridėjusi prie apatinės lū
pos, kalbėjo Burneikienė, norėdama per 
traukti prasidėjusią tylą ir susimąsty
mą.

Ypatingai buvo susimąsčius Burneikų 
marti. Rokas turėjo ne vėliau kaip šį 
rudenį grįžti iš kariuomenės, o dabar....

— Kažin, kaip bus su mūsiškiu? — 
klausė toji pati Jonienė, norėdama kiek 
padėti brolienei.

— Kas dabar gali žinoti, — neatsakė 
ir Burneika. — Jau, kad prasidės karas, 
vargiai paleis. O mažum tyčia šaukia 
naujus, kad anuos pavaduotų? Bet kur 
tau, — pats savo neįtikimus abejojimus 
taisė Burneika. — Dabar po Petro ves
tuvių.

— O gal nežiūrės, darys anksčiau, — 
svarstė moterys.

— Tur būt, eisim pietų? — pasiūlė 
Burneika, nors dar buvo ne laikas, bet 
matė, kad niekas nesiima darbo, stovi
niuoja.

— Bus ir laikas, — pritarė Jonienė.
Parėjo namo. Senis Burneika, kuris 

neatsitraukė nuo avilių, dabar, pamatęs 
anksti visus pareinant iš lauko, pats
pirmas atėjo pirkiom

— Kas tai? — klausė senis, bet niekas 
nieko j.am nesakė. Net vaikai, kurie pri 
pratę staigias naujienas greit išpasako
ti, dabar neišsišoko.

— Pietausim anksčiau, nereikės vė
liau, — slėpdamas susirūpinimą atsa
kė tėvui Jonas Burneika.

Susėdo ankstyvų pietų. Valgis nelindo. 
Sėdėjo prie stalo visi kaip nesavi. Jonie
nė neiškentė ir pirma išsitarė. Senis Bur
neika nepaprastai nustebo:

— Ar vėl su japonu?
— Kad mes nė nepaklausėm, su kuo. 

Petras iš to greičio ne sudiev nepasakė, 
nebuvo kada klausti. Jam toks dabar rū 
pestis, — kalbėjo Jonienė, padėjusi šauk
štą ant stalo.

— Nenoriu ir aš barščių, — padėjo ir 
Jonas savo šaukštą. — Negalima nury
ti, prakaitas muša. Šitaip karšta, o ddr 
čia šilto viralo. Rūgštaus pieno reikia 
pamėginti, gal geriau ėis.

Tačiau niekas nėjo. Moterys siūntė 
vaikus pasiklausyti į Alimą, gal ką dau
giau sužinos. Juozas, kaip smalsesnis, 
nuėjęs sužinojo, kad būsiąs karas ruso su 
vokiečiu.

(Daugiau bus)

NOTICE Is hereby givėn that License No. 
GB 1921 l\as been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcdhollc Beverage Control Law at 
4101 Avenue V, Borough Of Brooklyn, 
County . of Kings, to bė consumed otf the 
premises. ’

Aaron lipko
4101 Avenue U, Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1478 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
760 Macon Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS BONELLI
760 Macon St., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6757 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5012 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of King?, to be consumed off the 
premises.

FRED FIXSEN
5012 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1716 has been issued to the undersigned 
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 bo consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2328 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
377 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
promises.

A LEK STEIN & SAM BURSTEIN . 
(Slope Del.)

377 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby, given that License No. 
GB 6761 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Palmetto St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

MARTIN SOMMER
299 Palmetto St., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2365 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2783-85 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off tho 
premises.

LOUIS MEHRBERG
(Fulton Self Service Super M’kt.) 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9277 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 
promises.

CASHIS KING MARKETS SYSTEM, INC. 
742 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1614 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail undor Section 197 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
43 Hicks Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DANIEL HANAWAY
43 Hicks St., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10147 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholie Beverage Control Law at 
2976 Quentin Road, Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM DAVIDOFF
2976 Quentin Road, Brooklyn, N. Y. (T)

Shenandoah, Pa.
Žineles

Rugp. 30 dieną, Lakewood 
Parke buvo piknikas ir šokiai, 
dėl rusų karo pagelbos. Jį su
rengė Schuylkill apskričio 
bendros jėgos, kaip Russian 
War Relief Day.

Diena pasitaikė labai gra
ži, tai parkas buvo pilnas žmo
nių. Prakalbos ir programa 
įvyko didelėje salėje, kuri bu
vo pusėtinai, pripildyta klau
sytojų. Kalbėtojų buvo daug, 
bet svarbiausi buvo Šie: J. 
Križicky, pirmininkas Slavų 
Kongreso Amerikoje iš Mil
waukee, J. Yakhontoff, buvęs 
Rusijos imperijos generolas ir 
Kerenskio valdžios karinis 
atstovas Japonijoje, Dr. P. 
Borosevich, iš Pottsvillės, ku
ris yra Schuylkill apskričio 
Medikalės Sąjungos pirminin
kas, P. Brennan, mainierių 
linijos 9 Distrikto organizato- 
ritiš ir daug kitų, tarp kurių 
buvo rusų kunigų.

Visų kalbėtojų kalbos buvo 
daugiausia už agitavimą žmo
nių, kad aukotų kiek kas gali 
dėl rusų pagalbos fondo ir 
sykiu davė didžiausią kreditą 
Raudonajai Armijai ir visai- 
Rusijos liaudžiai Už jų didvy
rišką kovą prieš Hitlerio rudą
jį fašizmą. Generolas J. Ya- 
khontoff savo kalboj pabrėžė, 
jei dabar būtų atidarytas ant
ras frontas vakaruose, tai są
jungininkai ateinančias Kalė
das švęstų jau Berlyne. Taip 
pat ir kiti kalbėtojai ragino 
prie atidarymo antro fronto 
tuoj aus. O žmonės štbrmingai

(Tąsa ant 5-to pusi.)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 585 has been issued t* the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 
o? the Alcdjjolic Beverage Control Law at 
761 Pennsylvania Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RAY BAKER
764 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 625 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
445 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CAESAR DEL. & REST., INC.
445 Kings Highway, Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that- License No. 
EB 1966 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2005-11 Coney . Island Avė., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EUGENE & HERBERT JACOB 
(Quentin Bowling Center) 

2005-11 Coney Island Ave.,
Brooklyn, N. Y. (T) 

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2337 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2258 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. . ■

GIUSEPPE CANONICO
2258 Pacific St.. Brooklyn. N, Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6467 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
178 Gold Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

JOHN & VINCĖNZA 
MABEL MENNECI

178 Gold St., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2525 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section » 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
206 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

MARIA MARCHESANO 
(Adelphi Del.)

