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Draugovė. Gavome pranešimą, 
kad jos šėrininkų pusmetinis' 
susirinkimas nutarė paaukoti! 
Lietuvos žmonių šelpimui 500 į 
dolerių !

Tai gražiausias pavyzdys ki
toms lietuvių organizacijoms.' 
Daug yra draugijų, kurios turi , 
daug pinigų, bet Lietuvos žmo-1 
nių šelpimui dar nėra skyru
sius nei dolerio. Jos visos ture-i 
tų pasekti bridževateriečių pė-1 
domis.

SOVIETAI SKELIA VO
KIEČIŲ LINIJA TARP 

VARŠAVOS IR KRAKOVO

Apie 100,000 Nacių 
Suimta Francijog

Neužilgo Jungtinių Valstijų! . London, rugp._4. — So- 
Senate bus dar vienu neklau- vietų kariuomene 20 mylių 
žada mažiau. Velniop eina se-! ilgio frontu prasiveržė iš 
natorius Clark, iš Missouri.( rytinių Vislos upės krantų 
“Vargšas” nebegavo nemina-! į vakarinius, 110 mylių J 
cijos į kandidatus ant demo-'pietus nuo Varšavos, ir už
kratų partijos tikieto. Laimėjo ėmė Stašov miestų ir 50 ki- 
Koosevelto politikos šalininkas.; tų gyvenamųjų vietų. Tuo

Ponas Clark, laukan eida- prasiveržimu Raudonoji Ar
mas, kaip Dies, Barnes ir kiti, mija gręsia perskelt vokie- 
smarkiai spjaudosi. Netenka ^ių frontų tarp Varšavos ir 
šiltos ir minkštos vietos. Jis, Krakovo.
ėdė darbo žmones, dabar dar
bo žmonės jį išėdė! Clark už 
savo nelaimę kaltina CIO poli
tinės veiklos komitetą.

Naujoji Italijos valdžia ža
da Mussolinio šunims “kapo
ti” uodegas ir galvas. Bonomi 
kabinetas išleido tokį įstaty
mą :

1. Nubausti visus fašistinių 
kriminalysčių autorius.

2. Išvalyti visus fašistus iš 
valdžios organų.

3. Konfiskuoti visus fašistų 
neteisėtai įsigytus turtus.

Italijon sugrįžta demokrati
ja ir žmoniškumas.

Brooklyniečiai labai gražiai 
atsiliepė j Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komiteto pakvietimą. 
Pereito trečiadienio susirinki
mas buvo skaitlingas ir kon
struktyvus. Išrinktas laikinas 
Brooklyn© komitetas rūpintis 
Lietuvos žmonių šelpimo rei
kalais. Tokio komiteto labai 
reikėjo.

Susirinkimas nutarė, kad 
laikinasis komitetas sušauktų 
plačią Brooklyn© organizacijų 
ir veikėjų konferenciją pabai
goje rugsėjo mėnesio.

Darbas prasideda visais ga-
rais. Brooklynas išsijudins 
taip, kaip niekad pirmiau.

Labai įdomus dalykas. Uni-! 
ja International Brotherhood 
of Bookbinders paaukojo 40,- 
000 kaladžių kortų mūsų ar-' 
mijai. Kariai mėgsta pakazy- 
riuoti. Tai savo rūšies poilsis, 
jeigu neišsivysto į gemblerystę.

Viskas armijai — net ir ka- 
zyrės, jeigu tik jomis galima 
pakelti ir palaikyti mūsų ko- 
vūnų ūpą.

Amerikos Darbo Federaci
ja užsispyrė pasiųsti Italijon 
Antoninį. O tas žmogus yra už-i 
kietėjęs priešas darbo žmonių ' 
vienybės. Ypatingai jis pa
smerkė Italijoj šešių partijų 
bendrą frontą.

Antoninis siunčiamas “išgel-l 
bėti” Italijos darbininkus nuo' 
komunizmo! Vadinasi, jis ten 
vyksta ardyti darbininkų vie
nybę. Valdžia išdavė jam pas- 
portą, nes nenorinti užrūstinti 
Darbo Federacijos čyfus.

CIO unijos 1 užprotestavo 
prieš Antoninį misiją. Valdžia 
atsakė: Jūs siųskite savo žmo
gų. Todėl važiuoja ir Baldan- 
zi, veiklus italas unijistas.

Vienas važiuos darbininkų; 
vienybę ardyti, o kitas stiprin-' 
ti. Ką apie tai pamanys Itali- 
jos darbininkai?

T Amerikos darbo unijų pasi
dalinimas perkeliamas Italijon.

z? Iš tos visos misijos bus dau
giau blogo, negu gero. Tai aiš
ku, kaip diena.

