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KRISLAI
Laiškas ir Stambi Auka.
Kas Tie Per Vieni

“Išdavikai?”
Argi Anglai Nieko Nenori?
Amerikiečiai irgi ką nors 

pasiims.
Lietuvos Laisve Užtikrinta.
Istorija Jau Tarė Savo Žodį.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Bivioklyne $7.00

Metams

THE LITHUANIAN DAILY
Rašo A. BIMBA

’ Spalių pirmą dieną gavau 
sekamą laiškutį:

“Gerbiamas Draugai Bim
ba: Prisiunčiame money orde
rį $55 vertes. Prašome paskirs
tyti sekamai: Penki doleriai 
Laisvės popierio fondui. Dvi
dešimt penki doleriai lietuvių 
raudonarmiečių pundeliams ir 
dvidešimt penki doleriai lietu
vių vaikučių pundeliams. Nors 
ši auka nėra pirmutinė, bet 
manome, jog jinai nebus 
paskutinė.

Draugiškai,
J. ir O. Deltuvai, 
Hanover, Md.”

ir

ALŽYRAS.—Didieji Ame- 
I rikos bombanešiai, atskridę 
iš šiaurių Afrikos, bombar- 

Tuodu geru draugu pažįs- (javo Munichą, pietiniai-va-
esu pas juos buvęs ir la- 
smagiai laiką praleidęs, 
gyvena šalia Baltimorės ir 
tarpe lietuvių gražiai dar-

tu labai seniai ir daugelį sy- 
kių ....
bai 
Jie 
ten 
buojasi.

Ona ir Juozas Deltuvai yra 
nuoširdžiausi darbininkiško ju
dėjimo rėmėjai ir dalyviai. Jų 
ši stambi auka puiki parama 
dienraščiui ir lietuvių tautos 
kovotojams. Labai jiems ačiū.

“Chiniečiai komunistai vadi
nami išdavikais,” sako Chica- 
gos kunigų Draugas (rugs. 29 
d.).

Kas juos išdavikais vadina? 
Žinoma, Draugas ir visi pro- 
naciai ir pro-japonai. Niekas 
kitas.

“Dniepras perpildytas na
cių lavonais,” tam pačiam 
Drauge skaitau antgalvį.

Kas tuos nacius sugrūdo į 
Dnieprą ?

Komunistai - raudonarmie
čiai. Jeigu jie būtų tatai ne
padarę, tai mes, mūsų kovoto
jai, būtų turėję tą padaryti — 
sugrūsti jei ne į Dnieprą, tai 
į kitą kurią upę.

Bet nacius grūdant, būtų 
reikėję gal milijonams ameri
kiečių kristi. Vadinasi, komu
nistai išgelbėjo milijonus ame
rikiečių.

Tas pats su chiniečiais ko
munistais, kurie yra nudėję 
šimtus tūkstančių japonų.

kaip jau dabar 
kovos prieš 
komunistais, 
dalyvauja ir

Tas pats, 
parodo istorinės 
fašizmą, visur su 
Jie visose kovose 
guldo galvas.

'O toks šimutis, kunigų pa
stumdėlis, ar toks kun. Pruns- 
kis, atsprūkęs Amerikon per 
Berlyną su Hitlerio patepimu, 
drįsta tuos žmones vadinti iš
davikais!

Vienam klerikalų laikrašty
je skaitau sekamą:

“Amerika ir Anglija nesie
kia sau jokių teritorinių užka
riavimų, nenori mažų tautų 
laisvės sutrempimo. Rusija 
dar ir šiandien nėra atsisakiu
si nuo imperialistinių siekimų 
Lietuvos, 
kitų jos 
žvilgiu” 
dieną).

Latvijos, Estijos ir 
vakarų kaimynų at- 
(Amerika, spalių 1

Vadinasi, Amerika ir Angli
ja yrą šventos ir visai baltos, 
tuo tarpu jųjų talkininkė, di
džioji Sovietų Sąjunga, kuri 
iki šiol nešė ir neša didžiąją 
karo naštą, yra baisi ir juoda.

Taip sako ir Hitleris. Jis ir
gi pasiuntė Hessą siūlyti An
glijai taiką ir susivienyti prieš 
Sovietų Sąjungą. Anglai nepa
klausė. Hitleris jų neapgavo.

Ką tikisi apgauti Juozas 
Laučka ?

Ne tiesa, kad Anglija visai 
nieko, nenori. Pirmajame ka
re, nors Rusija buvo talki
ninkė prieš vokiečius, tačiau

(Tąsa 5-me pus.)
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Hitlerininkai Rekrutuoja 
Lietuvos Berniukus ir Mer

gaites į Vergijos Darbus

AMERIKOS ARMIJA ŠLUOJA VOKIEČIUS LINKUI ROMOS
Amerikiniai Bombanešiai 
Net Austrijoj Arde Nacių 

Orlaivių Fabrikus

karinėje Vokietijoje, ir na
cių lėktuvų fabrikus Wiener 
Neustadte, už 25 mylių nuo 
Vienos, buvusios Austrijos 
sostinės.

Lakūnai sakė, jog, nežiū
rint ūkanoto oro, jų bom-

TALKININKAI MARsUOJĄ IŠLAISVINTI 
POPIEŽIŲ, SAKO PREZ. ROOSEVELTAS

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas pareiškė laik
raščių atstovams, jog ame- 
rikiečių-anglų armijos Itali
joj veda kryžiaus karą, kad 
išlaisvint Romą ir popiežių 
nuo nacių. — Apsupę po
piežiaus valstybėlę Vatika
ną, vokiečiai laiko ir patį 
popiežių kaip faktiną be-

♦Talkininkai Stengsis Ne- 
kliudyt Istorinių Romos

Palaikų ir šventovių
Talkininkai darys, kas tik 

galima, kad išvengt mūšių 
pačioje Romoje. Tokiu bū
du jie stengsis apsaugot 
Romos ir Vatikano istori
nius palaikus ir religines 
įstaigas, sakė prezidentas. 
Bet visai galimas daiktas, 
jog hitlerininkai naudos

NEAPOLIO UOSTAS GREIT BUS PATAISYTAS 
IR TARNAUS AMERIKIEČIAMS IR ANGLAMS
Alžyras. — Nors vokie

čiai per ištisas savaites 
sprogdino ir degino Nea
polio prieplaukų pastatus, 
tačiaus amerikiečiai ir an
glai per desėtką dienų iki 
poros savaičių tiek patai
sys Neapolio uostą, kad di
dieji Talkininkų laivai jau 
galės tiesiog į jį gabent sa
vo kariuomenę ir reikme
nis, kaip tvirtino laiviniai 
Talkininkų inžinieriai per 
Jungtinių Tautų radiją.

Pirmutinis darbas tai bus 
pašalinti griuvėsius laivų, 
kuriuos naciai tiksliai nu
skandino Neapolio uosto 
vandenyse, ir išgraibyti 
sproginius, kurių vokiečiai 
ten prisodino.
' Kol Talkininkai neturėjo 
Neapolio, tai jų laivai ne
galėjo daplaukt iki kranto

Žuvo Karinis Amerikos 
Laivas-Minininkas

Washington. — Per po
vandeninę’ eksploziją, įvy
kusią dėl nežinomos prie
žasties, praeitą savaitę nu
skendo amerikinis minų dė
liojimo ir graibymo laivas 
Skill ties Italija, Salerno 
įlankoje. Žuvo laivo kapito
nas.

bos pataikė į tuos didžius 
vokiečių lėktuvų fabrikus.

Nacių lėktuvai kovotojai 
priešinosi. Bet kol kas ne
pranešta, ar žuvo kiek ame
rikinių bombanešių bei vo
kiečių lėktuvų. Šie bomba- 
nešiai vienu pradėjimu at
liko 1,800 mylių kelionę, iš 
Afrikos ir atgal.

Romą kaip savo karo veiks
mų centrą ir tiksliai steng
sis, kad per kautynes dėl 
Romos ir pačiame mieste 
būtų naikinami senoviniai 
jos paminklai ir bažnyčios, 
— pridūrė prezidentas. Ta
da tiktai naciai būtų kalti, 
o ne Talkininkai.
Kur Bus Vokiečių Apsigy

nimo Linija?
Prezidentas pašiepė pasi

rodžiusius spaudoj spėji
mus, kad, girdi, vokiečiai 
trauksis atgal iki Romos 
apylinkės kalnų linijos. Jis 
pastebėjo, jog veikiausiai 
net generolas Eisenhower, 
vyriausias Talkininkų ko- 
mandierius, nežino, kur na
ciai, po pasitraukimo iš Ne
apolio, toliau apsistos ir 
ginsis.

Salerno srityje, į pietus 
nuo Neapolio, nes vanduo 
tenai negana gilus. Todėl 
laivai turėjo apsistot ato
kiai nuo kranto, ir ameri- 
kiečių-anglų kariuomenė ir 
reikmenys buvo perkraus- 
tomi į valtis ir tik taip pri
statomi krantan.

Australai Atėmė iš Ja
poną Finschhafeną

Australija, spal. 3.—Aus
tralai šturmu u ž e m ė 
Finschhafeną, japonių lėk
tuvų ir laivyno bazę, šiau
riniai - rytiniame Naujosios 
Guinejos Pajūryje. Nuo 
Finschhafeno tėra tik 70 
mylių iki japonų užimtos 
New Britain salos.

AR NACIAI TRAUKSIS 
IKI ROMOS?

Pranešimai iš Švedijos 
teigia, kad vokiečiai trau
kia savo jėgas į Castelli 
Romani sritį, tiktai 12 my
lių į pietų rytus nuo Ro
mos. Manoma, kad jie tik 
ten sudarys tikrąją “pasto
vią” savo apsigynimo liniją.

Sovietai sumušė 10 nacių 
smarkių kontr-atakų Mogi- 
levo srityj.

WASHINGTON. — Vo
kietijos valdžia įsakė rekrū- 
tuot visus 16 ir 17 metų 
jaunuolius ir jaunuoles Lie
tuvoje į verstinus darbus 
vokiečių užimtuose ryti-

Vokiečių Submarined ir Vėl 
Šėlsta Atlante prieš 
Talkininkų Laivus

Kanados Uostas. — Išgel
bėti amerikiečiai ir kana
diečiai jūrininkai, nuskan
dinus naciams jų laivus, da
bar pranešė, jog vokiečių 
submarinai paskutiniu lai
ku sunaikino devynis preki
nius ir tris karinius Talki
ninkų laivus per 10 dienų, 
šiaurinėje Atlanto Vande
nyno dalyje, kur Amerikos- 
Anglijos laivai plaukioja ir 
į Sovietų Sąjungą. Bet buvę 
nuskandinta ir du priešų 
submarinai.

Tie jūrininkai kalba, kad 
dabar panaujintose, po ke
turių mėnesių, atakose na
cių submarinai naudoją ko
kias tai naujas smarkesnes,

Washington. — Preziden
to Roosevelto paskirtas 
naujasis ambasadorius So
vietų Sąjungai, W. A. Ave- 
rell Harrimanas dalyvaus 
ateinančioje konferencijoje 
tarp Sovietų užsieninio ko
misaro Molotovo ir Jungti
nių Valstijų ir Anglijos už
sienių reikalų ministerių. Ta 
k o n f e r e n ei j a įvyksianti 
Maskvoje arba Londone.

W. A. Harrimanas yra 
milionierius, bet iki šiol bu- 
vo draugiškas Sovietams. 
Jau per pirmesnius savo at
silankymus Maskvoj jis yra 
gerai asmeniniai susipaži
nęs su premjeru Stalinu.

Pirmą kartą Harrimanas 
nuvyko Maskvon kaipo as
meniškas prez. Roosevelto 
pasiuntinys kartu su Angli
jos pasiuntiniu lordu Bea- 
verbrooku. Vėliau jis su 
Anglijos ministerių pirmi
ninku Churchillu dalyvavo 
pasitarimuose su maršalu 
Stalinu Maskvoje apie an
trojo fronto atidarymą va
karinėje Europoje.

Harrimanas buvo su pre
zid. Rooseveltu ir premje
ru Churchillu laive Atlanto 
Vandenyne, kuomet prezi
dentas ir Churchillas gami
no Atlanto Čarterį.

1941 m. pradžioj Harri
manas buvo paskirtas kai
po Amerikos Lend-Lease 
(karinių paskolų) fondo 
tvarkytojas Londone, ir sto
jo už gausesnę Sovietams 
medžiaginę paramą.

Harrimanas ^taipgi daly-

pra-
niuose kraštuose.

Tokį Berlyno radijo 
nešimą girdėjo Amerikos 
žvalgybos skyrius, kuris 
specialiai tėmija svetimų 
kraštų radijų pranešimus.

negu pirma, torpedas, ir bū
riais, kaip vilkų gaujos, už- 
puldinėją Talkininkų laivų 
konvojus.

Tarp laivų, kuriuos vo
kiečių submarinai neseniai 
nuskandino, buvo ir kari
nis Kanados laivas-naikin- 
tuvas St. Croix. Žuvo 156 
jo. jūreiviai ir tik vienas ta
po išgelbėtas.

London. — Anglų laivyno 
ministerija paskelbė, jog 
žuvo du nedideli kariniai 
Anglijos laivai (supranta
ma, tarnavę kaipo palydo
vai prekiniams Talkininkų 
laivams), 
—j--------------------------------  

Naujasis Amerikos Ambasadorius Sovie
tam Esąs Geras Marš. Stalino Pažįstamas

vavo pasitarimuose tarp 
prez. Roosevelto ir premje
ro Churchillo Kasablankoj, 
Šiaurinėj Prancūzų • Afri
koj, ir neseniai įvykusioj 
Roosevelto su Churchillu 
konferencijoj Washingtone.

Jis Maskvoj pavaduos se
nąjį, jau sugrįžusį Ameri
kon ambasadorių, admirolą 
Wm. H. Standley, 71 metų 
amžiaus. Harrimanas yra 
51 metų. .

Badoglio Valdžia 
Būsianti Pripažin

ta Kaipo Teisėta
Washington. — Vienas 

atsakingas Amerikos val
dininkas pareiškė nuomonę, 
jog Talkininkai, turbūt, pri
pažins maršalo Badoglio ir 
karaliaus Viktoro Elmma- 
nuelio valdžią . Italijai kaipo 
teisėtą ir reguliarę.

Sakoma, kad italai nuo 
seniai pripratę prie kara
liaus, o dabartinis jų prem
jeras vis tiek jiem saviškis, 
ir girdi, italai geriau ben
dradarbiautų su tokiais sa
vo valdovais, negu su visiš
kai nauja karine valdžia, 
kurią Talkininkai paskirtų 
bei patys sudarytų. Badog- 
lio-karaliaus valdžia, be to, 
girdi, būtų atspirtis prieš 
nacių naujai paskelbtą 
Mussolinio fašistų “respu
bliką.” . •: v ;

Amerikiečiai Nužygiavo Jau 
Daugiau Kaip 20 Mylių Pir
myn į Šiaurius nuo Neapolio

Alžyras, spal. 3. — Penk
toji Amerikos armija nu
grūdo vokiečius jau dau
giau kaip 20 mylių į šiau
rius nuo atimto iš nacių 
Neapolio didmiesčio. Bloš
kiamus atgal priešus pleš
kina amerikiečių laikūnai.

Hitlerininkai, traukda
miesi atgal, karštai prieši
nasi. Spėjama, kad jie gal 
mėgins apsistot palei Vol- 
turno upę, dar kelios mylios 
toliau į šiaurius, ir ten ban-

RAUDONOJI ARMIJA NEATLAIDŽIAI MAR- 
ŠUOJA PIRMYN PER BALTARUSIJA

London. — Sovietų ka
riuomenė per dieną pasi- 
grūmė vidutiniai dar 10 
mylių pirmyn Baltarusijoj, 
o visame fronte atvadavo 
320 kaimų, miestelių ir mie
stų. Raudonarmiečiai tie
sioginiai gręsia naciams 
Gomelyje ir žygiuoja artyn 
Vitebsko, Oršos ir Mogil'e- 
vo, kurį pasiekt Sovietam 
telieka tik 29 mylios.

Taman pussalyje, šiaur
vakariniame Kaukazo kam
pe, sovietiniai kovūnai at
ėmė iš nacių Staro ta tarov- 
skala ir 4 kitus aptvirtin- 
tus miestus.

ITALŲ DŽIAUGSMAS, ATVADAVUS TALK1NIN 
KAMS NEAPOLĮ NUO NACIŲ

I tali j a. -y- Kuomet ameri
kiečiai ir anglai įmaršavo į 
Neapolį, juos italai gyven
tojai pasitiko su neapsako
mo džiaugsmo šauksmais, 
dainomis ir sveikinimo de
monstracijomis. Žmonės, 
kurie badavo rūsiuose ir na
muose, dabar išsivertė į 
gatves kaip didžiausion iš
kilmėm—Naciai italus šau
dė vien už pasirodymą gat
vėje ne tik naktį, bet ir vi
dudienį.