206 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2680 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
390 Tompkins Avei, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, Ito be consumed off the 
premises.

ANNE WILLIAMS
390 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 825 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage. Control Law at 
255 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNETTE DELICATESSEN CO., INC. 
255 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1761 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6 Newkirk Plaza, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID KESSLER
6 Newkirk Plaza, Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2711 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8624 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN LAKRITZ
3624 Church Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1434 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed Off the
TTmrVT 1 UZAII

SIGMUND R. TURCZANY
318 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1652 has, been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
89 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BRUNO
89 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1743 has been issued to the undersigned 
to Sell beet, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH BROWN
485 Myrtle Ave., Brooklyn, N.« Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2227 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
183 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of. Kings, to be consumed off the 
premises.

MIRIAM BRANDT
183 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No 
GB 9021 .has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1101 Banner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA ESPOSITO
1101 Banner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1651 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
513 Leonard Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to. be consumed on the 
premises.

ANDREW J. BENTTVEGNA
513 Leonard St., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
ĖB 576 has been issued to the undersigned 
td sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverago Control Law at 
4021 Flatlands Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES E. ENRIGHT *
4021 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 742 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of The Alcoholie Beverage Control Law at 
119 — 3rd Street, Borough of Brooklyn, 
CoUnty Of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS RAFFAELE 
(Domenick’s Bar & Grill

119 — 3rd St., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is .hereby given that License No. 
EB 2734 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8614 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NICHOLAS PAPAGEORGE 
8614 — 18th Ave.. Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 827 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1019 — Avenue H. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID GROSSMAN
1019 Ave. H. Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1922 has been issued to .the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
<4 tl’j. Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Harrison Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. • ,

MIKE WHITE
187 Harrison Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby give.n that License No. 
GB 1963 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control' Law at 
201 Parkside Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL BEGUN & BERNARD 
SILVERMAN 

(Parkside Busy Bee)
201 Parkside Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2142 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I aw at 
78 Montague St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEO SPRINGER
78 Montague St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6734 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law' at 
157 Baltic Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises. .

DIETRICH LEIIMKIIH
157 Baltic St,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2449 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
186 York Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

TONY KORPACZ I
186 York St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is. hereby giyon that License No. 
GB 1599 has been issued to the undersigned 
to sell beėr, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
936 Madison Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEON DARVIN
936 Madison St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1840 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
876 Broadway. Borough of Brooklyn, 
County of KirigS, to bo consumed off the 
premises.

HARRY NADEL
876 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1549 has been issued to the Undersigned 
to sejl beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. i. -

DOROTHY GREENBERG 
407 DeKalb Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is herpby given th»t License No. 
GR 9039 has been issued to the undersigned 
to sell b$er, at retail under Section 107 
of the Alėohofiė Beverage Control Law at 
26 Driggs Avenue, BprpugbOf Brooklyn, 
County of Kingą, to bo consumed Oft the 
promises. :

;. Otto’S Delicatessen ,
26 DriggsL Av&, ... ,Brooklyn, N. Y.

tiptoe .No- 
JCB 2389 has been issued CO. tnd Undersigned 
to sell Her, a( retail dw ronton 107 
of the’ Alcoholic Bdverpge Control Law at 
802 ■— 64th Street, , Borough . Of Brooklyn, 
County. of Kings, to bo consumed on

802 — 64th St., Brooklyn, N.

NOTICE is, hereby given that. License No. 
EB 568 has been issued, to the undersigned 
to sell bęer, at retail.., under .Section 107 
of the Alcoholie Beverage Control .Law nt 
896 BelmOnt Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on the 
premises. * • ■ \ - Y i

I., ADAM SHINKUNAS
896 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2675 ha$ been issued to the undersigned 
to sell beer, kt retail ' Under Section 107 
of the Alcpholic Beverage Control Law at 
21$ Franklin, Str, Borough of Brooklyn, 
County,.of Kings, to be consumed off the 
premises. <• . ' - 4 .

STANLEY ZUK
218 Franklin St., * Brooklyn, N. Y. (T)

the

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1996 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
68 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERICH KOLOWSKY
63 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 9044 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
108 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County oi Kings, to be consumed off the 
premises.
t 4 WlLlAMl MACKIN
108 Patchfen Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License Nc. 
GB 2141 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2602 Gerritsen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ■.

WILLIAM STEFFENS
2602 Gerritsen AVe., Brooklyn, N. .Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1891 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic leverage Control Law' at 
4007 9th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH & BARNET MAZIROW 
4007 9th Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
QB 2367’ 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 bo consumed dff the 
premises.

DIETRICH AHRENS
4917 7th Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1970 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, at tetai I Under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Lnw at 
1419 Sth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. (

DAVID KATZ
1419 8th Ave., Brooklyn, N. Y. (T) 

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2025 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
Of the Alcoholic Beverage Control T^aw at 
2277. McDonald Ave'., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROBERT E. FREY
2277 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

---------------------------
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2016 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 
Of the Alcoholic Beverage Control' Law at 
118 Prospect Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed off the 
premises,

weRner Meyer
113 Prospect Place, Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 9268 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undęr Section 1C7 
of the Alcoholic Beverage Control Lnw at 
356 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the

MOLLIE & MARY LEVINTON
356 Sumner Ave., Brooklyn, ,N. Y. (T) 

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2601 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage ,Control .Law at 
2703 Avenue Z, Borough df Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ■

JOHN PAPPIANOU
2703 Ave. Z. . Brooklyn, N. Y. (T)

■ . ■> r ■ ■ ........ -« ■ ■ ,

NOTICE is hereby iivqji that Licens^ No. 
EB 701 has been Issued 16 the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of. the Alcoholic Beverage Control Uw at 
180 West Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN KQTULAK
180 West St.. Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 519 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
268 Riverdale Ave., Borough, of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. . ■■ . ■

ISRAEL STEINER
263 Riverdale Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 558 has been issued to the undersigned 
to sell beer,- at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control L<rw at 
631 .Vanderbilt Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kinfts, td ba Consumed on tho 
premises. DdHERTY

(Pąrk View Tavern)
681 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 529 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 197 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4115 — Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CORNELIUS D. SULLIVAN 
(Sullivan's Bar & Grill)

4115 Ave. J, Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB. 778 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law M 
172 Havemeyer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ' j ■

LOVIS FREEDMAN
172 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 679 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 197 
of the Alcoholie Beverage Control Law at 
77 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 6n the 
premises.