Vokiečių radijas paskel
bė, jog Raudonoji Armija 

j taip pat persimetė per Vis
lios upę ties Varka, 30 my- 
llių į pietų rytus nuo Var- 
I savos, ir įsitvirtino vakari
niame upės šone.

Užimdami Polaniecų, So- 
i vietai pasiekė punktų tiktai 
'60 mylių nuo Krakovo, 
penkto didžiausio Lenkijos 
miesto ir senosios sostinės.

Neoficialės žinios vakar 
teigė, kad Raudonoji Armi
ja įsiveržė į Kragų, didelį 
fabrikinį Varšavos priemie- 

' stį, stovintį rytiniame Vis
los upės šone, ir supranta
ma, kad verda mūšiai arti
mose Varšavos apylinkėse. 
Bet Sovietai šiuo tarpu nie
ko oficialiai nepranešė apie 
tiesiogines kautynes dėl 
Varšavos.

Pietiniame fronte Sovietų 
kariuomenė, komanduojama 
maršalo Konevo, atėmė iš 
nacių Sanok miestų su sto- 

1 čia geležinkelio, einančio 
per Karpatų kalnus į Če- 
choslovakiją. Tuo būdu ta
po nukirstas svarbus vokie
čiam susisiekimas. Sanok 
stovi už 19 mylių nuo Če- 
choslovakijos rubežiaus.

Į šiaurius nuo Krakovo- 
Jaroslavo geležinkelio So
vietai paėmė Niviskų, 44 
mylios nuo Tarnow miesto,

Phila. Streiko Vadai 
Tarnauja Ašiai

Philadelhpia, rugp. 4. — 
Tik maža dalis važiuotės 
streikierių čia sugrįžo dar
ban po to, kai kariuomenė 
perėmė į savo rankas gat- 
vekarių, “eleveiterių”, po
žeminių geležinkelių ir au- 
to-busų linijas.

Generolas Philip Hayes 
pareiškė, kad “daugelis dar
bininkų nori grįžt darban, 
bet juos sulaikė asmenys, 

kurie, matomai, labiau nori 
patarnaut fašistų Ašiai, ne
gu darban vežiot karinius 
Philadelphijos d a r b inin- 
kus.”

Pasikartojo riaušės tarp 
baltųjų užpuolikų ir besigi
nančių negrų. Philadelphi
jos policija nelabai tesirū
pina suvaldyt baltuosius pa
daužas.

Bandomuose balsavimuo
se Mass, valstijoj piliečiai 
keliais procentais daugiau 
pasisakė už Rooseveltą, ne
gu už Dewey į prezidentus. 

kuris yra paskutinė vokie
čių tvirtuma į rytus nuo 
Krakovo.

Visuose frontuose Raudo
noji Armija per diena atė
mė iš priešų apie 500 mies
tų, miestelių, geležinkelių 
stočių ir kaimų. Per 24 va
landas jie užmušė 6,400 vo
kiečių; o per tris paskuti
nes dienas viso buvo užmuš
ta daugiau kaip 30,000 hitle
rininkų.

Raud. Armija Vis Kie
čiau Spiria Vokiečius 
Prie Jūros Latvijoje
London, rugp. 4. — Latvi

jos fronte Raudonoji Armi
ja visai artinasi prie Krust- 
pils, geležinkelių mazgo 70 
mylių į pietų rytus nuo Ry
gos. O už poros desėtkų my
lių į vakarus nuo Rygos So
vietai jau pirmiau įsitvirti
no užimtose pozicijose. Tuo- 
mi jie nukirto naciam susi
siekimus iš Estijos ir ryti
nės Latvijos su Prūsija.

Raudonarmiečiai dabar 
atvadavo Barkavą, 31 mylia 
į šiaurių rytus nuo Krust- 
pils, ir daugiau kaip 30 ki
tų gyvenamųjų vietų į va
karus nuo Rezeknės geležin
kelių centro. Tarp atvaduo
tų vietovių yra ir Atasiene 
geležinkelio stotis.

Mikolaičikas Linksmas 
Po Pasikalbėjimo su 

Maršalu Stalinu
Maskva, rugp. 4. — Lon- 

doniškės lenkų valdžios mi
nisters pirmininkas St. Mi
kolaičikas vakar pustrečios 
valandos kalbėjosi su So
vietų premjeru maršalu 
Stalinu.

Po pasikalbėjimo Mikolai
čikas išėjo labai linksmas, 
bet nesutiko atsakyt į laik
raštininkų klausimus, apie 
ką jiedu tarėsi.

Mikolaičikas taipgi turė
jo pokalbį su Molotovu, So
vietų užsienių reikalų komi
saru.