Barbarų Darbai
Hitlerininkai sudegino di

dį Neapolio Universitetą 
dėl to, kad keturi jo stu
dentai užmušė vieną pasiu
tėlį vokiečių oficierių. Jie 
supleškino San Carlo Ope
ros teatrą ir suardė geria
mojo vandens patiekimo 
įrengimus.

Susprogdinus vokiečiams 
vandentiekį, gyventoj ai 
troško, ir mieste pasklido 
smarvė nuo pavojingos ne
švaros.

Naciai išvogė įdomiąsias 
žuvis iš žuvyno (akvariu
mo), išmėtė iš jo nevalgo
mus gyvius ir suardė žuvy
no patalpas.

Bendrai, jie plėšė, kas tik 
jiems patiko, iš muzėjų, is
torinių palocių, krautuvių, 
privačių namų ir bakūžių, 
kartu barbariškai deginda
mi net paprasčiausius gy
venamus namus. 

dys sulaikyt Amerikos ko- 
vūnus. Amerikiečiai iš oro 
bombarduoja laikinuosius 
tos upės tiltus.

Amerikos kariuomene 
maršuoja ir artyn Beneven
to, 32 mylios į šiaurių ry
tus nuo Neapolio.

Iš Švedijos pranešama, 
kad Hitleris įsakė naciams 
sudaryt “kraujo liniją” 
šiaurinėje Italijoje ir, esą, 
“gint Europą iki paskutinio 
lašo kraujo.”

Maskvos pranešimai ne
patvirtina Berlyno pasako
jimų, būk naciai laimėję ap
sigynimo mūšį ties Zaporo* 
že.

Amerikiečiai Atakavo 
Emdeną Vokietijoj

London.—Amerikos bom* 
banešiai įtūžusiai atakavo 
Efndeną, Vokietijos laiva* 
statyklų ir submarinų cen
trą. Amerikiečiai neteko 
dviejų bomberių, bet nušo
vė 19 vokiečių lėktuvų.

Nuo tų pabaisų pabėgo 
devyni iš kiekvienos dešim
ties buvusių Neapolio gy
ventojų.

Amerikos Lėktuvai 
Nuskandino dar 3 

Japonų Laivus
$Australija. — Jungtinių 

Valstijų bombanešiai užklu
po vienuoliką Japonijos lai
vų ties Bougainville sala, ir 
nuskandino vieną karinį ja
ponų laivą-naikintuvą ir du 
prekinius laivus, sužaloda
mi dar vieną prekinį priešų 
laivą. Tuomet kiti japonų 
laivai pasisklaidė ir visais 
garais nurūko šalin.

Jie plaukė linkui Kolom- 
bangaros salos, vidurinėje 
Saliamono salyno dalyje, 
kad įgabent ten saviškiams 
maisto ir kitų reikmenų, o 
paskui grįžtant išvežt dalį 
japonų kariuomenės iš tos 
salos. Nes kaip amerikiečiai 
pastebėjo, tai japonai ruo
šiasi išsikraustyti iš Kolom- 
bangaros, kur Jungtinių 
Valstijų karo laivai ir lėk- | 
tuVai blokaduoja ir nuolat •! 
bombarduoja priešus, veik- | 
darni iš New Georgios iįj 
Vella Lavellos salų.
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Kų dėl šito įvykio Jonas Mhžukna da
rys? Mes bėžihomė.

Jėi mes toje Vietoje būtume, tai, bė ki
tų žingsnių, pareikalautume, kad SLA 
pild* taryba suvaldytų chuliganus, paša
lindama juos iš SLA* Mes kreiptumės į 
SLA barius, paaiškindami jiems dalyką, 
kad būsimuose pild. tarybos balsavimuo
se jie neišrinktų chuliganizmą užginan
čių asmenų, bet išrinktų padorius žmo
nes.

Ta pačia proga linkime Jonui Mažuk- 
nai pasveikti ir pasveikus griežčiau ko
voti prieš chuliganiškuosius lietuviškus 
ir kitokius fašistus!

' ‘.-xa 7-r ‘AG’’
—, r„- 'ai-j---

Fašistinis Chuliganizmas
SLA vice-prezidentas Jonas Mažukna 

nešiojasi viršutinėje lūpoje tris “stičius” 
(diksnius). Ir jam lūpa 'Šapo perkirsta 
ne kur nors gatvėje, ne kur nors užkam- 
pėlyje, bet “seniausios ir garbingiausios 
organizacijos,” SLA apskrities komite
to posėdyje—organizacijos, kuriai jis 
tarnauja vice-prezidentu!

Kaip mūsų korespondentas rašo, Ma- 
žuknai lūpą perkirto (kumštimi ar tam 
tikru įnagiu, sunku pasakyti) brolis 
žmogaus, kuris nori paveržti iš MažUk- 
,nos vice-prezidento vietą!

Atrodo, kad Pittsburgho konferencijos 
kokusuose buvo nutarta “apvalyti” SLA 
nuo “įtartinų” žmonių. Mažukna gi bu
vo smetonininkams “įtartinas/* nes jis 
ne visuomet sutiko su jų pražūtinga po
litika, vedama LSA ir Lietuvos klausi
mais.

Mums taip atrodo dar ir dėl to, kad 
Juozas Tysliava, užžavėtas pletkininkės 
Devenienės, sugrįžęs iš konferencijos, 
suriko per Vienybę: Busimaisiais rinki
mais Mažukna nekandidatuos į SLA vi- 
ce-prezidentus!

Atrodo, kad Pittsburgho konferencijo
je smetonininkai susitarė su socijaiistais 
pastatyti savo kandidatų sąrašą (sleitą) 
iš iš tikimiausių jų jiems asmenų, kad bū
tų galima SLA melžti iš višų pusių.

Na, ir po tosios konferencijos prasi
dėjo “nutarimų vykdymas.” Jeigu nega
lima žmogaus įtikinti arba sukritikuoti 
žodžiu, tai nusitarta pavartoti jėga, mu
štynės, chuliganiškas užpuolimas.

Tik šitaip mes galime išaiškinti ant 
Jono Mažuknos užpuolimą.

Nors Jonas Mažukna kai kada bandė 
.troikai pataikauti, nors jis bandė su jais 
eiti, jis vistik tam tikrais atsitikimais iš
drįsdavo prieš neteisybes žodį pasakyti. 
Ir už tai jis dabar gavo paragauti Pitts
burgho konferencijos demokratijos!

Pittsburgho konferencijos vadai, at
rodo, ne juokais pradėjo naudėti “tiks
las pateisina priemones” posakį. Per sa
vo spaudą jie chuliganiškai Šmeižia it 
niekina paskyrius, jų bjauriai politikai 
nepritariančius asmenis (Be kitko, mes 
tą nurodėme šitoje vietoje pereito šeš
tadienio Laisvėje). Susirinkimuose jie 
girebiasi už muštynių. Vis tai tas pats 
fašistinis chuliganizmas!

Argentinoj Žmones Bruzda
Niūjorkiškis dienraštis PM gavo pra

nešimą iš Montevideo apie padėtį Ar
gentinoje, kurią valdo fašistas Ramirez.

PM korespondentas žymi, kad Rami- 
rezo Valdžia Uždraudė spjaudai rašyti a- 
pie darbininkų ir studentų streikus, at
kreiptus prieš jo valdžią, tačiau tas fak
tas nesūlaiko organizuotų darbininkų 
nuo kovą.

Šiomis dienomis, sako korespondentas, 
tik viename Avellūnedos mieste (arti 
prie Buenos Aires miesto) sustreikavo 
virš 30,000 mėsos išdarinėtųjų—skerdyk
lų darbininką. Taipgi streikuoja apie 
80,000 statybos darbininkų.

Universiteto studentai, kurie buvo su
grįžę į mokyklą, ir vėl išėję streikam

Tieji streikai yra atkreipti daUgiaūsiai 
prieš valdžią. Streikuotojai reikalauja, 
kad valdžia nutrauktų ryšius su fašisti
ne Ašimi ir pradėtų bendradarbiavimą 
su Jungtinėmis Tautomis. Jie reikalauja 
išlaisvinti politinius kalinius, suteikti 
laisvę spaudai ir susirinkimams; reika
lauja laisvų rinkimų, ir t.t., ir t.t.

Prieš kiek laiko buvo pasklydę gandai, 
būk Ramirez valdžia jau tapusi nuvers
ta. Tačiau, pasirodo, peranksti buvo ap
sidžiaugta.

Bet kad ji bus nuversta—netenka abe
joti !

Badas Tebekerta Indusus
Iš Indijos ateina baisių žinių: Benga- 

lio provincijoje badas .naikina žmones, 
kasdien pasiimdamas šimtus gyvybių. 
Calcuttos mieste, sakoma, baisūs regi
niai: alkani žmonės gatvėse krinta ir 
miršta. Ligos plečiasi.

Kodėl ten badas?
Sunku išaiškinti. Sakoma, kad maisto 

esą užtenkamai) bet maistas laikomas 
visokių pelnagrobių rankose: Kainos to
kios auKŠtos, kad biėdnuomėnė negali 
maisto įsigyti.

Kai kur kyla žmonių riaušės, kuriose 
žūsta nemažai badaujančių “nenuora
mų.”

Indija yra viena turtingiausių pasau
lyj šalių. Jeigu ten žmonės tūkstančiais 
miršta būdu, tai, žinoma, dėl to vyriau
sia Atsakomybė puola pačiai santvarkai, 
pačiai sistemai, gimdančiai badą ir žmo
nėms mirtį!

Kyla klausimas: Kada gi Indijoje bus 
įgyvendinta bent viena Keturių Laisvių: 
Laisvė huo bado?!

DAR VIENO PLūDIKO 
BALSAS

“Tėvyhės” redaktorius jo
kiu būdu nesutinka nusi
leisti šaVo bendraminčiams, 
kuomet eina klausimas apie 
niekinimą ir plūdimą lietu
vių tautos patrijotų ir nuo
širdžių kovotojų prieš hit- 
lerizmą. Jis labai dažnai 
dar pasistengia juos pra
lenkti. Reikia nepamiršti, 
kad Bajoro redaguojamas 
SLA organas padarė did
žiausią gėdą lietuviams ir 
papildė pikčiausią išdavys
tę pradžioje karo. Mes pui
kiai atsimename tuos Go- 
ebbelso biuro propagandos 
“Tėvynei” atsiųstus laiš
kus “iš Lietuvos”, kuriuose 
buvo bjauriai apmeluojami 
Lietuvos žmonės. Juose bu
vo sakoma, kad Lietuvos 
žmonės laukė karo, laukė 
nacių ateinant ir džiaugs
mo ašaromis juos pasitiko.

Mes atsimename'-tuos'lai
škus. Jie labai puikiai pa
rodė Tėvynės redaktoriaus 
politinę fizionomiją. Jie pa
rodė, koks politinis kraujas 
plaka to redaktoriaus šir
dyje.

Todėl, aišku, nereikia 
stebėtis dabar, jeigu tas 
pats Bajoras puola, kaip 
meška ant dūmų, niekinti 
lietuvių tautos rašytojus 
bei poetus, kurie gina lie
tuvių tautos interesus ir 
gerbia Lietuvos žmonių 
tikruosius troškimus ir tik
rąją valią. Nereikia stebė
tis, jeigu, kartu su kitais 
nusivylėliais dėl Hitlerio 
nepasisekimų, rytų fronte, 
Tėvynės redaktorius, visai 
atsisveikinęs su visokiu pa
dorumu, taip įžūliai puola 
poetą Liudą Girą už jojo 
laišką, tūpusį “The New 
York Timese” rugsėjo 21 
d. Kaip ir kiti jo draugai, 
Bajoras nedrįsta tą laišką 
plačiau pacituoti ir parody
ti Tėvynės skaitytojams, ką 
tasai poetas turi pasakyti. 
Jis, mat, žino, kad Tėvynės 
skaitytojai daugumoje su
tiktų su poeto pažiūromis 
jųjų gimtinio krašto reika
lais. Todėl Bajoras laiško 
neparodo, bet jojo autorių 
ilgu editorialu spalių 1 die
ną visaip iškaneveikia.

Ar tai padoru? Ar 
etiška? Ir nepadoru, ir 
etiška*

Tėvynės redaktorius eina 
dar toliau ir vartoja tuos 
pačius gąsdinimų būdus, 
kuriuos kadaise kunigai 
vartodavo gąsdinimui parū
pi jonų prieš skaitymą be
dieviškų raštų. Jis, pavyz
džiui, Šaukia:

“O tai bjauri prieš Ame
rikos lietuvius propaganda! 
Susipratusieji Amerikos 
lietuviai jos tūrėtų vengti, 
kaip ‘velnias kryžiaus’... 
Juk tai nuodai.Nuodai prieš 
lietuvių judėjimą iŠlaišvinti 
Lietuvą ir padėti Amerikai

===® a=
šeš matyti ir patiems daryti 
išvadas, kas nuodai, 0 kas 
ne nuodai.

Betgi šio karo istorija 
jau įrodė> kad Bajoro pro
tavimas yra visai pašlijęs, 
visai sugadintas. Jis pro
tauja kreivai ir pavojingai. 
Jis protauja pronaciškai. 
Pavyzdžiui, jis talpino Tė
vynėje nacių raštus, kurie 
sakė, kad Lietuvos žmonės 
džiaugėsi, kai nacių bombe- 
riai daužė ir naikino Lie
tuvos miestus ir kaimus, 
kai naciški barbarai skerdė 
Palangoje Lietuvos vaiku
čius. Gi dabar visi žinome, 
kad tai buvo bjaurus me
las. Visi dabar žinome, 
kad Lietuvos žmonės nie
kados nelaukė nacių, visuo
met žiūrėjo į juos, kaipo į 
savo mirtinus priešus. Tie 
raštai ištiesų buvo pikčiau
si nuodai ir jų susipratusie
ji Amerikos lietuviai ven
gė “kaip velnias kryžiaus”.

Bet Liūdo Giros laiške 
nėra jokios propagandos. 
Jisai tilpo Laisvėje ir susi
pratusieji lietuviai jį mate. 
Jame “propagandą prieš A- 
merikos lietuvius*’ gali ras
ti tiktai tie, kurie dreba iš 
baimės dėl Jungtinių Tau
tų kanuolių dundėjimo ar
tėjimo prie Lietuvos.

savo partijos irgi nevadina 
savo vardu. Jie sako, kad 
CCF (Canadian Common
wealth Federation) yra jų, 
socialistų j politinė partija. 
Kodėl jie savo partijos ne
vadina socialistų partija?

Vadinasi, tie protestuoto
jai nežino patys, ko nori ir 
ko jieško. Susikritikuoja 
patys saVe.

Tuo tarpu, kiek galima 
numatyti, Progresyvių Dar-

bininkų Partijai Kanadoje 
bujoti dirva yra labai plati. 
Jos paskelbtoji programa 
apiiųa pačiuė opiausius ir 
syarbiausius Kanados žmo
nių reikalus. Teko matyti 
Liaudies Balse, kad jau 
pradėjo kurtis naujosios 
partijos ir liėtūViškos kUo- 
pbš. Susipratusieji Kana
dos lietuviai, įsitraukdami į 
darbininkišką politinę veik
lą, prisideda prie savo Ša
lies stiprinimo. Jie, matyt, 
visai nepaiso minėtos socia
listų grupės protestų bei 
uždraudimų.

BAISI NELAIMĖ ANGLIES KASYKLOJE

tai
ne-

ĮVAIRIOS žinios
Liet. Lit. Dr. 6-to Apsk. 

Reikalai
Atydai visų LDLD kp. esan

čių O-to Aps. ribose. Kadan
gi praeita LLD. 6-to Aps. kbh- 
ferenčija nutarė laikyti būsi
mą šių metų Aps. konferenci
jų Chestery, tat konferencija 
.įvyks 7 d. lapkričio (Nov.), 
1943 m., Lietuvių Kliubo Sa
lėj, 339 E. 4th St., Chester, 
Pa., 11 vai. prieš pietus.

Todėl noriu atkreipti visų 
LLD. 6-to Aps. kp. atydą į tai 
ir išrinkti skaitlingus delega
tus savo laikomuose susirinki
muose dėl pasiuntimo į Aps. 
konferenciją. Taip pat turiu 
už pareigą priminti, kad kp., 
kurios ir buvo apleidę savo 
laikomus susirinkimus vasaros 
sezone, kad nepasitenkintų tik 
paskyrimu Vieno ar kito dele
gato į konferenciją, bet, kad 
būtinai sušauktų susirinkimą, 
peržvelgtų savo metinę dar
buotę taip, kad prisiųstas de
legatas turėtų daugiau me- 

• džiagoe pašidaliriti savo kolo^- 
nijos darbais su kitaib delega
tais. O taipgi duokite suma
nymų konferencijai, kad ji

būtų gyva ir koijstniktyve.
Konferencijos dienotvarkė 

bus sekama, kurią pateikia 
Aps. komiteto posėdis:

1. Atidaryto As konferenci
jos, susitvarkymas su manda
tų komisija.

2. Išrinkimaš konferencijos 
komiteto.

3. Perskaitymas protokolo 
praeitos konferencijos.

4. Išrinkimaš įvairių komi
sijų, k. t., rezoliuciją knygų 
peržiūrėjimo ir kitų.

5. Raportai Aps. komiteto, 
kuopų raportai ir centro.

6. Laiškų skaitymas ir nau
ji kuopų sumanymai. Visuo
tinas lietuvių progrefeyvės sro
vės suvažiavimas.

7. Rezoliucijų perskaitymas 
ir jų priėmimas.

8. Knygų peržiūrėjimo ra
portas.

9. Būsima Apskričio kbhfe- 
rėnčijh.
io Aps. komiteto išrinkimas 

kitam laikotarpiui.
11. Bilų apMokėjimas.
12. Kbnfefėncijos uždarymas. 