JOSEPH THALER
77 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 460 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Lew «t 
78 East 18th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed on the 
premises.

D. & J. CAFETERIA, INC.
78 East 18th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 796 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Lew at 
97 Riverdale Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. w

ABRAHAM WASSERMAN
97 Riverdale Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1910 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 Kings, to be consumed on the 
premises.

saMuel Herbst
233 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y..

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 455 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of (he Alcoholic Beverage Control Law at 
900 Saratoga Avenue, BortfUgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS FEINMAN
900 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10712 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 Knickerbocker Av., Borough of Brooklyn, 
County of Rings, to be consumed off the 
premises.

OTTO TIEDEMANN
215 Knickerbocker Av., Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1924 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of (he Aleoholic Beverage Ccmtrol Law at 
116 Underhill Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS BARRIS
116 Underhill Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2736 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
Of the Alcoholic Beverage Control Law at 
16$4 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LILLIAN WIENER
(Economy Food Center)

1664 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License NO. 
GB 1700 .has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail , under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law sit 
73? Meeker Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES CLANCY
723 Meeker Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10710 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1365 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STEVE ARGIANNIS.
1355 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6761 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of .the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Torhpkin<s -Avenue, Borough of Brooklyn,* 
County .of Kings, to be consumed off the 
premises. <

b-z-bee Foodland
Samuel J. Dickler « - > •

318 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y,



Penkias Puslapis

MASS. LIETUVIAM
TRYS DIDELĖS MASINeS PRAKALBOS, SO. BOS

TONE, MONTELLOJ IR WORCESTER Y

Įvyks Spalių (October) 4 d. Bostone ir Brockton;
Spalių (October) 11 d. Worcester, Mass.

Kalbės Sovietų Sąjungos Generalio Konsulato Atstovas 
Lietuvis P. Rotomskis, Valstijos Gubernatoriaus Pava
duotojas, Bostono Miesto Majoro Pavaduotojas, Dainuos 

Harmonijos Grupe. Be to, Bostone ir Montelloj Kalbės 
A. Bimba, o Worcesteryj Kalbės R. Misara

Kuo Smarkiausiai Garsinkime 
Šias Tris Prakalbas

Massachusetts ir apylinkės 
Lietuvių Medikalės Pagalbos 
Sovietų Sąjungai Komitetas 
turėjo iš eilės tris svarbius su
sirinkimus. šis lietuvių komite
tas yra atsakomingas Ameri
can Committee for Medical 
Aid to the Soviet Union arba 
kitaip užvadinant, Russian 
War Relief, Inc., kurio adre
sas yra 123 Newbury Street, 
Boston, Mass. Dr. Hugh Ca
bot yra pirmininkas, Mrs. Jen- 
et George Faxon, sekr.

Liepos (July) 12 d., 1942, 
įvyko konferencija Lietuvių 
Piliečių Kliube po numeriu 376 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass, šioje konferencijoje bu
vo nutarta, kad reikalinga su
rengti tris dideles masines 
prakalbas Massachusetts vals
tijoje. Delegatai, instruktavo 
valdybą šiuo reikalu rūpintis 
pat pradžioje rudens. Taigi 
valdyba, suprasdama reikalą, 
turėjo savo susirinkimus: rug
pjūčio 11 d. vakare Metodis
tų žinyčioje, 2 Atlantic Street, 
So. Boston ir rugpjūčio 25 d. 
Taipgi ir komitetas turėjo sa
vo susirinkimą. Pirmam susi
rinkime, apart So. Bostono 
draugų, taipgi dalyvavo drg. 
John Grybas, iš Norwoodo, 
drg. K. Beniulis ir Kukenis iš 
Montello. Susirinkimai išklau
sę pirm. prof. B. F. Kubiliaus, 
ir sekret. raportus, nutarei 
tuojau imtis už šito taip svar
baus ir neatidėliotino darbo. 
Darbą pradedame su atsišau
kimu ir paraginimu į visus 
Mass, lietuvius, į visus geros 
širdies brolius, seseris, priete- 
liūs ir draugus, be skirtume 
pažiūrų, bei įsitikinimų. Pra 
šome ir raginame visus, kaip 
ir kuom kas išgali, prisidėti 
prie suteikimo taip reikalingoj 
medikališkos pakalbos Sovie
tų Sąjungai, kurios liaudis i 
Raudonoji Armija šiandien p 
14 ilgų mėnesių didvyriška 
gina visą žmoniją prieš nacis 
ką oktopusą. Nuo šio laiko 
Mass. Lietuvių Medikalei Pa
galbai Komitetas Sovietų Są
jungai veiks daug glaudžiau 
su Russian War Relief, Inė. 
Mūsų rūpestingas drg. S. Za- 
vis yra lietuvių atstovas į Run- 
sian War Relief, Inc.

1. Prakalbos įvyks spali, 
(October) 4 d 
Municipal Salėje. Pirmu karty 
pas mus kalbės Sovietų Sąjup 
gos generalio konsulo atstovas 
gerb. P. Rotomskis ir “Lais
vės” red. Antanas Bimba; da
lyvaus plačiai žinoma Harmo
nijos Grupė. Nuo Mass, valsti
jos bus gubernatoriaus pava
duotojas, Bostono miestą at
stovaus majoro pavaduotojas. 
Taipgi bus žymus kalbėtoj 
iš Russian War Relief, In 
Prakalbos prasidės kaip tre
čią valandą po pietų#

Valdyba 
draugių iš 
Lawrence, 
Cambridge,

ir

i

0
So. Bostęn 

u

as 
c.

prašo draugų ir 
Lowell, Haverhill, 
Peabody, Lyijn, 

Somerville, Brigh
ton spalių 4 d. nerengti jokių
susirinkimų savo kolonijoje, 
bet dalyvauti So. Bostono pra
kalbose. Labai pageidautina, 
kad nuo organizacijų, kaip ir 
nuo pavienių ypatų, atvežtu- 
mėt aukų Sovietų Sąjungai. 
Momentas svarbus ir prisiren
gimas turi būti konstruktyviš- 
kas.