2,200 talkininkų lėktuvų 
puolė Vokietiją.

Guam saloj jankiai užmu
šė jau 7,893 japonus.

Zapyškis, Griškabūdis, Lebedžiai, Lukšiai Išlaisvinti
London, rugp. 4. — Gen. 

Černiakovskio vadovauja
ma, Raudonoji Armija pla
čiu frontu puola vokiečius 
Paprūsėje. Neoficialiai pra
nešimai iš Maskvos teigė, 
kad Sovietų kariuomenei te
liko tik 3 mylios pasiekti 
Rytinės Prūsijos sieną.

(Atėję Švedijon nepatvir
tinti pranešimai sakė, kad 
raudonarmiečiai pasiekę Eit
kūnus ir kai kuriuos kiįus

Franci j a. — Anglų gene
rolas Montgomery, vyriau
sias talkininkų komandie- 
rius Franci joj, pareiškė, 
kad nuo Įsiveržimo dienos 
iki šiol anglai-amerikiečiai

Prezid. Rooseveltui įsakius, 
Perimta Philadelphijos Va

riuote j Armijos Rankas
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas įsakė perimt 
į kariuomenės rankas Phi
ladelphijos važiuotės siste
mą — gatvekarius, požemi
nius geležinkelius, “elevei- 
terius” ir auto-busų linijas. 
Tai todėl, kad apie 6,000 
baltųjų konduktorių ir mo- 
tormanų, streikuojančių 
nuo praeito antradienio, at
sisakė grįžti darban. O jie 
sustreikavo todėl, kad Phi
ladelphijos Važiuotės kom
panija nutarė priimti aš
tuonis negrus savo darbi
ninkus kaipo bandomuo
sius konduktorius.

Prezidento Laiškas
Prez. Rooseveltas savo lai

ške Wm. H. Davisui, Kari
nių Darbu Tarybos pirmi
ninkui, sako:

“1943 m. gruodžio 27 d. 
(valdin.) Komisija dėlei Tei
singumo Darbuose įsakė 
kompanijai, kad neskriaus
tų negrų ir kad juos lygiai 
keltų tarnyboj, kaip ir bal
tuosius.”

1944 m. liepos 1 d. Karinė 
Žmonių Jėgų Komisija įspė
jo kompaniją, kad liautųsi 
diskriminavus (skriaudas 
bei niekinus) darbininkus 
dėlei jų rasės bei tautybės 
skirtumo.

“1944 m. liepos 8 d. kom
panija pranešė, kad jinai 
priims negrų aplikacijas į 
gatvekarių ir auto-busų 
konduktorius ir kels juos 
tarnyboje lygiai su baltai
siais darbininkais. Iki tol ne
grai buvo samdomi tik kom
panijos dirbtuvėse - šapose.

“Rugp. 1 d. 1944 m. aš- 
tuoni negrai buvo pasiruo
šę daryti bandomuosius 
važiavimus be pasažyrių 
(važiuotojų).”

Rugp. 1 d. 4 vai. iš ryto 
kai kurie baltieji kondukto
riai ir motormanai atsisakė 
dirbti. Paskui ir kiti baltie
ji sustreikavo. Taip ir liko 
sustabdyta visa važiuotės 
sistema.

Prūsų miestelius.)
Raudonoji artilerija vis 

bombarduoja karinius tai
kinius Rytinėje Prūsijoje.

Siaučia mūšiai arti Virba- 
liaus ir Vižainiu. Sovietų 
kariai atėmė iš vokiečių Vil- 
trakus, 9 mylios nuo Šir
vintos, stovinčios Prūsų pa
sienyje, prie vieškelių ve
dančių į Tilžę ir Insterbur- 
gą (Įsrutį). Tilžė ir Ins- 
terburgas, geležinkelių cen

paėmė nelaisvėn jau arti 
100,000 vokiečių.

O neoficialės žinios tei
gia, jog kita tiek nacių ten 
buvo užmušta bei sunkiai 
sužeista.

Streikas “sustabdė važi
nėjimą kokiem dviem milio- 
nam žmonių, o tarp jų yra 
apie 1900,000 karinių darbi
ninkų,” sako prezidentas:

“Taigi jis labai žymiai pa
kenkė karinei gamybai šioje 
labai svarbioje srityje.

“Šio streiko vadai yra su
kilėlių grupė, o ne CIO Va
žiuotės Darbininkų Unija. 
Ši unija buvo valstijos Dar
bo Santykių Komisijos už- 
girta, kaip vienintelė darbi
ninkų atstovė po jos narių 
nusibalsavimo balandž. mė
nesį. Atsakingi unijos vir
šininkai stipriai priešinosi 
ir priešinasi tam streikui, 
•bet nepajėgė streikierių su
valdyti.”