LLD. 6-to Aps. sek;
J. B.

Washington.— Kuro ad
ministratorius Ickes, vidaus 
reikalų sekretorius, prane
šė, kad bus 30,000,000 tonų 
mažiau negu reikia anglies 
ateinančią žiemą Ameriko
je.

Alžyras* — Gen. Eisen
hower tarėsi su Italijos 
premjeru maišalu Būdog- 
lio, kaip sėkmingiau italai 
galėtų padėti T&lkinirikams 
kare' prieš Hitlerį.

• Los Angeles, Calif.— .W. 
Willkie čia užrėiškė, kad 
turime sumušti nė tik na
cių kapinę masiną, bet ir

J.,-.
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karo pastangose?’
Bajoras) :TBajoras, žinoma, turi 

mintyje tuos lietuvius, ku
rie dar jam tebetiki. Aišku, 
kad susipratusieji lietuviai 
nebijo nei Liūdo Giros laiš
ko, nei kitų raštų, apginan
čią Lietuvos liaudį.

Jis sako, kad tasai laiš
kas “yra nuodai’*. Bet ko
dėl? Nepasako. Kaip jau 
sakyta, minėto laiško savo 
skaitytojams neparodo. Va
dinasi, Tėvynės skaitytojai 
turi Bajorui tikėti. Bajo
ras vienas už juos atpro- 
taūja. Jiems nevalia pro
tauti. Jiems Užginta abi pū

MENŠEVIKAI PROTES
TUOJA

Kanadoje, matyt, irgi ne
stinga taip Vadinamų socia
listų veislės, 
nei kiek ne 
žmoniškesnė 
socialistus.

Paimkime 
nadoje Progresyvių Darbi
ninkų Partijos. Vietoje 
sveikinti tokią partiją, tai 
socialistai skelbia jai karą. 
Žada ją sumaišyti su žeme. 
Su jokia logika jie nesiskai
to. Pavyzdžiui* didoka jų 
grupė, viso labo 74 asme
nys, paskelbė rūsčiaušį pro
testo manifestą.

Protestuoja prieš ką? Pa
siklausykime :

“Komunistai organizuoja 
po priedanga ‘progresyvių 
darbininkų’* Mes pripažįs
tamo teisę komunistams 
organizuoti savo politinę 
partiją. Visą laiką reikala
vome, kad ji būtą legalizuo
ta, bet mes protestuojame 
prieš komunistų heaiitori- 
zuotą savinimąsi darbinin
kų vaidO;;. Kanados darbi
ninkai ąripažĮsta CCF (sO- 
cialistą) kaip jų politinę 
partiją.”

Skaitai šį tų žmonių pro
testą ir negali Suprasti, ko 
jie nori. Kas gali autori
zuoti arba uždrausti kuriai 
nors darbininkų grupei 
Vartoti darbininkų vardą? 
Nejaugi šita menševikų 
grupė tikisi, kad visas Svie
tas tūrėtų jų atšiklaUšti, 
kur galifna vartoti darbi
ninkų vardą, o kur negali
ma.

Tas tiesa, kad naujojoje 
Kanados darbininkų parti
joje randame daug komu
nistų. Bet joje, kaip paro
dė steigiamoji konvencija, 
kurioje dalyvavo penki šim
tai išrinktų atstovų, pri
klauso daugybė žmonių, ku
rie pirmiau nebuvo jokioj 
politinėj partijoj, arba pri
klausė šiaip įvairioms libe
rališkoms, demokratiškoms, 
net ir buržuazinėms politi
nėms grupėms.

Dėlei vardo juo mažiau
sia tufe tų teisės .protestuo
ti Kanados socialistai. Jie

0 ji, pasirodo, 
geresnė ir ne 
už mūsiškius

įsikūrimą Ka-

Minersville, Pa.
Rugsėjo* 24 dieną, apie 1 

valandą po pietų, Lyttle Čoal 
Co. anglies kasykloj įvyko bai
si ekspUozija, kurioj 14 an
gliakasių žūvo. Riti 8 dar ta
po išimti gyvi ir nuvežti į 
Pottsville ligoninę ir nieko ne
galima pasakyti, ar jie pa
sveiks, ar mirs. Jie skaudžiai 
apdeginti ir sudaužyti, nes 
baisus buvo gazo sprogimas. 
Tai baisi nelaimė.

Tarpe užmuštų yra vienas 
lietuvis, tai Levišauskas, gimęs 
Amerikoj ir rugsėjo 28 dieną 
jis tapo palaidotas. Kiti Visi 
skirtingų tautų— lenkai buvo 
4, kiti italai, tiroliečiai, ame
rikiečiai, kurių tikrą skaičių 
neteko sužinoti. Visi buvo dar
bininkai, visi dirbo 1,600. mas
tų gilumoj ir visi lygiai žuvo, 
nepaisant, kokios tautos ir ko
kio tikėjimo kuris buvo.

Ką galima kaltinti už šią 
baisią nelaimę?' Paprastai ka
syklų savininkai visada tokiais 
atsitikimais^ kad jiems būtų 
mažiau nuostolių, tai kaičią 
suverčia ant pačių žuvusių 
darbininkų, kaip tai, būk jų 
būta “neatsargių” ar panašiai. 
Gi kas tik dirba kasyklose, tai 
žino, kad angliakasyk. savinin-

t

priežasties 
nes kas 
pasaky- 
yra he-

žinoma,

kai nėstiveda tinkamų venti
liacijų į kasyklas, kad jas iš
vėdinus, nes tas atsieitų kom
panijai pinigų. Paskui kaltina 
darbininkus, būk jie neprisi
laiko taisyklių. Kaip kada da
ro išvadas, kad kur nors nu
trūko elektros perleidimo vie
la ir kibirkštys padegė gazą. 
Tikros nelaimės
niekas negali įrodyti, 
gal žinojo, kas galėtų 
ti, tai dažniausiai jau 
gyvas.

Man tik tiek yra
kada aš patsai po 1903 m. di
džiojo streiko dirbau tame pat 
sluogsnyje, toj pačioj gilumoj 
dirbau, tai labai daug buvo 
gažinės anglies. Bet tada dar 
buvo naujos kasyklos, tai ven
tiliacija sugebėjo ištraukti ga- 
zus. Prie to, tada daugiau 
žmogaus jėga anglį išimdkVo- 
me, negu pagalba mašinerijos. 
Atrodo, kol kasyklos priklau
sys tiem,kurie iš jų turi tik pel
no, o ne pačiai visuomenei, tai 
anglies kasėjų nelaimės bus 
neišvengiamos, nes savininkui 
apeina kuo daugiau pasiga
minti pelno ir kuo mažiau į 
kasyklas įdėti pinigų, kad ap
saugojus angliakasių gyvastį.

J. Ramanaūskas.
J. ,,,1, , J.t-ynrM aa

DARBININKŲ 
SVEIKATA
Dft. J. J. KASKIAUčIUS

K30 SUMMER AVE. NEWARK, N. J. 
tel. HmnbOldt 2-tD64

KAIRYSIS KIAUŠIS FI
NA DIDYN

Drauge daktare, aš, Lais
vę skaitydamas, tėmiju jū
sų patarimus. Tai ir aš no
rėčiau pasiklausti ką apie 
save.

Aš esu 62 metų amžiaus, 
sveriu 175 svarus, aukščio 5 
pėdų ir 7 Colių.

Ligi šiam laikui buvau 
sirgęs didėliu šalčiu, kuris 
manė kahkino iki kaulų gė
limo. Ir tai labiau mano se
nas ligas padidino.

Aš esu sirgęs plaučių už
degimu 1902 metais dar 
Lietuvoj. Šioj Šaly sirgau 
drugiu 1911 m., ir reuma
tizmu 1921 m. Šibs abi ligos 
buvo III. valstijoj.

O dabar, nuo 1939 ar 
1940 metų vis man padidė
ja kairysis kiaušis. Ir dik- 
čiai nesmagumo suteikia. 
Po šios ligos vėl žymiai pa
sididino, o dešinysis susi
mažino i-kL tokio laipsnio, 
kad- ką tik galima ženklą 
sučiupti.

Taigi, kai pereitą vasarą 
dirbdavau tą vieną dieną už 
vadinamą relief) tai paskui 
per dvi tris diėnas begalė
davau pavaikščioti, kaip 
reikia. Einu pas gydytoją, 
sako, reikia operaciją pa
daryti. Tas-, sako, medaug 
ims laiko, 3-5 dienas.

Bet ne operacija: gaunu 
žinią, kad ir vėl pradėčiau 
dirbti 9 valandas į savaitę. 
J Tai, ge’rb* daktare, gal 
duosi man kokį patarimą? 
Aš lauksiu. -Dėkui.

Atsakymas.
Nesimačius ir asmeniškai 

nepakaman tinę jus, negali
ma nusakyt, dėl ko jums 
tas kairysis inkstukas pa
tinsta.
. Jei jo jums neskauda, tai 
ir su operacija gal nereikė
tų skubintis. Jei kartais pa
didėja, o paskiau ir vėl atsi
leidžia) tai da labiau patar
čiau laukti toliau.

Jums dešinysis inkstukas 
visai suvyto ir išnyko. Daž
nai tokiais atsitikimais’ ir 
kaip tik dėl to kitas inkstu
kas pasidaro didesnis, net 
ir dukart didesnis. Taip es
ti sU Visais poruotais orga
nais bei liaukomis. Išlikęs 
sveikas eina didyn, kad at
sidirbus ir už save* ir už sa
vo draugą.

Gali būti, kad tas jūsų 
“didelis šaltis” turėjo ką 
bendra su inkstuko patini
mu.

Gal būtų ne pro šalį nešio
ti tam tyčią paraištį (sds- 
pėnsohy), kad daVUs para
mos inkstuko gysloms.

O šiaip — imkite VitAiftih 
complex tablets, po 2 ar 3 
su maistu, tai po 6-9 kas die
na. Taipgi kokį Šaukštuką 
kviečio daigų aliejaus 
(wheat germ oil). Vietoj 
aliejaus, jei negalėsite gau
ti, imkite wheat gėrirt oil 
capsules, po 8-5 su maistu, 
tai po kas diena, per 
ilgą laiką.

Pueblo, Col. —• Sudužus 
armijos bombanešiuį žuvo 
7 Amerikos lakūnai.

6-9 kas die-

*
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Nacių Žodynas Prakišimam
Ar naciai išrado naujus 

slaptus ginklus, kuriais jie 
ketino supleškint rusus, an
glus ir amerikiečius? Bent 
iki šiol jie mūšiuose nepa
rodė tokių savo išradimų, 
nors jau tiek sykių žadėjo. 
Bet jie išrado didelį arse
nalą žodžių-sakinių, kuriais 
stengiasi pridengti savo su
mušimus ir piešia vokiečių 
nelaimes kaip karines per
gales ir gudrybes. Visiems 
žinoma, kad naciai vadina 
savo bėgimą atgal “atsipa-| 
laidojimu bei atsiskyrimu 
nuo priešo” ir “pasitrauki
mu pagal planą.”

Kuomet Raudonoji Armi
ja per tris (Menas ir naktis 
baisuj mūšių durtuvais iš
grūdo nacius iš Poltavos, 
tai vokiečių komandos pra
nešimas sakė:

Rugsėjo 23. — “Poltavos 
miestas buvo apleistas pa
gal mūsų komandos įsaky-i 
mą, sunaikinant visus ka-i 
riniai-svarbius įrengimus.” !

Besigindami Smolenske,' 
vokiečiai paskutinę dieną 
padarė 20 desperatiškų 
kontr-atakų prieš raudon
armiečius tik viename sek
toriuje. Kada visos hitleri
ninkų kontr-atakos liko iš
taškytos, ir vieni Raudono
sios Armijos pulkai užėmė 
didelę miesto dalį per nuož
mias kautynes dėl kiekvie
no namo, o kiti raudonar
miečiai baigė apsupt nacius 
iš vakarų šono, ir tik liku
čiai vokiečių ištrūko iš 
Smolensko, — tai nacių ko
manda išleido šitokį pareiš
kimą:

Rugs. 25.— “Roslavlio ir 
Smolensko miestai tapo ap
leisti be jokių kliūčių iš 
priešų pusės.”

Jungtinių Valstijų Karo 
Žinių Įstaiga surinko ir pa
skelbė trisdešimts Hitlerio 
komandos pranešimų, ku
riais buvo mėginama pri
dengi nacių nukentėtus 
smūgius ir perstatyt juos 
net savotiškais pasiseki
mais. Čia paduosime kele
tą iš tokių oficialių Berly
no pranešimų, paskelbtų 
šiemet:

Saus. 25.— “Mums norint 
sutrumpint fronto prietiltę, 
buvo iš Voronežo sistema- 
čiai išsikraustyta, be spau- 
♦Įimo iš priešo pusės.”

Vasario 13.— “Bedarant 
mums judėjimus dėlei fron
to patrumpinimo, buvo pa
sitraukta iš Krasnogrado 
miesto.”

Vasario 15.— “Bedarant 
mums atsipalaidojimo žing
snius, buvo pasitraukta iš 
Rostovo ir Vorošilovgrado 
miestų pagal planą ir be 
kliūčių iš priešo pusės.”

Kovo 3.— “Pasitraukta 
iš Rževo miesto pagal su
planuotus judėjimus, kurių 
tikslas buvo patrumpinti 
frontą.”

Kovo 7.— “Gžatsko mies
tas buvo visai apleistas ir 
be mūšio paliktas priešui.”

Kovo 10.— “Biely mies
tas buvo taip gabiai pagal 
planą apleistas, kad pfiešas 
liko nustebintas.”

Kovo 12. — “Betrumpi- 
nant mums frontą, praeitą 
naktį mes pasitraukėme iš 
Viazmos miesto be mūšio ir 
po visiško sunaikinimo.”

Geg. 4.— “Mateur mies
tas (Tunisijoj), po visų ka-

riniai-svarbių įrengimų su
naikinimo, buvo paliktas 
priešams be jokio mūšio.”

Geg. 9.— “Mūsų kariuo
menė, kovojanti Tunise, už
ėmė. pozicijas į pietų vaka
rus nuo to miesto, pagal 
planą.” (Verstiną pabėgi
mą iš Tuniso čia hitleri
ninkai vadina pozicijų užė
mimu iš savo pusės.)

Liepos 24.—“Kraustyma
sis iš Palermo (Sicilijos sos
tinės) buvo vykdomas nuo 
pat pradžios.”

Rugp.-5.— “Iš Oriolo pa
sitraukta, kaip kad jau se
niai suplanuota, be jokių 
sutrukdymų iš priešų pu
sės.”

Rugp. 6.— “Catania mie
stas (Sicilijoj) buvo apleis
tas be priešo vijimosi mum 
į kulnis.”

Rugp. 17.— “Iš Sicilijos 
jau per dvi savaites buvo 
kraustomas! pagal planą.”

Rugp. 23. — “Charkovas 
tapo vėl pagal planą apleis
tas, bedarant mums judėji
mus dėlei atsiskyrimo nuo 
priešo.”

Rugp. 20.— “Vokiečių ka
riuomenė apleido Sardinijos 
salą pagal komandos įsaky
mą ir be sutrukdymo iš 
priešų pusės.”

šiuomi dar nesibaigia 
žargoniškas hitlerininkų žo
dynas, kuriuom jie bando 
“pazalatyt” savo prakiši- 
mus. Jie dar naudoja to
kius žodžius, kaip kad “mū
sų apsiginantieji pasiseki
mai,” “lankstus apsigyni
mas,” “judrus apsigyni
mas,” “banguojąs apsigyni
mas,” “atgalinis manevras,” 
“apsupimo vengiąs manev
ras”, ir taip toliau, ir taip 
toliau.

Nežinia, ar vokiečių ko
mandai pavyksta bent ką 
apgauti, bepuošiant savo 
prakišimus tokiomis neva 
karinės išminties plunksno
mis. Bet Keleiviai, Nau
jienos ir panašūs lietuviški 
laikraščiai vis tiek stengia
si apmonyti lietuvius, tura- 
vodami naciams, kad, girdi, 
rusai neišveją vokiečių iš 
niekur, bet, esą, vokiečiai 
patys traukiąsi atgal.