Antros prakalbos bus spa
lių (October) 4 d. vakare, 
įvyks Montello Tautiškam Na
me. Į Montello važiuokit Visi 
draugai ir draugės, kurie gy
venat Stoughton, Norwood, 
Bridgewater arba Brocktono 
apylinkėje, taipgi ūkininkai ir

ūkininkės, šiose prakalbose 
kalbės P. Rotomskis, A. Bim
ba ir nuo Russian War Relief, 
Inc. Taipgi bus ir muzikalių 
pamarginimų. Prakalbos įvyks 
vakare, 8 vai. Ona Stygienė, 
K. Beniulis ir George Shimai- 
tis Montello apylinke rūpinsis. 
Jiems prigelbės mūsų nenuils
tantis veikėjas John Grybas iš 
Norwood, Mass.

Rūpinkitės taipgi visi, drau
gai ir daugės. Būkit teisūs šia
me darbe! Pildykit, ką esame 
pažadėję, supažindinti mūsų 
liaudį su dabartiniu pasaulio 
konfliktu. Apie save daug ne
galvokime, nes žmonės mumis 
netikės. Galvokime daug ir 
pinkimės, kad mūsų darbai 
retų gerus vaisius.

Vardan viso komiteto, 
prašau jūsų į darbą dabar!
Trečios Prakalbos iš Eilės 

Įvyks Worcester, Mass., 
Spalių 11 Dieną

Kalbės ger’D. P. Rotomskis; 
“Laisvės” redakt. R. Mizara, 
taipgi nuo Russian War Re
lief, Inc. Į Worcester mes ragi
name, kad draugai ir draugės 
važiuotų iš Hudson, Marlboro, 
Fitchburgo ir visos Worceste- 
rio apylinkės. Mes pasitikime 
ir didžiai gerbiame worceste- 
riečius. Sykį, garsusis Rusijos 
rašytojas Tolstojus pasakė: 
Nejieškok sau garbės kitų 
žmonių garbėje, tai būsi tei
singas žmogus. Bet šių žodžių 
rašytojas ir visas mūsų komi
tetas jaučiasi garbingi. Istori
joje yra pas mus, draugai, už- 
rekorduota, kad broliai ir se
serys worcesterieciai lapkričio 
14 d., 1941, turėjo galutiną 
atskaitą iš jūsų darbų Sovie
tų Sąjungos kovotojams prieš 
fašistų gaujas, kurios užpuo
lė Sovietų Sąjungą ir mūsų 
šalį, ši atskaita parodo mums, 
kad worcesterieciai geros šir
dies žmonės, suaukavo $950 
Sovietų pagalbai.

Kadangi mūsų darbas, drau
gai ir draugės, dar neužbaig
tas, dar tik pradžia, taigi da
bar ir turime vėl visi į šią tal
ką judintis. Mums visiems aiš
ku, kad karas tęsis, kol fašiz
mas bus nušluotas nuo šio pa
saulio, taigi mes visi turime 
rūpintis su karu surištais klau
simais, kurie stovi prieš mus. 
Mes tikimės, kad spalių 
tober) 11 d., 1942, jūs, 
gai, išgirsit prakalbose 
naujo, todėl ir prašome
tįs su aukomis, dirbti širdin
gai, kad šios prakalbos būtų 
užrekorduota jūsų ir mūsų vi
sų darbuose.

Mass. Lietuvių Medikalei 
Pagalbai Sovietų Sąjungai 
Komitetas:

Prof. B. F. Kubilius, 
Pirmininkas.

M. Kazlauskas, 
Iždininkas.

S. Zavis,
Finansų Sekr.

Nariai:
A. Kupstys, Dr.

Repšys, A. Barčius, Ona Sti- 
gienė, J. Penkauskas, John 
Grybas, V. Kancevičius, J. Le
vas, G. Shimaitis, K. Beniulis,
J. Skliutas, V. Andralunas, M.
K. Sukackienė, J. Karsonas, 
direktoriai.

Dr. J. F. Borisas,
Sekretorius.

nais delnų plojimais nepadė- 
sim savo sąjungininkei šioje 
bendroje kovoje už pasaulio 
laisvę, bet reikia dirbti ir dirb
ti, aukoti kiek kas išgali Ru
sijos karinei pagalbai dėl grei
tesnio Ašies susmukimo.

Didžiausia auka buvo tūks
tantis dolerių nuo marškinių 
siuvimo unijos lokalų Schuyl
kill apskrityje; 10 dolerių nuo 
LDS 34 kp. Viso aukų salėje 
buvo surinkta apie 15 šimtų 
dolerių. .

Prakalbų pirmininkas buvo 
J. Gleckis, mainierių unijos or
ganizatorius iš Shenandoah, 
Pa. Programa buvo graži, ku
rią išpildė rusų bažnytinis cho- 
buvo ir jaunų šokikų grupė iš 
Pottsvillės.

Pacaus- 
narys LDS 213 

Pacausku iš Lost 
kurie yra geri d ar
ki asės rėmėjai ir

rū- 
tu-

as

(Oc- 
drau- 
daug 
reng-

John

Shenandoah, Pa.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

plojo, vos tik suminint antrą 
frontą. Tas parodo, jog mai- 
nieriai yra šimtu nuošimčių už 
atidarymą antro fronto tuo- 
jaus!

J. Križickas, kreipdamasis į 
publiką aukų, pasakė, kad vie-

Pittsburgh, Pa. Iš Lakewood Parke Pikniko

Spalių 9 dieną išeina į Ame
rikos kariuomenę J. 
kas. Jis yra 
kp., sūnus 
Creek, Pa., 
bininkiškos 
veikėjai.

Tą pačią dieną išeina ka
riuomenėn ir J. Bliuvas, buvęs 
Mainierių Kvarteto narys. Tai 
jau penktas narys bus Ameri
kos kariuomenėj iš LDS 213 
jaunuolių kuopos.

Linkiu jiems ko geriausio 
pasisekimo karinėj tarnyboj.