J. C. K.

Tūli Kongresmanai ir 
Karo Rūpesčiai

Republikonas senatorius 
C. A. Etom padarė gerą pa
stabą, žiūrėdamas į pusiau 
tuščias vietas kongreso at
stovų rūme Washingtone; 
sako: “Kam čia mes dar 
taip karščiuojamės? Juk iš 
tikrųjų tai mums karo po
litika taip mažai terūpi, 
kad mes neužpildome nei 
šių kėdžių? O jei kaltais 
užimame visas šias vietas, 
tai tik bergdžiai trinamės, 
plepamės ir pletkaujame, 
kaip senos bobutės, susirin
kusios pasiuvinėti ir arba
tėlės pagerti.”

Baltarusijos fronte sovie
tiniai kovūnai penktadienį 
nužygiavo iki 30 mylių pir
myn.

Australų kariuomenė da- 
sivarė iki pusės mylios nuo 
karinės japonų bazės Finsh 
hafeno, šiauriniai-rytinia- 
me Naujosios Guinejos pa
jūryje. _ . :
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STATEMENT OF THE OWNER- 
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA
TION, ETC., REQUIRED BY THE

ACTS OF CONGRESS OF 
AUGUST 24, 1912, AND 

MARCH 3, 1933
Of Laisve, published daily except 

Sunday at Brooklyn, N. Y. for Octo
ber 1, 1943.

State of New York.
County of Kings, 

ss.
Before me, a Notary Public in 

and for the State and county afore
said, personally appeared Mary 
Sineus, wno, having been duly 
sworn according to law, deposes 
and says that she is the Business 
Manager of the Laisve dnd that the 
following is, to the best of her 
knowledge and belief, a true state
ment of the ownership, management 
(and if a daily paper, the circula
tion), etc., of the aforesaid publica
tion for the date shown in the 
above caption, required by the Act 
of August 24, 1912, as amended by 
the Act of March 3, 1933, embodied 
In section 537, Postal Laws and Re
gulations, printed on the reverse of 
this form, to wit:

1. That the names and addresses 
of the publisher, editor, managing 
editor, and business managers are:

Publisher Laisve, Inc., 46 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Editor Roy Mizara, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

Managing Editor Roy Mizara, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Business Manager Mary Sineus, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

2. That the ownei' is: (If owned 
by a corporation, its name and ad
dress must be stated and also im
mediately thereunder the names 
ąjid addresses of stockholders own
ing or holding one per cent or more 
of total amount of stock. If not 
owned by a corporation, the names 
and addresses of the individual 
owners must be given. If owned by 
a firm, company, or other unincor
porated concern, its name and ad
dress, as well as those of each in
dividual member, must be given.)

Laisve Inc. 46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

Pres.—Joseph Weiss, 857 55th 
St., Brooklyn, N. Y.

Vice-Pres. — Eva Mizara, 37-06 
72nd St., Jackson Heights, N. Y.

Sec’y-Treas. — D. M. Sholomskas, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn,, N. Y.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security 
holders owning or holding 1 per 
cent or more of total amount of 
bonds, mortgages, or other securi
ties are: (If there are none, so 
state.)

Lithuanian Co-operative Publish
ing Society, Inc., 46 Ten Eyck 
Brooklyn, N. Y.

J. Kairys, 17-11 Suydam 
Brooklyn, N. Y. -

G. Nalivaika, 8448 — 89th 
Woodhaven, N. Y.

Geo. Zablackas, 70-42 Link Court, 
Maspeth, N. Y.

D. M. Sholomskas, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N.. Y.

P. Taras, 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y.

H. Yeskevich, 427 Lorimer 
Brooklyn, N. Y.

A. Gilman, 131-47 230th
Springfield Gardens, N. Y.

P. Bechis, 4 Morris Lane, Great 
Neck, N. Y.

Frank Buck, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

J. Grubis, 56 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

A. Balčiūnas, 321 Chauncey St., 
Brooklyn, N. Y.

Ch. Balchunas, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the names of the 
owners, stockholders, and security 
holders, if any, contain not only the 
list of stockholders and security 
holders as they appear upon the 
books of the company but also, in 
cases where the stockholder or se
curity holder appears upon the 
books of the company as trustee 
or in any other fiduciary relation, 
the name of the person or corpora
tion for whom such trustee is act
ing, is given; also that the said two 
paragraphs contain statements em
bracing affiant’s full knowledge and 
belief as to the circumstances and 
conditions under which stockholders 
and security holders who do not ap
pear upon the books of the com
pany as trustees, hold stock and 
securities in a capacity other, than 
that of a bona fide owner; and this 
affiant has no reason to believe 
that any other person, association, 
or corporation has any interest di
rect or indirect in the said stock, 
bonds, or other securities than as 
so stated by him.

5. That the average number of 
copies' of each issue of this publi
cation sold or distributed’, through 
the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the twelve months 
preceding the, date shown above is 
15,476. (This information is requir
ed from

Sworn 
me this 
1943.

Kijevas - '’Rusijos Miestų Motina
Senas Kijevas ant kalno 
prieš akis man, ties Dniepru. 
O pakalnėj Dniepras mirga 
plaukiančiuoju sidabru.

Sveikas Kijeve daugamži, 
Rusijos garbės lopšy!
Sveikas'Dnieprai greitabangi, 
tyras rusų maudiny!

(Iš senos rusų poemos.)

Kijevas, Tarybų Ukrai
nos sostinė, yra vadinamas 
“Rusijos miestų motina” ir 
“rusų valstybės lopšiu,” o 
religiniams rusams jis nuo 
senųjų laikų buvo švent- 
miestis, pramintas “rusiš
kąja Jeruzale.”

Tarybinis Kijevas, bent 
850,000 gyventojų miestas, 
Ukrainos kultūros centras, 
yra glaudžiai susijęs su vi
sa Rusijos valstybės istori
ja, pradedant nuo devinto
jo šimtmečio.

Padavimai sako, kad Ki
jevą 864 metais įsteigę trys 
broliai — Kij, Šček ir Cho
ri v. Pirmojo brolio vardu 
jis ir likęs pavadintas.

Kijevas Kaipo Rusijos 
Sostinė

Senasai rusų metraštinin
kas Nestoras paduoda, kaip 
po keturių dešimčių metų 
nuo rusų valstybės įkūrimo 
Kijevas tapo to 
stine:

Rusų atstovai 
nuvyko užjūrin,
naviją, j ieško darni tinkamų 
valdovų. Sakos: “Mūsų kraš
tas didelis ir derlingas, bet 
tvarkos jame nėra. Ateikite 
mum į kunigaikščius ir val
dovus.” Ir atvyko trys bro
liai — Riurikas, Sineusas ir 
Truvoras.

Istorikai teigia, jog rusai 
parsikvietė juos, kad padė
tų apgint šiauriniai-vakari- 
nę rusų krašto dalį nuo lie
tuvių ir suomių (finų).

Riurikas, vyriausias bro
lis, apsigyveno prie Ilmen 
ežero, kur dabar stovi Nov
gorodas. O Riuriko sūnus ir 
įpėdinis Olegas patraukė į 
pietus, užkariavo Kijevą 
882 metais ir pasiekė net 
Konstantinopolį (Caregra- 
dą). Olegas tais pačiais me-

krašto so-

842 metais 
į Skandi-

st, 
st., 
st,

st.,

st.,

daily publications only.)
MARY SINCUS, 
Business Manager, 

to and subscribed before 
23rd day of September,

LILLIAN COLWELL, 
Notary Public Kings County, 

Clks. No. 493. Reg. No. 159C5. 
Term expires March 30, 1945. •

Mi

tais padarė Kijevą savo so- 
stamiesčiu.

Didysis rusų kunigaikštis 
V 1 a d i miras, vadinamas 
šventuoju, priėmę pravosla
višką - stačiatikišką krikš
čionybę iš graikų, krikštijo 
988 metais ir savo stabmel
diškus valdinius Dniepro u- 
pėje ties Kijevu į naująją 
tikybą. Štai kodėl pradžioj 
paduotose eilėse Dniepras 
vadinamas “tyrąja rusų 
maudykla,” žiūrint krik
ščionio akimis į krikštą.

Dabar ten Dniepras virto 
raudonąja kraujo maudyk
la išgamom naciam.

Kijeve įsikūrė pirmasis 
krikščionybės centras Rusi
joj, buvo įsteigta pirmoji 
mokykla (suprantama, reli
ginė) ir pirmasis to krašto 
knygynas — biblioteka.

Prie didžiojo kunigaikš
čio Jaroslavo Išmintingojo 
Kijeve pirmojoj vienuolik
to amžiaus pusėj buvo ati
daryta daugiau mokyklų ir 
pagaminta pirmieji rašyti 
įstatymai Rusijoj (Svod 
Zakonov Jaroslava Mudra-

Kijevas buvo laikomas vi
sos Rusijos sostine iki 1169 
metų. Paskui, galingėjant 
kitoms rusų kunigaikšti
joms, jis tos garbės nusto
jo, ir, galų gale, caras Jo
nas Trečiasis paskelbė Ma
skvą visos Rusijos sostine 
1462 metais.

Lietuva Taip Pat Ilgai 
Valdė Kijevą

Totoriai - mongolai laikė 
pavergę Kijevą per 80 me
tų (nuo 1240 iki 1320 m.).

Didžioji Lietuvos Kuni
gaikštija valdė Kijevą per 
249 metus (nuo 1320 iki 
1567 m.). Lietuvai betu
rint Kijevą, beje, Krimo to
toriai 1483 m. užpuolė jį ir 
žymia dalim sunaikino. 
Paskui Lenkija pasiglemžė 
Kijevo miestą ir viešpatavo 
jame 85 metus (nuo 1569 
iki 1654).

1686 metais Kijevas vėl 
tapo prijungtas Rusijai.

“ORO KEREBLA”- ARMIJOS AKYS
Naujas, lėtas lėktuvas 

tarnavo kaipo akys anglų 
armijai Tunisijoj, Sicilijoj 

ir tebetarnauja Italijoj. Ka
rinė Anglijos vyriausybė iki 
šiol slėpė bet kokias žinias 
apie tą savo “oro tinginį”, 
ir tik dabar paskelbė kai 
kuriuos dalykus apie jį.

Tas lėktuvas, vadinamas 
Taylorcraft Mark - 3, ne
gali daugiau skrist kaip 125 
mylias per valandą. Jis te
turi tik vieną motorą 130 
arklių jėgų, bet vienu galio
nu gazolino nulekia 25 my
lias. Jis aukštyn kyla po 
1,040 pėdų per minutę ir 
jam užtenka penkiasdešim
ties jardų vietos pakilti bei 
nusileisti. Šis lėktuvas gali 
apsieiti ir be tam tyčia aik
ščių. Jis sveikai nusileidžia 
ant vieškelio ar atviro lau
ko.

Dėl jo lėtumo ore anglai 
kareiviai praminė tą lėktu
vą “buzzardu”, taigi “mul- 
kiu-kerėbla vanagu.”

Tas “kerėbla” apžvalgi
nėj a priešų pozicijas ir duo
da pranešimus savo kari-

ninkams. Jis neturi jokių 
šarvų, apart tinkamos plie
no skardos tiktai po lakūno 
sėdyne. Ši skarda uždėta la
kūnui pridengti nuo hitleri
ninkų priešlėktuvinių ka- 
nuolių ugnies.

“Kerėbla” taipgi menkai 
ginkluotas. Kaip tad jis gi
nasi, kuomet jį užpuola 
priešo lėktuvas? Nagi, jis 
gali visai siaurais ratais 
aplinkui lakstyti, vingiuoti, 
ir tokiu būdu išvengti prie
šo kulkų. N. M.

Talkininkai ir 
“Lebensraum”

Vienas Talkininkų stebė
tojas matė, kaip užsikimšę 
keliai anglų-amerikiečių ka
reiviais, tankais, kanuolė- 
mis ir kitais pabūklais Sa
lerno apylinkėje, Italijoj. 
Dyvydamasis, todėl, jis ta
rė:

“Tai ne priešams trūks
ta ‘lebensraumo’ • (vokiškai 
—ploto gyventi), bet mums 
patiems dabar jo trūksta.”

Praeitame kare vokiečiai 
paėmė Kijevą 1918 m. kovo 
mėn. pradžioj.

Išvijus vokiečius, o pas
kui 1919 m. rudenį bolševi
kams nugalėjus caristus- 
baltagvardiečius, Kijeve įsi
kūrė Sovietų valdžia. Tada, 
imperialistinių kraštų kur
stomi, lenkai Pilsudskio ko
mandoje užpuolė Sovietinę 
Ukrainą ir laikinai užėmė 
Kijevą 1920 m., bet netru
kus Raudonoji Armija iš
trenkė juos laukan.

Dabartiniame kare hitle
rininkai okupavo Kijevą 
1941 m. spalių, 26 d., tai 
yra, beveik ištisi dveji me
tai atgal. Bet šiuos žodžius 
berašant, atrodo, kad jų 
dienos ten jau suskaitytos.
SENOJI IR NAUJOJI KI

JEVO KULTŪRA
Anąmet, pirm šio karo 

buvo paruošta komedija 
apie Rusijos krikštą Kije
ve, vaidint viename Mask
vos teatre. Sovietų vyriau
sybė tą patį vakarą uždarė 
vaidinimą. Sovietiniai laik
raščiai aštriai kritikavo šią 
komediją. Jie sakė, jog 
krikščionybės įvedimas tais 
laikais vieton stabmeldystės 
tai buvo pažangos žingsnis, 
ypač kad su pravoslavišką
ja krikščionybe iš Bizanti
jos - Graikijos atvyko Rusi
jon skaitymo - rašymo Ino- 
kymas.

Kartu su krikščionybe at
keliavo į Kijevą menas, 
nors ir bažnytinis.

Besiartindama prie Kije
vo, dabar-Raudonoji Armi
ja iš tolo matė blizgančius, 
auksuotus Kijevo bažnyčių- 
cerkvių bokštus. Kai kurios 
jų yra beveik tūkstančio 
metų amžiaus. Vadinamoji 
Dešimtinių bažnyčia pasta
tyta prie paties Vladimiro- 
krikštytojo, dešimtajame 
amžiuje, toje vietoje, kur 
jis, stabmeldžiu būdamas, 
sudegino du krikščionis, au
kodamas juos pagoniškiem 
savo dievam. Garsioji Šv. 
Sofijos katedra pastatyta 
1037 metais. Puikieji jos 
mozaiški paveikslai iš įvai
rių spalvų akmenėlių sudė
styti, iki pat šiol stebino ne 
tik šiaip žmones, bet artis
tus.

Carinėje Rusijoje labiau
siai buvo tarp tikinčiųjų ru
sų paskilbęs Kijevo Pečerų 
vienuolynas su savo kata- 
kumbomis — kambariais, 
iškaltais kalnų uolose. Šį 
vienuolyną per metus ap
lankydavo po 300,000 pili
grimų - maldininkų iš visų 
Rusijos kampų. Bet jis po
draug buvo ir senovės faš- 
tų bei istorinių palaikų sau
gotojas. iBet kitko, jame esą 
palaidota pirmasis rusų “is
torikas” - metraštininkas 
Nestoras ir Uja Murom- 
cas, pasakiškas anų laikų 
kazokų didvyris.

Kijevas gausingas įvai- 
‘ riais istoriniais paminklais.

Mokslo Įstaigos
Jau carinės Rusijos lai- 

, kais Kijevas buvo didžiau-
• sias po Petrapilio ir Mas

kvos mokslinis centras. Jo
• universitetą lankė daugiau 

kaip 5,000 studentų.
i Tas universitetas, beje, 

buvo 1833-34 metais perkel

V„ 1’.IK'
tas iš Vilniaus į Kijevą ir 
labai paplatintas. Kijeve jis 
turėjo naujoviškas labora
torijas, astronomijos obser
vatorijas, turiningus kny
gynus, muzėjų, botanikos 
daržus ir visus reikalingus 
tuo laiku mokslinius įrengi
mus.

Kijeve buvo muzikos aka
demija ir bent dešimtis į- 
vairių mokslo ir meno drau
gijų, neskaitant ilgos eilės 
gimnazijų.

Prie sovietinės santvar
kos Kijeve veikė didi Uk
rainos Mokslų Akademija, 
žymiai paplatintas universi
tetas; medicinos, augalijos 
ir gyvijos tyrimo institutai 
ir tuzinai kitų, naujų mok
slo įstaigų.

Naciai, deja, išplėšė vi
sus mokslinius tų įstaigų 
įrengimus ir išsiuntė Vo
kietijon, arba čia jau pui
kiausius platinos ir kitų 
brangių metalų instrumen
tus sutirpdė į paprastus ly
dinius, kaipo medžiagą ka
rinei savo mašinai.

GRAŽUS MIESTAS
Kijevas buvo vienas gra- 

žiausių sovietinių miestų,

jį užplūstant. Jis turėjo la
bai daug 
sodų; ir 
gamtiniai 
graži.

Kijevas
vakariniame Dniepro upės 
šone. Vidurinė miesto da
lis pakilus 300 pėdų virš 
Dniepro vandens lygio. 
Upėje prieš pat Kijevą ža
liuoja didelė Truchanovo 
sala. Dniepras čia turi iki 
1,740 pėdų pločio, ir garlai
viai juomi plaukia aukštyn 
net iki Mogilevo ir Pinsko, 
o žemyn iki Juodosios Jū
ros.

Tarp senųjų Kijevo pa
statų yra kabantis tiltas 
per Dnieprą, užbaigtas jau 
pirm 90 metų. Jis turi pusę 
mylios ilgio, 52 pėdų pločio 
ir savo laiku buvo didžiau
sias tos rūšies tiltai Euro- į j 
po j. Tada jo pastatymas lė- 
šavo 2,000,000 dolerių, o da
bar atsieitų nepalyginamai 
brangiau.

Dar cariniais laikais Ki- 
jeve buvo daug gražių rū
mu, ypač paskubusioje 
Kreščatiko gatvėje.

Senoji Kijevo tvirtuma 
buvo pradėta Petro Didžio
jo 1707 m.

Kijevas buvo žinomas ir 
garsiais savo turgais-ker- 
mošiais. Nuo senų laikų ja
me veikė cukraus fabrikai, 
tabako produktų dirbtuvės, 
mašinų fabrikai, įvairių 
metalinių dirbinių įmonės 
ir kt. j

Sovietų santvarkoje gi 
Kijevo pramonė taip dau
geriopai išaugo, kad negali 
būti jokio palyginimo su 
pirmesniais laikais.

Kijevas, už 586 mylių į 
pietų vakarus nuo Mask-- 
vos, yra taip pat didis cent
ras geležinkelių, einančių a- 
biem Dniepro šonais.

Tas šaunus miestas buvo 
laikinai rudųjų žvėrių-nacių 
pavergtas ir draskomas, bet 
netrukus jis taps išlaisvin
tas, atgaivintas ir suspindės 1 
dar skaistesne, nauja

pirm naikintojam - naciam v I - i t* _ '

puikių parkų ir 
visa jo apylinkė 
yra nepaprastai

stovi ant kalnų
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Paraše ERICH MARIA RRMARQUE, H originalo verte J. KALNYNAS

(Tąsa).

Mes juokiamės. Mileris meta cigaretą 
iš dantų ir sako;

— Aš norėčiau, kad ir jis čia būtų.

išmokom žiūrėti ir matyti. Ir mes pama
tėm, kad iš jų pasaulio visiškai nieko neli
ko, Mes staiga* tįesiog šiurpulingai, pa
sijutome vienui vieni;—ir mums su ta 
vienuma teko susigyventi.

Kantorekas buvo mūsų klasės auklėto
jas, griežtas, mažas žmogus pilku sur
dutu* pailgo veido. Jis yra panašus į 
puskarininkį Himelštosą, “Kliosterbergo 
baidyklę.” Iš tikro yra juokinga, kad 
pasaulio nelaimė dažniausiai pareina nuo 
mažųjų; jie yra labiau energingi ir ne^ 
sugyvenami nei didieji. Aš visada verv 
giąu pakliūti į to kuopos skyrininko val
džią, kuris buvo mažo ūgio. Tokis daž
niausiai ir yra šunalupys.

Kantorekas per gimnastikos pamokas 
tiek prikalbėdavo mums apie pilietines 
pareigas, kol vieną gražią dieną mūs 
klasė jo vedama nuėjo į apskrities ko
mendantūrą įsirašyti į savanorius. Aš jį 
ir dabar matau prieš save, kaip, jis į mus 
įsųpyręs akis pro akinius žiūri ir jaudi
nančiu balsu klausia:

— Jūs juk ei3ite, draugužiai?
Toki auklėtojai visada turi jausmų lie

menės kišenėje; jie Juos paskirsto va
landomis. Tačiau tuomet mums nė į gal
vą tat neateidavo.

Tiesa, vienas mūsų svyravo ir ne labai 
norėjo su mumis eiti. Tai buvo Juozas 
Ę.emas, storas, geros širdis vaikinas. 
Tačiau ji^ davėsi perkalbamas, atvirkš-. 
čiai, neturėtų kur dėtis. Galimas daik
tas, kad ir daugiau mūsų taip galvojo, 
kaip jis, bet išsiskirti iš visų tad nebuvo 
patogu, ypač kai dargi tėvai galėjo “bąi- 
fiu” pavadinti. Mat, žmonės nenusivokė 
apie tai, ką žada rytojus. Visų protin
giausi buvo iš esmės tai paprasti netur
tingi žmonės ; Jie laikė karą nelaime, tuo 
tarpu, kai turtingieji nežinojo kaip ir be
sidžiaugti, nors jie geriausiai galėjo vi
sus karo vaisius įsivaizduoti.

Kačinskis tvirtina, jog visa tai parei
na nuo. švietimo, kuris žmogų padaro tik 
glušą. Ir ką Katas sako, tat jis yra, ir 
apsvarstęs.

Pirmiausia likimas pasityčiojo iš Be
rno. Viename mūšyje kulka pervėrė jam 
akį, ir mes, manydami jį esant nukau
tą, palikome gulintį kovos lauke. Paimti 
jo drauge negalėjom, kadangi mums te
ko labai skubiai trauktis. Po pietų neti
kėtai išgirdome jo šauksmą ir pamatėm 
jį atpauziant,. Jis buvo tik netekęs są
monės. Kadangi jis nięko nematė ir nuo 
Skausmų buvo apkvaišęs, tai negalėjo 
nuo šūvių prisidengti ir buvo peršautas 
anksčiau nei kad kas nors paskubėtų 
jam. į pagalbą.

Ęe abejo, sąryšy su. tuo, kas čia. deda
si, Kantorekas kaltinti negalima;— kur
gi tie žmonės dėtųs, jei tat pavadintume 
kalte.. Tokių Kantorekų yra tūkstančiai, 
ir kiekvienas jų giliai įsitikinęs, jog jis 
dirba kilnų ’ darbą ir dirba kaip tinka
mas, kaip jam geriau.

Tačiau mums tat yra tiesiog bankro
tas.

Jie turėjo mums, aštuoniolikos metų 
jaunuoliams, tarpininkaut ir nurodyt ke
lią į suaugusių pasaulį, į pasaulį darbo, 
pareigų, kultūros ir pažangos, į ateitį. 
Mes kartais iš jų tyčiojomės, ko neda
rėm, tačiau vis dėlto mes jiems, tikėjome, 
'Autoritetas, kurį jie mums turėjo, mūsų 
mintyse pynėsi su jų dideliu mokslin
gumu ir žmogaus pareigų supratimu. 
Tačiau pirmas nukautasis, kurį pama
tėm, šį mūs įsitikinimą sugriovė. Mes 
čia patyrėme, jog mūsų karta buvo do
resnė nei jie; jie nuo mūs dangstės tik 
ypatingais posakiais ir vikrumu. Pirmom 
ji baisi audra visų ginklų rūsių Ugnis* 
mums įrodė mūsų paklydimą, ir drauge 
su ja išnyko jų įkvėptoji pasaulėžiūra.

Tuo. tarpu, kai jie dar rašė ir kalbė
jo, mūs akys susidūrė šu ligoninėm ir 
mirštančiais; tuo tarpu tarnavimas 
valstybei jiems rodės esųs didžiausias 
dalykas, mes jau pa tyrėm, jog baimė 
mirti kur kas yra didesnė. Mes del to 
nepasidarėm nei maištininkai, nei dezer- 

. tyrai, nei bailiai — taip išsireikšti jiems 
buvo lengva, 
vynę lygiai kaip jie, ir mes drąsiai- žen
gėme priekin kiekvieną antpuolį;-^- bet 
dabar mes nūsivokėm daugeliu atžvilgių,

mes mylėjome savo tė-

Bęsirengdarni pas Kemęrichų, pir
miausia sudėjome jo daiktus; jie jam 
kely pravers.

Lauko, ligoninėje didelis sujudimas,; 
kaip visada, Čia atsiduoda kąrbolium,,, 
pūliais ir prakaitu. Ęarakupse taip jau 
tenka viso ko patirti,, bet čia tiesiog silp^ 
na daros. Mes pasiklaupdami suradom 
Kemerichą. Jis guli didžiulėj palatoj. 
Mus sutiko silpna šypsena ir jaudinančia 
išraiška. Tuo tarpu, kai jo parkrista be 
sąmonės, kažjn kas yra pavogęs jo laik
rodį.

Mileris sulingavo galva:
— Aš tau juk sakiau, kad tokio gero 

laikrodžio su savim neimk.
Mileris yra truputį drebius, ir kad 

pradės ginčytis, tai nenusileis. Šiuo, at
veju geriau laikytų liežuvį už dantų, nes 
kiekvienam jau aišku, kad Kemerichas 
iš čia gyvas neišeis. Suras jis savo laik
rodį ar ne, jam vis tiek pat, tiktai gali
ma būtų išsiųsti jo namiškiams.

— Kaip jauties, Pranai? — klausia 
Kropas.

Kemerichas nuleidžia galvą.
— Šiaip nieko sau — tik be galo skau

da koją.
Žiūrime į jo antklodę. Jo koja guli vie

liniam sietely, storai apsukta duknomis. 
Aš užmyniau Mileriui koją, o. tai jis Ke
rner ichui būt išplepėjęs viską, ką mums 
dar ateinant sanitarai papasakojo: kad 
Kemerichas neturi kojos. Koja yra am
putuota.

Jis atrodo labai baisus, geltonas ir iš
blyškęs. Veide jau maty t' svetimų bruo
žų, kuriuos mes gerai pažįstam, nes jau 
matėm daugelį kartų. Tat įš tikro ne 
bruožai, greičiau ženklai. Kūne gyvybė 
menkai jau reiškiasi; ji pamažėle savo 
vietą užleidžia mirčiai, kuri akyse jau 
viešpatauja. Čia guli mūsų draugas Ke
merichas, kuris nesenąi aar su muinis 
čirškino arklieną ir triūsė iš šovinio pil
tuvėlį pasidirbęs. Čia mums jis yra, čia 
nėra. Jo pavidalas pasidarė papurtęs, 
nei šioks nei toks, lygiai kaip fotogrąfį- 
įos negatyvas, kuriame padarytos dvi 
nuotraukos. Jo balsas skamba kaip iš po 
žemių.

Prisimenu tą dieną, kad mes vykom į 
frontą. Jo motina, gera, stora moteriškė, 
palydėjo jį lig stoties. Ji verkė kukčio
dama, vilgė ašaromis veidą, net paakiai 
buvo patinę. Kemerichui buvo nejauku 
dėl motinos ašarų, nes ji buvo visų ne
ramiausia iš palydėjusių ir niekas jos 
negalėjo numaldyti. Iš jos sruveno rie
bus prakaitas. Ji vis kreipėsi į mane, vis 
griebė už rankos ir prašė maldavo pri
žiūrėti jos Pranelį. Iš tikro jis atrodė 
labai jaunutis, vaikiško vęįdp,. kauląi jo. 
buvo tiek minkšti, jog* keturias savaites 
su šarvais pabuvus, jo kojos visiškai ąu- 

. plokštėjo., Bęt kur čia fronte kiekvieną 
sužiūrėsi.

Jau dabar tai iš tikrųjų galėsi na
mo važiuoti, -r- sako Kropas, juk ato
stogų mažiausia dar tris keturis mėne
sius turėtum laukti.

Kemerichas palingavo galva. Į jo ran
kas net negerą žiūrėti; jos yra tiesiog 
kaip vaškas. Panagės pilnos apkąsūos 
prilindusių žemių; jos atrodo mėlynai 
Juodos, tarsi koki nuodai. Mano galvoje 
siuva keistos mintys, kad jo nagai dar 
ilgąi augs, nors Kemerichą gyvybė ir 
bus apleidusi, ir panėšės į požemio auga
lą. Matau tokį vaizdą: nagai išsiriesda- 
mi lyg kamštinis suktuvėlis tik auga, 
auga, o draugę su jais ir plaukai ant 
sutrūnijusios kaukolės, lyg žolė geroj 
dirvoj, lygiai kaip žolė, tačiau kaip tat 
gali dėtis?..,

Mileris prie Jo prisilenkė.
' — Pranai* tavo daiktus atnešėm čia. 

Kemerichas kilstelęjo ranką.
— Pakiškite juos po lova.
Mileris, taip ir padarė. Kemerichas, vėl 

prįąįm.eną savo ląikrędį.
Kaip čia jį nuraminti* kad tik nęsu- 

prąstų, kas. su juo atsitiko!
, (Bus daugiau)
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Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretus

GĘ 1191 
jto sell

GROSSMAN
Brooklyn, N. Y. T

Law at
Borough of 
to be con-

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

EDWARD LUBY 
Ave. Brooklyn, N. Y. T

JAMES SOUMAKIS
Ave. Brooklyn, N. Y. T

DIETRICH AHRENS
7th Ave. Brooklyn, N. Y. T

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

at

Brooklyn, 
;d on the

to No. 
rMgned 
10? of 
iw at

St., Borough
Kings, to be consumed off the

DANIEL HANAWAY
St. Brooklyn, N. Y. T

Kings, to be consumed off the
NEIL SANTORELLI 

Brooklyn, N. Y. T

SKELBKITES LAISVĖJE’

A'tvĄ'iivn in iiqrqMpf k‘*'<** i,yy.
EB 510 has been issued to the undersigned
■ ” * ' ’ ":.V . -- 'J

Beverage Control Law at 
ve., Bprough of Brooklyn,

hereby giyen that License No. 
been issued to the undersigned

Bbverago Control
Borough of

fe

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
;NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1557 has l?ecn issued to the ijnjlėrsigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6223 — 14th Avę.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE N. KING
6223 — 14th Ave. Brooklyn, N- Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2180 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail'under Section 107 of 

.the Alęoholię Beverage Control Law at 
'272- 'Tompkins. Ave. Borough of Brooklyn,
Copnty d? Kings, to be consumed on the 
promises,
BROOKLYN NATIONAL FOOD STORES, 

INC.
272 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 636 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at i___1. ‘ ,
the Alcoholic Beverage Cop’ 
72 Sands 
County of 
premises.

72 Sands St.
NOTICE is hęroby given that License No. 
EB 475 has been issued to the undersigned 
to sėli beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Gontrol I^iw at 
80 Avenue O, Borough of Brooklyn, 
Cęupty of Kipgs, to be copsumed on the 
premised.

HERMAN BRANDSTATER
80 Avenue. O Brooklyn, N. Y. T

NOTICE ią hęręby given that License No. 
EB 1321 has been isaugd to the undersigned 
to sell, beer, at retai) under Section 107 of 
the Alcohpllc Beverage Control Laxy at 
10& Patchpn Ayo., Borough, of Br0<?klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

108 Patchen

NOTICE is 
EB 694 has 
to sell beer, 
the Alcohojio Beverage Control I41W at 
2258 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
Copnty of Kings, to be consumed on the 
premises.

G.UISEPPE CANONICO
2258 Pacific St. Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No, 
EB 545 has been issued to the undersigned 
to hoIT beer, at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4209 Avep.u#. J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be. consumed on the 
premises.

CARMINE PASQUENZA
4209 Avenue. J. Brooklyn, N. Y. T

i issued to the undersigned 
retail under Section 107 of 
leverage Control Law at 

St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

ALFRED SNIKE
Brooklyn, N. Y. T

Pirmaętfeufe, Spalių ‘4, 194S

NOTICE is hereby given that. License No. 
EB 196Ž has be«n i»Sded. to tha undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alkoholio Beverage Control Law at 
4021 'Flatlands'Ave.. • Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to (be consumed on the 
premises. ' ' .

JAMES E. ENRIGHT
4021 Flatlands Ave. . ’ .Brooklyn, N. Y. T
NOTICE’ is heręliy giv&i that License NO- 
EB '521 has been issued to the. undersigned 
to sell , beer, at . retail uįdėr Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161-3 43rd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
promises.

b MARX KANE;
161-3 — 43rd St. ' Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 529 has been issued to th<? undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Laxv at 
1713 Avenue. U, Bofough of Brooklyn. 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

MINNIE STREITMAN
1713 Avenue U Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 424 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 Roebling St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOTTIE BOBITCHE 
340 Roebling St. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No, r,----- - • • • r
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic T, 
423 ■— 7th Ave., ___ „ ________
County of Kings, to be Consumed on the 
premises, *

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

WILLIAM MACKIN
Avo. Brooklyn, N. Y. T

hereby given, thp.t License No. 
been issued < to the undersigned

, at retail under Section 107 of

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 533 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undpr Section 107 of 
the Alcoholic Beverage *
10)9 Avenue H, 
County of Kings, 
premisos,

DAVID
1019 Avenue H

Beverage Control Law, at 
.1, Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed on tho
JOHN KOTULAK

St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 338 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the AlcQholic E 
180 West Street, 
County of 
promises.

18,0 West

NOTICE is hereby given that License N.o. 
EB 526 has been issued to the undersigned 
to, sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
674 Central Ave., Borough of ] 
County of Kings, to be consume, 
premises.