Rugp. 23 dieną Bransvillės 
giraitėj LDS 10 Apskritys tu
rėjo savo metinį pikniką. Die
na pasitaikė prasta, nuo ryto 
lynojo, o į vakarą ėmė smar
kiai lyti. Tai iš tolimesnių 
miestelių beveik niekas nebu
vo atvažiavęs ir patys vieti
niai anksti išsiskirstė. Tai gai
la, kad gamta sulijo pikniką, 
kuris buvo paskutinis šiame 
sezone.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 12-to Apskričio posėdis 
buvo laikomas rugpjūčio 29 
dieną. Pasirodė, kad draugė 
Radzevičienė serga’ir randa
si ligoninėje, todėl negalėjo 
būti susirinkime, šie komite
to nariai dalyvavo; E. Mikne- 
vičienė, A. Botyrienė, M. Pa- 
cenkienė, R. Radišauskienė, 
M. Bagužinskas ir M. Kalaus- 
kas.

Nutarta galutinai, vykdyti 
koncertą. Turime du daininin
kus, pasižadėjusius, būtent, 
Birutę Ramoškaitę ir Stanley 
Kuzmicką. Spaudos darbus at
likti palikta M. Kalauskui. 
Įžanga į koncertą bus 50 cen
tų.

Nutarta prakalbas rengti 
apie lapkričio 20 dieną.. Pa
likta Kalauskui su kuopomis 
susižinoti.

Nutarta sekamą .apskričio 
komiteto posėdį laikyti spalių 
11 dieną pas Radišauskienę, 
206 Fourth St., Wyominge, 2 
vai. po pietų.

Tėmykite, laisviečiai: LLD 
12-to Apskričio koncertas bus 
Wilkes - Barrėj, 325 East 
Market St. Programa bus tur
tinga. Po koncerto bus užkan
džių ir gėrimų.

Apskričio Valdyba.

WA11 BONDS
★ ★
The 50-caliber Browning machine 

gun is one of the most efficient short 
range weapons used by U. S. Fight
ing forces. It is effective at ranges 
up to 2,000 yards and fires about 
600 forty-five caliber bullets 
minute.

per

Spalių 14 dieną Mehers sa
lėj, Shenandoah, Pa., yra ren
giamos prakalbos Navy ir 
Army fondui. Bus gerų kalbė
tojų, kurių viena iš svarbiau
sių bus Gurley Flynn, plačiai 
darbininkų klasei žinoma vi
soje Amerikoje, kaip viena iš 
geriausių kalbėtojų ir sykiu 
kovotoja už darbo žmogaus 
reikalus.

Tai apylinkės draugai, atei
kite ir savo draugus atsiveski
te, nepraleiskite progos išgirsti 
tą visoj šalyje paskilbusią ko
votoją. Jinai plačiai paaiškins 
mainierių svarbą šiame kare ir 
bendrą pasaulinę padėtį. Įžan
ga veltui. A. K.

Rugpjūčio 30 d., t. y., sek
madienį buvo surengtas viso 
Schuylkill apskričio, bendro
mis jėgomis tarptautinis pik
nikas naudai rusų karo pa
galbai. Paaiškėjo, kad šitas 
masinis tarptautinės pažangio
sios publikos susirinkimas bu
vo sušauktas iniciatyva (suma
nymu) organizuotų angliaka
sių.

Gal tai bus kietųjų anglių 
apskrityje atlikta Viena iš 
svarbiausių užduočių organi
zuotų darbininkų šiame svar
biam momente, kada visas pa
saulis uždegtas karo liepsna!

Pirmininkas Joseph Glanski 
iššaukė kalbėti 9-to Distrikto 
angliakasių prez. Martin F. 
Brennan, kuris savo kalboj 
aiškiai nurodė, kad šitas mo
mentas neskiria mus nė religi
niai, nė tautiniai, nė rasiniai, 
visi esam lygūs sūnūs laisvos 
demokratinės šalies — Jungti
nių Amerikos Valstijų—ir visi 
turim bendrai stoti su mūsų 
sąjungininke Sovietine Rusija 
nugalėjimui bestijiško hitleriz- 
mo!

Antrasis kalbėtojas buvo lie
tuvis, bet kalbėjo anglų kal
ba, tai Dr. W. C. Dorasavage. 
Jis aiškino medicinos svarbą 
karo fronte ir kaip reikalinga 
mūsų finansinė medicinai pa
rama.

O iš pačių svarbiausių kal
bėtojų buvo general Victor 
Yakhontoff, Rusijos militari- 
nis ekspertas ir John Buber- 
niak, Brotherhood unijos pre
zidentas. Abu pribuvo iš New 
Yorko ant šio susirinkimo. Pir
mutinis nurodė, kaip yra stip
ri ir nenugalima Raudonoji 
Armija, ir kad Hitleris bus ga
lutinai sumuštas. Antrasis kal
bėjo, kaip mes turim dėti vi
sas pastangas nugalėjimui fa-

šizmo, prisidėdami savo auko
mis sulig išgalės gelbėdami 
raudonarmiečiams. . .

Programai pildyti žymiai 
prisidėjo ukrainiečių menas, 
dalyvavo net 3 parapijiniai 
chorai — St. Clair, Lansford 
ir Nesquehoing. Taip pat buvo 
ir klasiški šokikai su tautiš
kais kostiumais, kas publikoj 
darė gerą įspūdį.

Šiame parengime ukrainie
čiai ir abelnai slaviškos tau
tos: aukštai atsižymėjo ben
drai išstoti prieš hitlerinį bar
barizmą! Nes ant estrados 
vaizdavosi jų net 10, jei ne 
daugiau, dvasiškių, du kalbė
jo, ir abelnai, visi su savo pa- 
rapijonais pareiškė savo troš
kimą prašalinti kruvinąjį hit
lerinį barbarizmą ant visados 
nuo žemės kamuolio!

Na, o kurgi mūsų lietuvių 
dvasiški j a, kurių Schuylkill

paviete (apskrityj) yra daug, 
bet nė vienas nepasirodė ant 
estrados prieš publiką pareikš
ti, ką jis mano apie hitleriz- 
mą? Tai gėda!

Lietuvių pažangiųjų dalyva
vo skaitlingai, bet kad pribu
vus ant programos ir laukiant 
iki ji baigsis, nebuvo laiko nė 
su geriausiais draugais pa? 
spausti vienas kitam dešinę, ir 
pasidalinti vienu kitu svarbeje 
niu žodeliu. Gaila, kad taip 
prabėgo tos valandos, reikėjo 
grįžti į savo buveinę, netarus 
vienas kitam žodį, nepaspau- 
dus dešinę, nors ir retai asme? 
niškai tenka susitikti!

Vien linksma, kad ir ant 
mūsų aptemusio horizonto pa? 
sirodė spindulys džiaugsmo, 
kad ne viskas amžinai numirę 
ir dar gali gyvuoti.

Kiek sudėjo aukų, pilnų 
skaitlinių neturiu po ranka, tai 
ir neminėsiu. Komisija tai pa
skelbs viešai.

J. Ramanauską?,

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name * BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na- • 
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį
Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

Biznieriai, skelbkite savo bizn) 
dienraštyje “Laisvėje”!

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

One of these guns costs about 
$1,500, while a thirty-caliber ma
chine gun costs approximately $600, 
Our fighting forces need thousands 
of these rapid-fire guns. Even a 
small town or community can buy 
many of them by uniting in the pur
chase of War Bonds. At least ten 
percent of your income in War 
Bonds every pay day will do the 
trick. {/. 5. Treasury Department

FRANK USIE (NARAVAS) 
LDS 213 kp. narys, 

Shenandoah, Pa.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas j 

trečiadienį, rugsėjo 9 d., 8 vai. va
kare, LDP Kliubc, 408 Court St. 
Draugai, būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes bus daug svarbių 
dalykų apkalbėti.
Shcralis, Sekr. (210-212)

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 
t PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO

DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

įvyks

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikon iškaiš. Rei- 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES 
St., Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Undertakęr

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant

• visokių kapinių
VELTŲ! ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Milwaukee, Wis.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

smerkė Martin Biesold, 37 m., 
vokietį, kuris įsipilietino 1935 
m., už vėliavos paniekinimą. 
Jis turės atbūti kalėjime 60 
dienų jr užmokėti $100 baus
mės.

Biesold liko sugautas be- 
bandant nutraukti vėliavą ties 
4046 N. Ladkin St.

Kaltininkas teisinosi, kad 
jis buvo girtas. Tačiau ar jo 
girtumui kenkė vėliava? Jeigu 
jis neužmokės bausmės pini
gais, tai turės dar kitas 60 
dienų būti kalėjime.

Mrs. Forbosse Pašaukta 
Pasiaiškinti

Mrs. Forbosse, našlė buvu
sio German-American Volks- 
bund vadovė, pašaukta pasi
aiškinti apie jos ryšius su na
ciniu veikimu.

Tai tiek šią savaitę apie įvy
kius Milwaukee.

Sena? Jūreivis.

JONAS 
512 Marion

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

Tel. GLenmore 5-6191

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVąnda—L. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeycr 8-1158

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ ’

Ateikite pasimatyti su Giviais
jT» • ■ Stat Geriausias Alus Brooklync

/rZO 3 a(^resas;

Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

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

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboIdt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais.

F. W. Shalins 
(Shalinska?) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avė.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

ES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa 
Telefonus Ppplar 4110
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šeštadienį, 29 d. rugpjūčio, 
pas Joną ir Teofilę Drūsus, 
Brooklyne, įvyko suprize puo
ta, apvaikščioti 25 m. vedy
binio gyvenimo sukaktį brook- 
lyniečių Juozo ir Marcelės 
Purvėnų.

Todėl, šia proga, draugai 
Purvėnai nori ištarti didelį a- 
čiu visiems tiems, kurie prisi
dėjo prie suruošimo šios puo
tos: Drūsams už surengimą 
suprizo jų namuose; Albertui 
ir Povilui Drūsams už gėles ir 
už pagelbėjimą gaspadinėms 
prie triūso; gaspadinėms už 
pagaminimą skanių valgjių — 
Mrs. Ivanauskas, Mrs. Drūsis 
ir Mrs. Gaučias; Rūtai Ant- 
kudavičiūtei ir jos draugei už 
patarnavimą prie stalų; svo
čiai, Mrs. Antkudavičienei už 
gražų pyragą; svotui, Mr. Kli
mašauskui, iš Port Jefferson, 
L. L, už skanius gėrimus ir 
taipgi visiems svečiams už da
lyvavimą ir suteikimą gražios 
dovanos ir už linkėjimus.

Nereikia pamiršti ir vaka
ro vedėją K. Ivanauską, kuris 
taip puikiai ir tvarkingai ve
dė programą.

Mes ilgai nepamiršime jūsų 
nuoširdaus suteikimo tokio 
puikaus suprizo. širdingai a- 
čiu!

Juozas ir Marcelė Purvėnai.

šeštas Puslapis
Antradienis, Rugsėjo S, 1942

Dėkoja Draugams
NevvYorko^/M^fZlnun

Mirė Jonas ŠapokaAMTERIS PASILIKS ANT BALOTO;
KOVA UŽ DEMOKRATINES 

TEISES AŠTRĖJA

flnl
Israel Amter

Maspethietis John Šapoka, 
LLD 138 kuopos narys, mirė 
rugsėjo 4-tos rytą, Veteranų 
ligoninėj, Bath, N. Y., kur jis 
išgulėjo jau gana ilgą laiką. 
Šiuos žodžius rašant dar nebu
vo žinoma, kur ir kada jis bus 
laidojamas.

Saužudė Atėmė ir Kitą
Gyvastį

Iškilmingai Minėjo Čar
terio Sukaktį

Rugsėjo 2-ros vakarą, La
Guardia žaismavietėje, Wil- 
liamsDurge, įvyko masinis mi
tingas paminėjimui metinės 
Atlantiko čarterio sukakties, 
dalyvaujant miniai svieto ir 
skaitlingai grupei žymių 
bėtojų, taipgi menininkų, 
iš žymiųjų kalbėtojų, dėl 
svarbių pareigų negalėję
būti, atsiuntė savo sveikini
mus, kurie buvo perskaityti 
susirinkusiems.

kal
beli 
kitų 
pri-

Kalbėtojai, įvairiausių orga
nizacijų atstovai, akstino gy
ventojus imtis daugiau veiklos 
įgyvendinimui -to č a r t e r i o 
svarbių dėsnių. Jie įrodinėjo, 
kad pats čarteris, nežiūrint di
delio Jo svarbumo, liktųsi tik 
žodžiais, tik sklypu popieros, 
jeigu visi tie, kuriems bran
gios demokratinės čarterio idė
jos, nestos į kovą ir darbą, ne
sukurs jėgas už prėzidento 
Roosevelto pečių.