674 Central
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1984 hgs been issued to the undersigned 
to. sell beer, at retail under Section 107 of 
thia Alcoholic Beverage Control Law at 
7409a Avenue . U, Rorough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
promises.

PASQUALE! OREFICE 
7409a Avenue Ū Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 670 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1231 McDonald Avo., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

CHRYSQS MA.NŲELipES 
1231 McDonąld Ave. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License Nq. 
EB 594 has been issued to the undersigned 
to sell be'Jr, at retail under Section 107’ of 
tho. Alcoholic Beverage Control Law at 
45Q.L — 4th Ąvo., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

4501 Fourth

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Seption, 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2882 Gerrltsen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
promises.

MARCELLA V. MURPHY
2882 Gerritsen Avo. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1<458 has been issued to. the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage. Control Law at 
142 Driggs Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

JOSEPHINE PIOTROWSKI
142 Driggs Ave. Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby givęn that Lipensc No. 
EB 2019 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beybrago Control Law at 
5002 F. Hamilton P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed. on tho premises.Murray Hackman
5002 Ft. Hamilton P’kway Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No, ; 
GR 4781 has been issued tjg, the undpr»i>pe<J 
■to sell beer, at retail under Section 107 of 
'.the Alcoholic Bėvetag® Control Law at 
;5909 Ąyenne N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, £0 be consumed off the 

i premises.
SIDNEY KRAVITZ

5909 Avenue N BroęldyT1, N. Y. T
(NOTICE is hereby given (hat License No. 
GB 1604 has been issued to thO undersigned 
to sell beer, at retai) under Section 107 of 
the Alpehojię Beverage Control Law gt 

1161 Park .Avenue, Borough of Brooklyn, 
! Copnty of Kings, to be consumed off the 
! premises.
! ANNUZIATA De ROSA CORDARO 
161 Park Ave. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby, gi.ven thgt Ricenpe No, 
G$ 48Žh hns been issuęd to the undersigned 
to. sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 St. Nicholas Ave., Borough of B.ro<?klCT» 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

THOMAS RUSSO
60 S). Nicholas Ąye. Bropklyp. N. Y. T 

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 4810 has been issued to, the undersigned 
to sell beer, at rętai) under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
485 Myrtle Avę., 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 1107 has been, issued to. the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic leverage. Coptęol Law a) 
1808a Fulton St., Borough of Brooklyn, 
Coupty of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIĄ SCHMIT
1808 A Fulton. ŠU Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that) Rięense No. 
GĖ 810 has b6®?1, issued to the undesigned 
to sell beer, at retail under Sectipn 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
323 Sumner Avę., Borough, pf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN BICKEL
333 Sump.ec Ave. Brooklyn, N. Y. T 

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 658 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail und.er Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Wyckoff Avę., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

,1)5 Grand St., B 
County of Kings, to 
premises*

CATHERINE 
115 Grand St.
NOTICE is hereby giyen that Li 
GB 4690 has )g>en issued to. too ui 
to. spll beer, at retail under Sęctii 
toe Alcoholic Beverage Control 
3)8 Franklin Ave.', Borough of Brooklyn, 
County of Rirgs, to be consumed off toe 
promisee

SIGMUND R. TURCZĄNY
318 Franklin Ave. Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 

iGB 111 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 407 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
552 Driggs Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.
552 Driggs

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 725 has been issued to the undersigned 
to sell beei;, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
258 Prospect Park W-> Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises,

TREASURE FOQD MARKFTT, INC.
258 Prospect Park W. Brooklyn, N. Y. T 
NOTICE is hereby given that License No. 
GJ) 9082 bA» been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Iaw at 
9718 — 3rd. Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

9718 —

JOHN BRUNO
Ave., Brooklyn, N. Y. T
hereby given that License No.

’ ;ned
, ____  _ __________  __ of

the Alcoholic Reverage Control Law a,t 
4917 — 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

4917 —

GEORGE MEYER
3rd Ave. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9178 ha8 been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail upder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage — . - - 
297a Myrtle Ave., 
County of Kings, 
premises.
297a Myrtle

NOTICE is .
GB 9855 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
327 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM J4CHADE
327. Evergreen Ave., ’Brooklyn, N. Y. T

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the
DAVID KESSLER
Ave. Brooklyn, N. Y. T 
hereby given that License No.

89 Wyckoff
NOTICE is
GB 1305, has been issued to the undersign© 
to sell beer, at retail Under Section 107 c

NOTICE is 
ĖB 323 has 
to. sell, bper, ąt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bbverago Control Law at 
96 Boorum Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CAROLINE OECHSNER
96 Bperuin Pl. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1979 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2005 Coney Is. Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EUGENE & HERBERT JACQB 
2005 Coney Island. Ave. Brooklyn, N. Y. T

---- -------------------- -
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 46Q has been issped to the. undersigned 
to sell beer, at retail under Sectipn_ 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1764 East New York Avo., 
Brooklyn, County of Kings, 
cumed on the premises.

NOOLAS & DEMETRI CO., INC.
1764 East New York Ave. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10105 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retgil under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
617 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to, be consumed on 
premises.

ANTONIO Di MASO 
617 Vanderbilt Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License
GB. 1125. has been issued to the undersigned 
to sęll beer, at retail under Section 107 of 

■ the Alcoholic Beverage. Control Laxy gt 
390 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOT)CE is hereby given that License No. 
GB 4812 has been issued to the undersigned 
'to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law. at 
500 Prospect Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises,

PATRICK BURKE
500 Prospect Pl., Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4843 has been issued to the undersigned 
to sei) bee1’, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage. Control Law at 
6818a-6820 . 8th Ave., Borough of. Brooklyn, 
Copnty of Kings, to be consumed off the 
promises.

THOMAS LOCASCIO
6818a-6820 8th Avo. Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4798 has been is,sued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107. of 
thq Alcoholic Beverage Control Law at 
2703 Avenue Z,' Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

JOHN PAPPIANOU
2703 Avenue Z Brooklyn, N. Y. T

NOTICE
GB 9671 ; ___ , . .......
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Ąlęohojio Beverage Control Law 
206 Do Kalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Rings, to bo consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4754 has been issued to the undersigned 
to sell bper, gt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
43 Hicks St., Rorough of Brooklyn, 
Copnty of 
premises.

43 Hicks

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1369 has been issued to the undersigned 
to. sell beer, at retail under Section 107 of 
,the Alcoholic Beverage Control Law at 
377 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises, »

ALEX STEIN & SAM BURSTEIN 
377 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE, is hereby given thgt License Nę. 
GB 1157 ha® boon issued to tho undersigned 
to sell b«er, at retail, under Section 107 of’ 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
183 Bedford Ave., Bprough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

MIRIAM BRANDT BRESLOW
183 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1303 has been issued to the undersigned 
to sei) beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2783—85 Fulton, St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

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

gQTICE is hęreby givęn that License No.
B 827 has been issued to the undersigned 

to sell bper, at retail under Seętion 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
40Q7 — 9th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

MAZIROW & BARNET MAZIROW 
4007 — 9th Ave. Brooklyn, N. Y. T

X

G,

STATBS

WAR
BONDS

AND
STAMPS

DR. J. J. KASKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 9-1904

530 Summer Avenue

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

iiiiiininiiiiiiiioiihk

(Shąhnskaa)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Koplyčia^ suteikiam nemoka
mai visose dalyse miesto. 

Tepi, Vkginia 7-4499

IMaukitę iki Jū«ų aughs i&įbąifip, iki pą&kutMmm 
kąvąikuii, užsjsąLykite iš anksto. Nes žiemą yrą 

lunkus pn^tatymas anglie^

KĮas nori gražiai ląiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas “Green Star Bar and Grill/' nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

Pąre Kiekvieną Šeštadienį.
«tal 

Mrejs^ Ateikite pjisknatyti s« Givials 

Geriausias Alus Brooklyn®.

459 GRAND ST, 
Skersa! nuo Republic Teatrą 

. BROOKLYN, N. Y.
Tel. ipV; 4-$6»ą

!etr v—" - i j, x..i. id i1.^ I .m'- —*“• I • • “ ’ • • ■ p

Naudokitės Gera Proga
Per sekančia? 30. dienų, me?, darome šį speciali pąsKOJymą 

savo seniems ir naujiems pacij&ntarns. Nepaisant djdčlio paki
limu kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, męs vis dar 
patarnaujame ųž senas, žemas, XaipaA 

iiuTitT "'i! n,?

30 Dieną9 
Nuolaida

A kiniai 
užSTM

Ątaįląnkę paroflykįtę. mum? skeMną ir. mes duosime 
junjs 10% nuoiaįdos. Kainos ųž vieno? rūšies stiklus yra nu
statytos taip, žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER STENGER, QplotMtristo
394-398 proadw Brooklyn, N. Y,

(W.-^wmi ■—•mw* ■ ■ y

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie sąvo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Tęlefonąs ĘVergreen 7-1661

rnr w f i jstwrrrrm-rr

CHARLES J. ROMAN
> ‘ ■ • (HWANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėjo vająndoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū? 
stf šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkintą,

1113 Mt Vernon St

TeJetwaa Poplar 411Q
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LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1475 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at rdtai) under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1098 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
prfembtes.

FREDERICK BAUMANN
1098 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y. H
NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1039 has been issued to the undersigned 
to »tell beer, at retail under Section 107 of 
the AlcohoBc Beverage Control Law at 
140 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
«Amnty of Kings, to be consumed off the

C11II5CW.

FRED. BRENN ING 
14b 8th Ave Brooklyn, N. Y. H
NOTICE la hereby given that License No. 
GB 1417 I,.,. ' ' ‘ .
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control tew at 
270 Albany Ave., Borough of Brooklyn, 
Cbuntf of Kings, to be consumed off the 
premises.

FREDERICK BRUECKMANN 
270 Albany Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1596 haa been issued to the undersigned 
to sell bfeer, at retail under Setetion 107 of 
the AksOhoHc Beverage Control Law at 
2952 Ave. R. Borough of 
County of 
premises.

has be'en issued to the undersigned

Y. H

: ’■ .TWWi.ru
Eatery Lithuanian Daily N«m =

2952 Avė.

lolte Beverage
. R, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed off the
JOHN CORDES

R. Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9804 has beem issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control La^v at 
544 86th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS CEGLTA
544 — 86th St. Brooklyn, N. Y. H

*

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9433 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
2313 Tilden Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be ednsumed off the 
premises.

2313 Tilden
KLAUS DROGE 
ve. Brooklyn, N. Y. II

hereby given that License No.NOTICE is _____ _
GB 986 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 De Kalb Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
433 De

HENRY EMBUSCH
Kalb Ave., Brooklyn, N. Y. H
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
GB 9719 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4901 — 4th Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

4th4901
JAMES El 
Ave.,

NOTICE ife hereby givbn that Licente No. 
GB, 1082 hak bten issued to the undersigned 
to sell bteer, at retail under Section 107 bf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
280 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN LUCHAU
280 7th Ave. Brookyln, N.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Y. H
1—REER ADS
NOTICE is hereby given that License No. 
L 758 has been issued to the undersigned 
to sell, 'A’lnė & liquor at retail under Section 
107 bf the Alcoholic Beverage Control Law 
at 36 14 Quentin ltd., Borougn of Brooklyn, 
Cbttnty of Kings, to be consumed off 
premises.

MORRIS BIERMAN 
Quentin Wines & LtqUorS

3614 Quentin Rd., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No, 
GB 502 has been jssued to the undėtsigned 
to Bell bfefer. at retail uhder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

t. Borough of Brookivn, 
to be consumed off the

LOHSE
Brooklyn, N. Y. H

tv BCH IAXI._
the Alcoholic Bevt

"tn Avenue
Kihgs, I

the

?53 — 7tl 
County of 
premises.
253 — 7th
NOTICE is hereby gWen that License No, 
GB 9145 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section^ 107 of 
the Alcoholic Beverage “ 
1144 Nostrand Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

HERMAN
1144 NoStrand Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1354 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1626 — Bth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HUGO 
Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the
MOLLER

Brooklyn. N. Y. H

DIEDRICH MEYER
Ave., Brooklyn, N. Y. H1626 — 8th

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1473 has been issued to the undersigned 
to sell beėr, at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
189 — 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law at 
— 5th Avenue, Borough of Brooklyn.

Kings, to bte consumed off the

OTTO OHLERICH 
Ave., Brooklyn, N. Y. H189 -- 5th

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 899 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, at retail under Section. 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7010 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. . ,

HARRY & JOHN PLATE 
7010 — 3rd Ave.. Brooklyn. N. Y. H

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

u ucei, at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
— 5th Avenue. Borough of Brooklyn, 

Kings, to
MARTIN 

Ave.,

NOTICE is 
GB 680 has 
to sell beer, 
the 
109 
County of 
premises.

109 — 5th

be consumed off the
RATHJE

Brooklyn. N. Y. H

hereby given that License No.

jos

dar
tik pasiliko 
naujų teri-

pranešimai,eina 
pasirūpins taip,

imperija subyrėjo. Gi An
glijos imperija ne 
čielybėjej bet 
torijų įsigijo.

Iš Londono 
kad Anglija
jog po šio karo niekas nebe
galėtų grūmoti josios intere
sams Viduržemio Jūroje.

Vadinasi, ji ten bandys įsi- 
drūtintij paimdama ir apgin
kluodama tam tikras salas. O 
ant tų salų( gyvena žmonės. . .

Amerika irgi sako, kad tos 
salos bei kolonijos, kurios po 
pereito karo buvo pavestos 
Japonijai globoti, bus atimtos. 
Nėra abejonės, kad jos pateks 
Amerikos globon.

Taigi, yra 
kalbėti, kad 
glija nieko 
pasaulį taip, 
šį karą.

Tai kodėl
kas Sovietų Sąjungai visas sa
vo respublikas atgauti, nacius 
išmušus, ir užtikrinti, 
karo jinai nebebus 
neprietelingų valdžių, 
vo prieš karą ?

grynas nonsensas 
Amerika ir An- 
nenori ir paliks 
kaip buvo prieš

toks baisus grie-

kad po 
apsupta 

kaip bu-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERQNOS-MOTERYS
AMŽIAUS 16 IKI 45

VISOKIEM DARBAM 
POPIERINIŲ DIRBINIU FABRIKE 

DAROMA BŪTINI SVEIKATAI 
DIRBINIAI

Mums reikia mašinų prižiūrėtojų, pakuoto jų. 
peržiūrėtojų ir bendrai pagelbininkų. 

barbąs lengvas, Švarus, linksmas.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Pastovūs Darbai
Kreipkitės ar rašykite, 840 East 134th SI. 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavirho.
(235)

MERGINOS $18 PRADŽIAI
DAUGIAU SU VIRŠLAIKIAIS 

Lengvas fabriko darbas būtinoje pramonėje. 
Pakilimai; pastovus darbas.

t. & p. optical co.
154 West 14th St., N. Y. C.

. . .... (2?U

MERGINOS

MERGINOS IR MOTERYS
Reikalingos pilnam ar daliai 

laiko dirbti.
40 VAL. SAVAITE 

Lengvas Krovimo Darbas 
CENTURY RIBBON MILLS, INC.

1071 — 6th Avenue
(Basement)

PATYRIMO NEREIKALINGA
Būtina pramonė 

SURINKIMUI, PERŽIŪRĖJIMUI, 
PAKAVIMUI 

STIKLINIU INDŲ IŠDIRBfiJOS 
šiftų darbas 

nuolatinis darbas 
GREITI PAKILIMAI

(239)

PAKUOTOJOS
STOCK CLERKS

5 DIENŲ SAVAITĖ
Gera Pradžiai Alga ir 

Proga Pakilimui

OXFORD UNIVERSITY PRESS
2 W. 17th St. — 5-tos lubos.

(234)

Metro Glass Bottle Co.
135 WEST SIDE AV„ JERSEY CITY

(234)

RĖSTAURANTŲ DARBININKĖS

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ

MERGINOMS PĖIE SODĖS
SANDWICH
MERGINOM

INDŲ NUĖMĖJOM

(285)

(235)

9

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

GERA ALGA
Būtini Kariniai Darbai Dabar 

Po K&ro Btts Praplėsta Programa 
būtinų datbų rbikia turėti darb

davio pareiškimą dėl jūsų 
atliekamumo.

Kreipkite^ 9-5 Kasdien
I Employment Ofisą

AMERICAN 
EXPORT AIRLINES

Soa įPlahe Kase, LaGuardia Field, 
Jackson Heights 

(Independent I.R.T. ar B.M.T. iki 
74th St. ir Roosevelt Ave.

Važiuokite LaGuardia Field Busu.)
(239)

Iš

PtokfM PiftUpte
=====E=E=c===3z==ssecsia

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BENDRAM APVALYMO DARBUI 
Valandos nuo 8 ryto iki 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA KOTE 
51ST STREET, N. 
FONUOKITE.