Kai kurie iš kalbėtojų, kaip 
CIO ir AFL atstovai, Dr. An
nette Rubinstein, valstijos se
natorius Schwartzwald 
kiti atžymėjo Sovietų 
gos didvyriškas kovas 
vojų demokratijoms; 
skaičiuje ir Amerikai,
.kimo ilgiau Sovietams 
vieniems kovoti prieš aršiau
sią ir, stipriausią centralinę 
Ašies jėgą — hitlerizmą. Jie 
šaukė už antrą frontą tuojau, 
už padidintą žmonių vieningu
mą ir griežtesnę, platesnę ko
vą prieš apyseriškas fašizmui 
tarnaujančias 
fronte.

Taipgi kalbėjo kongresma- 
nas Celler, kai kurių Jkonsulatų 
atstovai, dvasiškis, lenki] at
stovė, Civilinių Apsigynimo 
atstovai. Dainavo lenkų cho
ras ir ukrainietės duetistės. 
Solistė Janover sugiedojo A- 
merikos himną. Grojo Ameri
kos Legijono benas.

Nuo mitingo pasiųsta pasvei
kinimai MacArthurui, Timo-1 
šenko, Churchillui ir Chiang 
Kai-shek.

Victory Komiteto, kuris ren
gė šį mitingą, atstotas pareiš
kė, kad sis gražus mitingas 
už pergalę buvot pirmas ir 
sėkmingas, bet ne paskutinis, 
o tik vienas iš daugelio.

ir tūli 
Sąjun- 
ir pa

tartie 
iš pali- 

veik

jėgas namų

Elizabeth, Gurley Flynn

Israel Amter, komunistų 
kandidatas Į New Yorko vals
tijos gubernatorius, nominuo
tas penkiomis dešimtimis tūks
tančių piliečių parašų, neiš
trauks savo kandidatūros, 
kaip pareiškė Simon W. Ger
son, Komunistui Partijos šios 
valstijos įstatymdavystei atsto
vas. Pareiškimas padaryta ke
liomis valandomis prieš išsi
baigiant laikui įteikti atšauki
mus nominuotu kandidatu, c *•

Visus 
munistai 
Amterį 
Flynn,
kongresmanus 
visos valstijos).

Ištraukiama šie: Frank Her
ron, kandidatas į gub. pava
duotojus; Benjamin J. Davis, 
kandidatas į prokurorus; Fred

kandidatas į kontro- 
ir Robert Minor, kan- 

į kongresmanus nuo

kitus kandidatus ko- 
ištraukė, išskiriant 

ir Elizabeth Gurley 
kuri kandidatuoja Į 

at-large (nuo

Briehl, 
lierius, 
didatas 
visos valstijos (at-large).

Suprantama, kad ištrauktų
jų vietosna komunistai rems 
tūlų kitų partijų kandidatus, 
bet šiuos žodžius rašant dar 
nebuvo paskelbta, kuriuos. 
Vienas aišku, kad tai bus ka
ro laimėjimo šalininkai, nežiū
rint, iš'kuriui partijų.

Šiuo tarpu kova dėl baloto 
teisės visiems, kuri teisė yra 
garantuota šalies konstitucija, 
dar tęsiasi. Už tą teisę pasi
reiškė daug žymių valdininkų 
ir šiaip visuomenininkų. Už 
ją griežtai pasisakė Darbo 
Partija ir daug kitų organiza
cijų. Valstijos sekretorius 
Walsh atmetė Legijono šulų 
protestą. Bet Legijono reak
cininkai nerimsta, tad kova 
už baloto teises aštrėja.

Mrs. Helen Oswald, 
ma nepatenkinta savo gyveni
mu, nusprendė nusižudyti sau 
lengvu būdu — gasu. Bet, 
veikiausia, ji nei nepagalvojo, 
kad tuomi ji atims gyvastį ki
to asmens ir sužeis 9 kitus, 
taipgi padarys savo kaimynam 
milžiniškų nuostolių.

Pasiruošus mirtin, ji rūpes
tingai užkamšius, užklijavus 
visus galimus kur būti plyše
lius languose, duryse savo 
apartmento, E. 48th St. ir 3rd 
Ave., New York, ir atsisuko 
gasą. Matomai, apartmentai 
ten sandariai budavoti, bran
gūs, žiurkių ir pelių padarytų 
olų nėra, kad per apie 10 va

ne palietė kitų 
nebuvo susek-

būda-

rytą atėjite
Margaret

landų gasas 
apartmentų ir 
tas anksčiau.

Penktadienio
) tarnaitė 

kuri būdavo tai vie
tai kitiems gyvento- 

leidžiama patarnauti,

Burke, 
niems, 
jams 
paspaudė Oswaldienes apart-

Apsigynimo Bonai

Paveikslas iš įspūdingo judžio “Kova Už Sibirą,” da
bar rodomo Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki- 

,mų ir 'tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

s
į'Žviv.'.

BU > M*
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REIKALAVIMAI
Reikalingi patyrę pentoriai (da

žytojai). Nuolatinis darbas, mokes
tis $8.00 į dieną algos. Kreipkitės 
pas: Kasper, 442 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Telefonas EVer
green 8-4461. (208-210)

RANDAVOJIMAI
Pasirendavoja 3 kambariai, garu 

šildomi. Renda nuo $15 ir aukštyn. 
Taipgi pasirendavoja 4 ir 5 kamba
riai, Kreipkitės po antrašu: 32 
Havemeyer St., & 212 Moore St., 
Brooklyn, N. Y. (210-212)

Reikalinga mergina ar moteris 
dirbti prie generalinio namų dar
bo, lengvas skalbimas. Gaus nuosa
vą kambarį. Reikės atsiliepti Dak
taro telefonu. Tur mokėti, kaip kal
bėt ir rašyt angliškai. Alga $45— 
50. Dėl daugiau informacijų, telefo- 
nuokite: Evergreen 7-4127.

(210-213)

žar-
Mes

Reikalinga 15 patyrusių avių 
nų atrinkėjų ir mieruotojų. 
mokame aukštas algas. Darbas nuo- 

I latinis. 5 dienų savaitė. Apmoka- 
■ mos vakacijos ir kai kurios šventės. 
I Kreipkitės: 195 Wilson Ave., arti 
DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

(210-212)

Reikalinga merginų nuo 18 iki 25 
m. amžiaus mokytis gero amato: 
Gera alga ir mokinantis. Nuolati
nis darbas. 5 dienų savaitė. Ap
mokamos vakacijos. Kreipkitės: 195 
DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

(210-212)

Reikalinga patyrusių opereiterių 
prie moteriškų paltų. Gali atsišauk
ti vyrai ir moterys sekamu antrašu: 
116 Suydam St., 
Brooklyn, N. Y.