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRŲ

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

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

VYRAI
KAIPO PAPRASTI 

DARBININKAI 
plieno sandėliui 

1-mam, 2-ram ir 3-čiam šiftam 
40 valandų savaitė 

Su mažiausia 8 vai. viršlaikių 
ir daugiau jei pageidaujama. 
PRADŽIAI 78c Į VAL. 

Patogi Vieta 
Kreipkitės asmeniškai 

Iš karinių darbų nesikreipkite be 
darbdavio pareiškimo dėl jūsų 

atliekamumo.
Matykite Superintendentą

Peter A. Frasse & Co., Inc 
17 GRAND STREET, 

At 6th Ave., City.

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
puodų Mazgotojai

APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 
Taipgi paTyrę vyrai, kaipo kibtų 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
Ifc karinių darbų nepriimami

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

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

2 KARTU Į DIENĄ VALGIS 
NEMOKAMAI

MERGINOS IR MOTERYS
Lankstymų tissue popieros pattemų. 

Gera alga; linksmas darbas. 
Pradines ar patyrę; apmokamos vakacijos.

ADVANCE PATTERN CO. 
331 East 38th St.

REIKALINGI KEPĖJŲ 
PAGELBININKAI

Dieninis darbas. Patyrimas nereikalingas.
CALIFORNIA PIE EARING CO.

330 Douglass St.,
Brooklyn.

UNIFORMOS NEMOKAMAI

(238) 5 DIENŲ SAVAITĖ
KREIPKITĖS j EMPLOYMENT OFISĄ 

9:30 A. M. iki 4 P.M. VYRAI - STIPRŪS
IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENTUI 

PILNAM — DALIAI LAIKO
RYTAIS — POPIEČIAIS

5 DIENŲ SAVAITE
155 VARICK ST., N. Y. CITY 

WAlkfer 5-1315

MERGINOS IR MOTERYS 
18—45

jam nepavyks.
pagal jos žmonių 

prisidėjus prie 
tautų šeimos.

8-tos lubos East Bldg.

ABRAHAM & STRAUS
FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
Privažiuojama Visom Subvėm

NOTTCE is _____
GB 1589 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
358 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE RICKERMANN
358 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 874 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ~ 
6104 — 3rd Avenue, 
County of Kin£s, to 
premises.

PAKAVIMUI - VYNIOJIMUI 
Lengvas, švarus darbas. 

Gera alga ; pastovus darbas. 
Uniformos Nemokamai 

Kreipkitės
GOTTFRIED BAKING

51St ST., IR 1111$ AVE., N.

SO-
Tas
Tas

rooklyn, N. Y. H 

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
— 5th Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the
FREI) FRICK 

Ave. Brooklyn.

NOTICE is 
GB 838 has 
to sell beer, 
the 
233 
County of 
premises.
233 5th N. H
NOTICE is hereby given that
GB 702 has been issued to the „ -
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control tew at 
1172 E. 92nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIEDRICH GRUBE
1172 E. »2nd St.. Brooklyn. N. Y. H

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

premises.

4110

hereby given that License No.

Y. H

4902

437 Sth

Y. H

Vigų •uiipratusiy Darbininkų

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

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

License No. 
undersigned CHRIST 

Ave.,

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

SIMAT
Brooklyn. N. Y. H

JOHN 
Avė.

HORSTMANN 
Brooklyn, N.

4722 4th

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

HEITMANN
Brooklyn, N. Y. H

GErtRMANN
Brooklyn. N. Y. H

107 of 
»w at

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn,

WILLIAM SCIIMEELK
4th Avė. Brookly, N. Y. H

KETELSEN 
Brooklyn, N. Y. H

KARL TRENTWEDEL
7th Ave., Brooklyn, N. Y. H

TOM SARLO
Ave., Brooklyn, N. Y. H

_ I Law at
Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 621 has been issued to the undersighėd 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at

959 4tn

OTTO HUBER
St. Brooklyn, N.

6104 — 3rd

WALTER BRUNS 
St.. Brooklyn, N. Y. H

MAX HUBER
Ave., Brooklyn, N. Y. H

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
— 18th Avenue, Borough of Brooklyn,

4702 4th Avb.. Borough of Brooklyn, 
County bf Kings, to be consumed off the

FRED 
Ave.

NOTICE is 
GB 959 has 
to sell beer, 
the 
4410 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SCHESSOW
4410 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y. H

4702 4th
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 987 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
170 5th Ave., 
County of Kings, 
premises. 

170 5th

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1109 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under {-Section 107 of 
thė Alcoholic Beverage Control Law at 
4110 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Melas, kad kas nors nori 
Lietuvą pavergti arba pasisa
vinti. Jei kas nori, tai tik Hit
leris. Bet

Lietuva, 
valią, yra 
cialistinių
pats su Latvija ir Estija, 
pats su buvusiomis lenkų 
vergtomis Ukrainų ir B'altgu- 
dijos dalimis, tas pats su bu
vusia Rumunijos pavergta Be
sarabija.

pa-

Šitokia yra istorinė tiesa. Ją 
bandymas iškraipyti bei su- 
kaneveikti nieko neišspręs ir 
veltui bus visos pastangos.

Amerika, Anglija ir Sovietų 
Sąjunga supras viena kitą, su
sitars ir užtikrins pastovią 
ką po šio baisaus karo.

co.
(234)

tai-

MERGINOS
MERGINOS lit MOTERYS

BE PATYRIMO

18-45
LENGVAS FABRIKO DARBAS

NOTICE 
GB 4641 
to sell beer, 
the Alcoholic 
4413 4th Ave., 
County of Kings, 
premises.

HENRY 
4413 4th Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 681 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
959 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough /of Brooklyn, 
to be consumed off the

NOTICE 
GB 1482 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic, Beverage Control 
1292 Sutter 
County of 
premises.
1292 Sutter

NOTICE is _____ „
GB 1093 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4902 — 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Paterson, N. J.

$26 Į SAVAITĘ AR „ DAUGIAU 
PRADINIAMS. $29.90 IKI $33 PA
SIEKIA PO 4 MĖNESIU. PATYRI

MAS NEREIKALINGAS.
BŪTINA PRAMONE.

ASMENYS IŠ KARINIŲ AR BŪTINŲ DAR
BŲ NEPRIIMAMI BE DARBDAVIO PA

REIŠKIMO JŲ ATLIEKAMUMO.

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESERT DARYTOJOS 

SALDAINIŲ P AKUOTOJ AI. 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

PAGELBININKAI
ENGINE LATHES

Patyrę tiktai kaipo akuratniausi apdirbėjai.
GEAR CUTTERS 

INSTRUMENT GEAR EXPERIENCE 
GRINDERS

Vidaus-išlauko (akuratniausia patyrę)
SCREW MACHINES

18 mėnesių ar daugiau patyrimo

MANUFACTURERS
machine & tool co.

277 Canal St. N. Y. C.
N. E. Corner >B’way, 1-rnos lubos 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

Auto Tiokų Mechanikai 
Ir Pagelbininkai

Karinė Prambnė
Trokų ir busų aptarnavimui vyrai, yra skal

iom i, kaipo būtini darbininkai.
GERA ALGA, NUOLATINIAI DARBAI 

PROGA PAKILIMUI 
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS

MODERNIŠKI ĮRANKIAI IR ĮRENGIMAI 
Puiki proga {stojimui | pastovią, 40 raettj 

senumo Nacionalę Kompaniją.
KREIPKITĖS 8:30 A.M. IKI 6:15 P.M. 

UNITED STATES EMPLOYMENT SERVICE
OF THE WAR MANPOWER COMMISSION. 
1056 BROAD ST., NEWARK, N. J„ ARBK 

THE WHITE MOTOR CO
190 Murray St., Newark, N. J. 
Bile kada, dienom ar vakarai?.

Nuo būtinų darbininkų reikalaujama darbda
vio atliekamumo statemento.

<»»»
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NOTICE 
CB 1150 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1374 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises. ... .

ELSBETH 
1374 Nostrand Ave,,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
bė consumed off the
HELMKE

Brooklyn, N. Y. H

NOTICE
GB 4775 _ ____
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
733 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN VON RUSTEN
733 Church Ave., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4847 has been issued to the undersigned 
to sell beėr, at retail under Sectioi 
the Alcoholic Beverage Control ___
283 Schenectady Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kihgs, to be consumed off the 
premises.

KARL JANHSEN
233 Schenectady Ave. Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that Licėnsė No. 
GB 771 has been issued to the Undersigned 
to sell bėer, At retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1821 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off thė 
premises.

BOY 
1821 Church Ave.
NOTICE iš hereby given that License No. 
GB 4778 has been Issued to the tanderftigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY 'kAErtLER
Ave. Brtjoklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
OB 771 has been issued to thė undersigned 
to sell beer, at retail undęr Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4722 4th * “ " ■* - •*
County of 
premises.

Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the
BERNHARD KATT 

Ave. Brooklyn, N. Y. H
NOTICE Is hereby given thgt License No. 
GB 9100 has been issued to the underslgąėd 
to sell beer, at retell under Section 107 bf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4105 3rd Ave., Borough of Brook hm. 
County of Kings, to be cohsumed- off the 
bHbtlste. , ..

KARL AUGUST KATT , 
4105 3rd Ave. Brooklyn, N. Y. H
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4688 has been issued to thb undersigned 
to sell beer, at retell undęr Stetion 107 of 
thė Alcoholic Beverage Control Law at 
at 3614 Quentin Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off thė 
premises.

CHARLES KRUER
8306 Church Avė. Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1477 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
thė Alcoholic Beverage Control Law at 
127 6th Ave,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be ėonsūmėd off thė 
MtenlsM. . „ .. . .

GEORGE KOEfcTJE
127 6th Ave. Brooklyn, N. Y. H

litfi ...i. trf. ir ~ it-f

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1589 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section, 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9508 Ave. L, Borough of Brooklyn, 
Couhty of Kings, to be consumed Off the 
premises.

HENRY VON BARGEN
9508 AVe. L Brooklyn, N. Y. H
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1404 has been issued to sell beer, 
to sell beer, at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7417 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE Wl LUNGER
7417 — 3rd Ave. Brooklyn, N. Y. H
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 147v has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the. Alcoholic Beverage Control Law at 
2816 Glenwood Road, Borough of Brooklyn, 
CdUhfey of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST DRUTJONS
2816 Glenwood Road Brooklyn, N. Y. H
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1311 has been issued to the undersigned 
to sėli oėer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1168 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1168 Fulton
NOTICE Is 
GB 897 has 
to sell beer, 
the Alcoholic , D.
3407 Fulton St. uutvu.u utwMya,
County of Kings.' to be consumed off the 
premises.

REINRICH FISCHER
3407 Fulton St. Brooklyn, N. Y. II

NOTICE .is hereby given that License No. 
GB 4966 has been issued to the undersigned 
to tell beėr. at retail under Section 107 Of 
thė Alcoholic Beverage Control Law at 

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

ERNA PAPfc 
Avfe. Brooklyn, N. Y. H

8921 7th 
County of 
premises.

3921 7 th

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 692 has been issued to the undersigned 
tb sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
462 — 60tn St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.
462 — 60th

NOTICE is 
GB 741 has 
to sell beer,_ ______ __ _____  ______
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8840 Nostrand Avė., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.. r . • ■ . t

HERMAN BORSTELMANN
Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y. H

OOISBW1
B

chas. w. matachun
Matąčiūnų, dienraščio Lais

vės skaitytojų sūnus Chas. W. 
Matačiūnas jau 8-ni mėnesiai 
tarnauja Dėdės Santo armijoj. 
Dabartiniu laiku Chas. Mata
čiūnas yra inžinierių skyriuje, 
Gardon Ga. Buvo parvažia
vęs 10-čiai dienų pas tėvus ir 
pažįstamus pasisvečiuoti. Lin
kime Chas. WMatačiūnui lai
mingai tarnauti, o priešą nu
galėjus sveikam grįžti pas tė
vus ir pažįstamus.

Kariniai ang-London
lų politikai tvirtina) kad ne
trukus įvyks Loridone suei
ga atstovų Amerikos, So
vietų ir Anglijos karo šta
bų, dar pirm konferencijos 
tarp šių trijų kraštų užsie
ninių ministerių.
—j-------- it , , ...........AK-- - igva. ■■

NOTICE is hereby given that License No. 
----- -- .. o£ 

._____ — . —at
Borough of Brooklyn, 

to be (jotisiimed off the

BECKMANN A
Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 672 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control yLaw 
4824 6th *
County of 
premises. 

4824 6th

Ave., 
JKiiiars,

PETER 
Ąve.

NATIONAL BISCUIT CO.
445 W. 15th St., prie 10th Ave., City

(237)

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBĄS
PROGOS PAKILIMUI

AUTO SIMONIZERS

MAŠINISTAI
KURT VERSEN CO

KREIPKITĖS PER
U. S. EMPLOYMENT SERVIQE
404 38TH ST., UNION CITY, N. J.

(286)

Iš karinių darbų hepriirtiaml

Šveicarai Nušovė Didelį 
Amerikos Bombanešį

KREIPKITĖS VISĄ DiENA 
56 W. 23RD ST., N. Y. 

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

Daliai ar Pilnam Laikui 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Taipgi Reikalingi 
GARADŽIUI AUTOMOBILIŲ 

TVARKYMUI VYRAI 
Kreipkitės

APVALYTOJAI (2)
Dieninis darbas su viršlaikiais. Nuolatinis.
Gera alga. Turi mokėti automobiliu važiuoti.

GLIDDEN BUIČK CORP
229 West 66th St., N. Y ,C,

(288)

(X)

THE SIMON1Z CO.
181 West End Ave. (68th St.) 

New York City

Berne. — Laike 
ore tarp Amerikos bomba- 
nešių ir vokiečių lėktuvų 
kovotojų virš Šveicarijos, 
tapo nušautas žemyn ir vie
nas didelis amerikiečių 
bombanešis ugnim iš Švei
carijos priešlėktuvinių ka- 
nuolių, kaip sako Šveicarų 
armijos pranešimas.

Šveicarai, girdi, lygiai 
šaudę į vokiečių, kaip ir į 
Amerikos lėktuvus, norėda
mi nuvyt šalin vienus ir ki
tus.

mūšio KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y. G.: NETELEFONUOKITE
...... .......... (X)

Merginos 17 Metų Ar viRSAtrS. 
$26 SAVAITĘ Už 48 VALANDAS.

Geros darbo sąlygos 
NOMA ELECTRIC CORP.
55 West 13th St., N. Y.

(235)

(234)

RĖSTAURANTŲ DARBININKŲ

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ

INDŲ MAZGOTOJAMS
INDŲ NŪĖMĖJAMS

PAGELBININKAMS
VIRTUVĖJE

APVALYTOJAI
ELEVEITERIAM IR APTVARKYMUI VYRĄ! 

Nuolatinis darbas, geros darbo sąlygos. 
Alga $111.00 ir viršaus. Kreipkitės pas 

Mr. Schulz.
William A. White & Sons

51 East 42nd St.

r(2M).

Visur Korsikos Saloj Vokie
čiai Vejami Atgal

n I |MI ■

Alžyro radijas pranešė, 
kad frančūzai, amėrikiečiai 
ir vietiniai patrijotai-parti- 
zanai visuose Korsikos sa
los frontuose veja vokiečius

Iš pradžios toj saloj buvo 
10,000 vokiečių ir 80,000 ita
lų karių. Nuo rugsėjo I9i d. 
italai pradėjo muštis su Vo
kiečiais. Dauguma vokiečių 
jau pabėgo iš ten lėktuvais, 
valtimis ir laivais į pietinę 
Franci ją bei šiaurių Italiją.

Stockholm. — Pranešimai 
iš Vengrijos sako, jog ven
grų vyriausybė pripažino 
“naująją Mussolinio val
džią” Italijai su kai kurio
mis. išimtimis.

“Laisvejė” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

REIKIA MERGINŲ
Dirbti dnugmeninėje keptuvėje, gera alga, 
prielankios darbo sąlygos; nuolatinis dar

bas ; patyrimas nereikalingas. Kreipkitės 
pas Mr. Mercado.

VVHEATALITY BAKERY, INC.
i860 Lafayette Ave., Bronx 

(Hunts Pdint Sta.)
(283)

MERGINOS IR MOTERYS
5 DIENŲ SAVAITE

Vakacijos su alga. Paliuosavitnai ligoje; ge
ras uždarbis. Patyrimas nereikalingas.

MORGAN LAUNDRY
476 — ilth Avė., arti 88th.

(233)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYllltaU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI.
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAMEdARBE. 

turi Mokėti kaip skaityti 
yiR rašyti Angliškai 

ŠČHRAFFrS 
KREIPKITĖS PER ištisą DlteNĄ.

56 West 28rd st„ n, Y.
(X)

.I,.,','... ■■■

ŽARNOS DEšRIUKeM
Reikalaujama keletas moteriškių, patyhisių 
atrinksiu. Taipgi mokinsime tūlą skaičių pra
dinių. Pradžiai alga 820. čia yra maisto pro
duktų gamyba. Gera droga išsimokinti pasto
vų darbą su gera alga. Mūsų {Staiga yra te
ntai (steigta ir dirba apskritus melus, be 
paleidimų per daugėti metų. Sayer & do., 

195 Wilsoh Ava., kampas Stockholth St., 
Brooklyhe ' ,

(288)

MERGINOS—patyrimas nereikalingas. Paka
vimui Vieno SVhro phkirtilų. Gera klga.

SANTORO MACARONI
225 Cook St. k .Brooklyn.

(235)

m

Kartu į dieną valgis
NEMOKAMAI

UNIFORMOS NEMOKAMAI
5 DIENŲ SAVAITĖ

KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ 
9:30 A. M. iki 4 P. M.

8-tos lubos East Bldg.

ABRAHAM & STRAUS
FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
Privažiuojama Visom Subvėm

VYRAI
IB METŲ AMŽIAUS AR VIRŠAUS
Daliai ar Pilnam Laikui

Būtinas Karo Darbas
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

IŠSILAVINSITE GERESNĖMS POZICIJOMS

Gaylord Container
FT. OF BROADWAY 

JERSEY CITY 
Važiuokite Marion Bušu nuo Journal Square 

iki mūsų dirbtuvės.
(285)

London. —Jugoslavų par
tizanų artilerija iš kalnų 
Susako užnugaryje bombar
duoja vokiečius Fiume> Ita^ 
lijos uostamiestyje.

VYRŲ
BENDRAM apvalymo darbui 

DIDELIAI KEPTUVEI 
dera Alfa 

Laikas ir Pusė 
Už Viršlaikius

VYRAI

ABRAHAM & STRAUS
turi Atdarų vietų

VYRAMS SANDĖLYJE

PAKUOTOJAMS

PRIĖMIMŲ VYRAMS

5 DIENŲ SAVAITE

PROGA PAKILIMAMS

East Bldg8-tos lubos

ABRAHAM & STRAUS
FULTON & HOYT STS

BROOKLYN, N. Y.
Privažiuojama Visom Subvėm

k.’i
į:

KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ 
9:80 A. M. iki 4 P.M.

CUSHMAN’S SONS, INC
8839 Park AV®. — Bronx

(288)

JAUNI VYRAI
SOTINA PRAMOKA

$27 pradžiai. Alga pakeliama laike trijų 
savaičių. Penkių dienų aaVaRė. Po karinis 
darbas. Iš karinių darbų nepriUpame.

KNAPPHEIDE
1684 York Avė. (tarpe 88 ir 89 Sts., N.Y.C.)

- .. . (2W)

TWWi.ru
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Apie Lietuvius Karius
Korporalas Charles Tamulynas 

Parvyko Sveciuosna
M a s p e t h i e tis korporalas 

Charles Tamulynas pereitą 
penktadienį parvyko pas moti
ną ir gimines pasisvečiuoti. Jis 
tarnauja Indiana valstijoje ka
riuomenės finansų departmen- 
te Indianoje. Išvyks tarnybon 
sekamą ketvirtadienį.

Algirdas Dobinis ir D žirnis 
Kaulin is—K o rp ovalai

Brooklyniečiams ir maspe- 
thiečiams žinomi Algirdas Do
binis ir Džimis Kaulinis — jau 
yra korporalais., Korporalas 
Dobinis, kaip žinia, tarnauja 
Anglijos salose, o Džimis Kau
linis—pietinėse valstijose. Abu 
naujieji korporalai yra LDS na
riai ir geri laisviečiai.

Brewster Co. Atleido 
Daug Darbininką

Pereitą trečiadienį Brewster 
Aeronautical Corp, iš savo fa
brikų Long Island City atleido 
tūkstantį darbininkų, žinia pa
siekė unijos raštinę ir United 
Aircraft Workers Lokalo 365, 
CIO, veikėjai susirūpino, nu
vyko patirti priežastį.

Firma unijistams aiškino, 
kad atleisti vėliausia priimtie
ji, dar neišdirbę tai firmai 
dviejų mėnesių. Taipgi sakė, 
kad gale savaitės bus atleista 
dar 500 senesnių darbininkų, 
bet kad didžiuma iš jų būsią 
pasiųsti į kitas tos firmos ša
pas. Sakoma, kad atleidžią iš 
priežasties pervedimo šapos 
nuo gaminimo bomberių Ang
lijai prie gamybos F-3-A Cor- 
3air rūšies orlaivių mūsų kraš
to laivynui.

Davis Gauna Vis Dau
giau Paramos

Benjamin J. Davis, Jr., iš
rinkimui į miesto tarybą gali
mybės auga į gylį ir plotį. Su 
kožna diena į jo rėmėjus pri
sideda daugiau žymių negrų 
ir abelnai liaudies judėjimo 
vadų.

, Tarp paskiausia prisidė j ei
lių yra Frederick V. Field, 

Council for Pan-American De
mocracy pirmininkas, ir Rex 
Ingram, žymus Hollywood© 
ir Broadway žvaigždė akto
rius. Davis išrinkimui komite
tas atsišaukė į New Yorko 
miesto piliečius duoti pirmo 
pasirinkimo balsus Davis’ui.

moi
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Koks Bus Lapkričio 3-čios 
Rytas ir Po jo 2 Metai?

(Ne Pasaka, Bet Daleidžiama 
Tikrovė)

Persistatykime sau, kad šian- 
i dieną yra lapkričio 3-čios ry- 
! tas. Jūs atsisukate radio ir sku
bindamas praryti pusryčius, 
kad nepavėluoti į darbą, kartu 

i gaudote paskiausias žinias.
Pirmiausia jūs išgirstate va- 

; karykščių rinkimų žinias. Jos 
jumis vos nepertrenkia. Sako
ma, kad iš miesto tarybos iš- 

j šluotas vienintelis brooklynietis 
: darbo žmonių reikalų stipriau- 
1 sis gynėjas ir karo laimėjimo 
Ičampionas Peter V. Cacchione. 
Į Jums atrodo, kad tai negalima, 
i Jūs įtempiate ausis ir klausote 
i toliau — gal bus buvus klaida. 
O jeigu ne, tai gal kiti darbi-

I ninku ar nors šiaip progresy
viai kandidatai bus išrinkti.

' Bet veltui, jūs girdite, kad į 
; miesto tarybą išrinkti visi re
akcionieriai, darbo žmonių,

kai užsiregistravo ir balsavo, 
jie niekad nepavėluoja, niekad 
neužmiršta savo reikalų.

Visa tai būtų baisiai blogu 
sapnu, bet tai gali tapti ir ti
krove, jeigu jūs neužsiregis
truosite šį pirmadienį, antra
dienį ar trečiadienį, spalių 4, 
5 ir 6-tą.

Stampos ir Punktai

Pataisa—Aukos

į unijų ir abelnai progreso ėdi- 
| kai.

Jums valgis pasidaro aitrus, 
I galva sunki ir krūtinė nukais- 
i ta, dantis sukandęs išeini į dar
bą ir galvoji: Kas dabar dėsis 

! mieste per du metus? Pasiekęs 
j laikraščių pardavėją griebiate 
■ pirmą pasitaikiusį laikraštį ir 
I godžiai skaitote. Ak!... neju
čiomis jūs surinkate, progresy
viai pralaimėję tik keliais bal- 

■sais. Juk tai tiek, kiek jūs su 
; savo šeimyna ir draugais galė- 
; jote sudaryti.

Ir čia bandote atsiminti, dėl- 
i ko jūs neužsiregistravote ir va- 
! kar, kad ir labai norėdamas 
balsuoti, neturėjote tam teisės. 
Atsimeni — pirmą, antrą, tre
čią dieną rokavai,, kad ateinan
čią savaitę užsiregistruosi, dar 
gana laiko. Bet: pirmadienį bu
vai perdaug pavargęs, antradie
nį oras buvo labai blogas ir ne
buvo prasmės per balas bristi, 
nes dar buvo likus viena diena, 
o tą paskutinę dieną bosas pa
reikalavo ilgiau dirbti. — Tai 
niekis, — tarei sau, — eisiu 
tiesiai iš darbo į registracijos 
stotį, suspėsiu. Bet grįžtant iš 
darbo traukinys sugedo keliom 
dešimtim minučių, o kada pa
galiau sugrįžai ir pridusęs nu
bėgai, registracijos stotis jau 
buvo uždaryta. Laukdama jūsų, 
kad eiti sykiu, ir jūsų šeimyna 
neužsiregistravo.

Norėjai balsuoti, bet atidėlio
jimu paskutinei minutei pavė
lavai užsiregistruoti ir už jūsų, 
už kelių kitų tokių, miestas 
kęs reakcininkų siautimą per 
du metus. Gal dar pridarys to
kių zbitkų, .kurių ir per dešim
tį metų neatitaisysi. Reakcinin

Raudonų štampų X, Y ir Z, 
| paskutinių antroj knygelėj, lai- 
| kas pasibaigė spalių 2-rą. Ta 
pačia diena pasibaigė ir pirmo
sios dvi rudos stampos, A ir 
B, iš -trečios knygelės. Iki galo 
mėnesio bus gera, stampa C. 
Stampa D įėjo galion 3-čią 
spalių, stampa E bus gera pra
dedant 10-ta spalių.

Svarui sviesto šią savaitę 
reikės 16-kos punktų.

Mėlynos stampos U, V ir W 
geros iki‘spalių 20-tos.

Baltos stampos, pirmoj kny
gelėj, 14, 15 ir 16-ta. geros 
pirkti po 5 svarus cukraus su 
kiekviena. Stampa 18-ta gera 

; porai batų. Visos baigsis gale 
?šio mėnesio.

Renkant — užrašinėj ant au
kas apšvietus ir .kovotojų para
mai prakalbose rugsėjo 24-tą, 
Piliečių Kliubo salėj, padariau 
klaidą. F. Reinhardtas ir Ko
ris aukavo po $1, vietoj 25c. M. 
Ripinskienė — 50c. Atsiprašau 
draugų už klaidą.

Draugiškai,
M. Misevich.* * *

Tose pat prakalbose P. Gus
taitis aukojo $1 vilnų fondui. 
Ta auka buvo priduota vėliau, 
tad nepaskelbta sykiu su pir
mosiomis. Taipgi ne už ilgo po 
prakalbų Mikolas ir Amilija 
Liepai vilnų fondui aukojo $3. 
Dėkojame auktojams.

Komisija.

Moterys Veiks Išrinki
mui Darbiečio

Grupė vadovaujančių New 
Yorko moterų su Dr. Annette 

i Rubinstein priešakyje pereitą 
j penktadienį sudarė nepartinį 
(moterų komitetą, kuris darbuo
sis už išrinkimą miesto tary- 
bon Eugene P. Connolly, New 
Yorko darbiecių vado.

Unijistai Remia 
Cacchione

Penkios dešimt žymių uni- 
ji’stų, viršininkų ir vadų unijo
se, daugiausia Brooklyne, pa
reiškė, kad Peter V. Cacchio
ne turi būti iš naujo išrinktas 
j New Yorko miesto tarybą ir 
pažadėjo visokeriopą paramą.

William Albertson, Viešbu
čių ir Restauranų Darbininkų 
Unijos Lokalo 16-to generalis 
organizatorius, kuris tapo iš
rinktas to unijistų komiteto 
sekretoriumi, apie Cacchione 
pasakė:

“Joks kitas miesto tarybos 
narys negali prilygti Cacchio- 
nes rekordui kovų už darbi
ninkų reikalus. Mes tą jo re
kordą perstatysime Brooklyn© 
unijistams ir laimėsime jų bal
sus tam žymiausiam karo lai
mėjimo jėgų kandidatui.”

Albertsonas atsišaukė j uni- 
jistus jau dabar pradėti dar
buotis už Cacchione, nelau
kiant oficialių paraginimų.

Giminės Nepatenkinti 
Palikimu

Mrs. Frances Marion Bran
don mirdama buvo palikus 
testamentą, kuriame visą savo

Majoras Užgyrė Conno
lly Kandidatūrą

Majoras LaGuardia užgyręs 
Eugene P. Connolly kandida
tūrą į miesto tarybą, kaip pra
nešama iš New Yorko apskri
čio Darbo Partijos raštinės, 16 
E. 41st St. Savo užgyrime ma
joras rašęs, kad “Buvau už
gyręs Connolly j tarybininkus 
1941 metais. Užgiriu jį ir 1943 
m. Ką sakiau apie jį 1941 m., 
tinka ir dabar.”

Majoras 1941 m. buvo atsi
šaukęs į piliečius St. Nicholas 
Arenoj įvykusiame masiniame 
mitinge, kad jie balsuotų už 
Connolly, bet jisai tuose rin
kimuose pralaimėjo dėl trūku
mo tik kelių balsų, šiais me
tais darbiečiai ir jų rėmėjai 
ketina smarkiau padirbėti, 
kad tą nedidelę skirtumą toli 
pralenkti užtikrinimui išrinki
mo New Yorko miesto darbie- 
čių vado į miesto tarybą.

Pakeitė Prietamsos Laiką
Pradedant spalių 1-ma ir 

iki balandžio 30-tos vakarinės 
prietamsos (dimout) laikas 
pradedama už pusvalandžio 
po saulėleidžio. Vasarą prie
tamsos laikas pradedama už 
valandos.

Išardė Išdykavimo 
Gustą

Pereitą trečiadienį, puoš
niame New Yorko East Side 
apartmente, suareštuoti penki 
asmenys, dalyviai “nemorališ- 
kos pares,” kaip sako kaltin
tojai. Tarpe suimtųjų yra Bo
stono advokatas Paul H. 
Smart, kafejų draugijos mylė
tojas; sąlesmanas Harold 
Haase, radio anaunseris 
George Lambin ir dvi panelės.

Policija sužinojus, kad 
Haase apartmente, 225 E. 47 
St., ruošiama “parė” ir ten 
pasiųsta 10 detektyvų. Jie išsi
slapstę po gaisrinius laiptus ir 
pro langus matę, kaip “pares” 
dalyviai išsirengdinėjo. Tada 
jie suimti ir tuose pat “rūbuo
se” esą nutraukti paveikslai, 
kurie būsią nuotikio liudinin
kais.

Suimtuose rekorduose esą 
surašyta 250 merginų vardai, 
antrašai ir telefonai. Menama, 
kad jos būdavo pašaukiamos 
tokioms “parems” pribuvus 
pasilinksminimo reikalingiems 
vyriškiams.

Gaudami pėdę neužmirškite W 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir stampa*.

turtą “daugiau $20,000” už
rašė savo daktarui, o sese
rims ir jų vaikams po $1. Se
serys užvedė bylą .teismo ke
liu pakeisti testamentą.

CIO Buvo Pasiruošęs 
Ginti Rendauninkus

New Yorko CIO, kaip ir 
pridera tikrai darbininkų or
ganizacijai, buvo pasiruošęs 
ginti rendauninkų reikalus 
teismo keliu. Unijistai su
pranta, kad darbininko gero
vė priklauso ne vien tik nuo 
to, ką uždirba, bet ir nuo to, 
kiek išmoka už reikmenis pra
gyvenimui.

CIO savo narius informavo 
mokėti tik tokias rendas, ko
kias mokėjo kovo 1, 1942 m. 
Unijų centrui legališkos koo
peracijos žadėjo Nacionalės 
Advokatų Gildijos paskirtas 
komitetas.

Dabar, kada Kainų Admi
nistracija pagaliau užšaldė 
rendas, CIO įsteigto aparato 
darbas palengvės—vieton ko
vos už įstatymą ir norinčius 
pastoti jam kelią, likosi tik 
kova prieš įstatymo laužyto
jus.

Long Island gelžkelio nelai
mėj, Hempstead, ketvirtadienį 
sužeista 6 keleiviai.
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UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALKS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikua 
ateičiuH nu naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

LIETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS 

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaisiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

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

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

<3

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS BARTENDERIS
Green Star Bar ir Grill, 459 

Grand St., Brooklyne, reikia bar- 
tenderio dirbti vakarais. Pageidau
jama, kad būtų patyręs. Gera alga. 
Dėl daugiau informacijų, skambin
kite telefonu: Namų—EV. 8-0893. 
Biznio — EV. 4-8698. (230-235)

Sonja Henie, ledo karalienė, taipgi Jack Oakie, Cesar Romero ir Carole Landis fil- 
moje “Wintertime,” Roxy Teatre, 7th Ave. ir 50th St., New Yorke. Greta filmos yra 
gražūs scenos aktai. v

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINE) 

5 Rheingold Extra Dry Alus 
? Didelis pasirinkimas visokių 
į Vynų ir Degtinės 
5 Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Į Juozas Zeidat
į Savininku

411 Grand St Brooklyn

K 
į

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

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

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas 282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

x legalėse šventėse

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijęm, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158
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(Gražus Pasirinkimas

Puikiausi modeminiai žiedai. 
Setas $80.00 ir aukščiau.

Panulcsuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

O

o

Iniclalinls žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler 
| 701 GRAND STREET BROOKLYN, N. ¥. 
| TeL Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.
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Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
TeL EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui gru
pė ms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST.

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

Liūdesio valandoj krelpldtčs pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kalną