(2-ros lubos)
(210-212)

mento skambutį. Momentaliai 
trenkė baisi eksplozija, kuri 
ją taip sužalojo, kad už po
ros valandų mirė ligoninėj. Ki
ti devyni asmenys sužeista. 
Bent trys 15-kos aukštų ir vi
so bloko pločio Buchanan 
Apartmentų “florai” visiškai 
suardyti, išskyrus išlaukines 
sienas. Keliuose kituose aukš- į 
tuose apartmentai apardyti iri 
gyventojams daug nuostolių | 
pridaryta.

Trenksmas išgązdino gyven-' 
tojus per kelis blokus aplink 
nuo nelaimės vietos. Daugelis! 
nusprendė, kad tai atakos iš į 
oro, bėgo į slėptuves, o kiti 
pradėjo dairytis po padanges 
bombanešių, bet tų nematyda- island laukuose farmerių pa- 
mi leidosi į tą pusę, iš kur pa- daryta nacių orlaiviams rody- 
sigirdo trenksmas. Iššaukta Įjės j 
kelios kompanijos gaisragesių, kus. 
būriai policijos, ambulansai.

Iš karto buvo manyta, kad ! 
ir Oswaldiene buvo užmušta 
eksplozijos, bet gydytojam 
patyrus, kad ji buvo jau mi
rus prieš apie 9 valandas, taip
gi suradus aplipdymus durų 
ir tarnaitės pozicija išaiškino, 
kad skambutis padegė perpil
dytą gasų apartmentą.

Mrs. Oswald tik pereitą sa
vaitę buvo atsiskyrus nuo vy
ro, už kurio buvo ištekėjus 
pereito sausio mėnesį.

DIDŽIAUSIA AMERIKOJ, PENKTUKU VERTĖ
Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

orlaivių stoti ir fabri

Karo vadovybė tuomet pra- 
I nešė, kad tos neva žinios yra i i J
neautorizuotos ir kad dalykas 
bus tiriama.

Šiomis dienomis, karo se
kretoriaus Stimson įsakymu, 
pulk. Dache N. Reeves atleis
tas nuo komandos. Spaudoje 
jis buvo minimas sąryšyje su 
tomis neva žiniomis, kaipo jų 
autoritetas. Taipgi atleistas iš 
pareigų vyresnysis karininkas

Lynn Farnol, šios srities oro 
jėgų santikianis su publika ofi- 
cierius.

Aukštesnės karo jėgų vado
vybės paskirti tyrinėtojai su
radę, kad tos neva rodyklės 
buvę visai netiksliai pasitaikę 
panašumai rodyklėms ir kad 
iš nekalčiausio dalyko ir spė
liojimų padaryta “žinia.”

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

Taip Valdžia Žiūri į 
Netikras Žinias

Neseniai buvo paskelbta 
sensacijas skleidžiančioj spau
doj, tame skaičiuje ir New 
Yorko Daily News, būk Long

* LIETUVIŠKAS ★ 8

TRAKTYRIUS |
(VALGYKLA IR ALINE) S
Rheingold Extra Dry Alus S 

Didelis pasirinkimas visokių g
Vynų ir Degtinės &
Importuotų ir Vietinių o

Kasdien Turime g 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g 

JUOZAS ZEIDAT |
Savininkas Q

411 Grand St. Brooklyn g

Lietuvių Kuro Kompanija |
Įsigykite žiemai anglių, nes j rudenj bus sunkus 

anglių pristatymas j miestus

'Vies taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuose 
Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

turite

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
196 Grand Street Brooklyn. N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
^ĮĮ^ĮĮ^Į^ĮĮ^ĮĮ^^ĮĮ^ĮĮ^Į^Į^^ĮĮ^^Į^ĮĮ^^lĮ^Į^Įi^Į^ĮĮ^Į^Į^^

STENGEIS & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja
AKIS

gerais patyrimais ir su

•7

Pritaiko
AKINIUS

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti I4th St. 
Akis ištiria

GYDYTOJAI 
100 iiuoš. unija šapo j 

Teief. s GR. 7-7553

DETROITE:
N. SHAFFER. WM. VOGEL, Direktoriai

BERNIUKAI ir MERGAITĖS 
nuo 12 iki 18 metų 

Reikalingi Namų Frontui 

Stokite į

Youth Emergency Service 
(Oficialė Programa Jauniem 

Liuosnoriam Civilinių 
Apsigynime)

ŠIANDIENĄ
2539 Woodward Avenue
602 Hofmann Bldg. Užsiregistruokite savo susiedijos 

C. D. V. raštinėj.

$
Krautuvėje yra 
dideliu pacirin- 
kimac 1 a i kro- 
dilų, 1 a ikrodė- 
Hų, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir c i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jume reikalin
ga.

DAIKTAIS IR 
KAINOMIS

VIRI-THIN RYTHM ... 
Yellow gold filled cate, 
17-tewel Precbion move- 
moot ... . $33.75

MERCEDES ... 14 kt. 
cofid yellow gold cate, 
l7-|ewel Precltlon move
ment .... $42.50

YERI-THIN AIRWAY . . . PW BOSITE 

or yellow gold fiOod com wM PATENKINTI 
GuUdlte back. 15 |oweh . Sit JI

\

Dienraščio
Laisves

Koncertas
Lapkr.-Nov. 8

Bus

LABOR LYCEUM
BROOKLYN. N. Y.

Moksliniais būdais, 
mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, 
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8842. BROOKLYN, N. Y.

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
DŽIUL.ERIAI yra gražiausios Ir Ilgiausia atmintinos dovanos

Lietuvių Rakandų Krautuve

MATEVSAS S1MONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsit Brook- 
lyne, užeikite su
silažinti.

Kiekvieną subatą • 
karšta vakarienė. e 
Atskiras kambarys • 
užėjimui su mote- • 
rimis. Nedėliomis • 
atdaras nuo 1 vai. • 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Howes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

409 ir 417 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

Geriausios Rūšies Rakandu
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JOS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI
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