Sukilėlių grupė, unijos 
priešai, sušaukė masinį su
sirinkimą, kuriame dalyva
vo apie pusė kompanijos 
samdinių, ir buvo pervary
tas savo tarimas toliau tęs
ti streiką, kaip primena 
prez. Rboseveltas.

STENGIASI SUARDYT 
UNIJĄ

Philadelphia, Pa. —Roo- 
sevelto valdžios ir karo 
priešininkai sukurstė Phila
delphijos važiuotės streiką. 
Kompanija sėbrauja su Ag
gie Campbeliu, kurį CIO 
Laivastačių Unija išmetė iš 
savo eilių. Jis yra negrų ėdi
kas ir atviras fašistas.

Kompanija leido streikie- 
riams įsisteigti centrą jos 
patalpose. Kompanija siūlo 
panaikint valdiškos Karinių 
Darbų Komisijos patvarky
mą dėlei lygybės negram su 
baltaisiais.

Vienas iš streiko vadų y- 
ra James McMenian. Jis 
šaukia streikierius nepaisyt 
valdžios įsakymų.

Japonai laimėjo prieš chi
nas ties Hengyangu.

.Gręsia Paryžiui badas na
cių “globoje.” 

trai, stovi už 40 mylių nuo 
dabartinių Raudonosios Ar
mijos pozicijų.

Sovietiniai kovūnai taipgi 
atvadavo Griškabūdį, 7 my
lios nuo Viltrakų, ir Luk
šius ir Sutkus. Dvi paskuti
nės vietovės yra mažiau 
kaip už 20' mylių nuo 
Prūsų rubežiaus.
IŠLAISVINTA VIRŠ 200 

VIETŲ
Raudonoji Armija per

AMERIKIEČIAM UŽĖMUS 
BRITTANY, TALKININ
KAI GAUS 3 UOSTUS

Franci j a, rugp. 4. —Ame
rikiečiai, komanduojami ge
nerolo Omaro Bradley, pra- 
maršavo bent 20 mylių pir
myn į pietus linkui jūros 
per dieną po to, kai jie už
ėmė Rennes miestą Britta
ny pusiausalyje, šiaurvaka
riniame Franci jos kampe. 
Pusiausalis toje vietoje turi 
100 mylių pločio, ir Ameri
kos kariuomenė permaršavo

Naciai Giriasi Nužudė 
Dar Tūkstančius Fran

cuos Patriotų
Berlynas oficialiai paskel

bė rugp. 3 d. šitokią žinią 
iš Franci jos:

“118 teroristų tapo už
mušta Francijos srityje. Be
valant banditus, nuo birž. 6 
d. iki šiol apie 7,300 jų buvo 
užmušta ir 4,700 suimta.”

Banditais ir teroristais 
naciai vadina Francijos pa
triotus, kurie veikia prieš 
vokiečius.

Hitlerio Tanku ir Lėktuvų 
Naikinimas Rytuose

Maskva. — Sovietų jėgos 
visuose frontuose rugp. 2 
d. sunaikino bei išmušė iš 
veikimo 76 vokiečių tankus 
ir nušovė 81-ną jų lėktuvą.

Jankiai, Chinai, Anglai 
Paėmė Japonų Tvirtu
mą Myitkyina Burnoje

Ceylon, rugp. 4.—Ameri
kos, Anglijos ir chinų ka
riuomene užėmė Myitkyinos 
miestą, japonų tvirtumą 
šiaurinėje Burmoje.

Mūšyje dėl Myitkyinos ta
po nukauta daugiau kaip 
3,000 japonų.

Vokiečiai Sumišę Bėga 
Iš Prūsijos

Maskva, rugp. 4. — Civi
liai vokiečiai, važiuoti ir 
pėsti, galvatrūkčiais bėga 
iš Rytinės Prūsijos.

Generolas černiakovskis 
ruošia savo Raudonąją Ar
miją žygiams Į Prūsus, kaip 
praneša United Press.

dieną išlaisvino dar virš 200 
gyvenamųjų vietų Lietuvoj. 
Tarp atvaduotų vietų yra ir 
šios:

Pernarava, Pelutava, Lebe
džiai, Mantigaliai, Bernata- 
vičiai, Zapyškis, Rogliškiai, 
Barzdai, žardeliai ir Star
kai.

Berlyno radijas pripaži
no, kad Sovietų kariuomenė 
pralaužė vokiečių gynimosi 
linijas ties Augustavu.

daugiau kaip 63 mylias to 
pločio.

Pranešama (šiuos žo
džius berašant), kad Jung
tinių Valstijų kariai gal jau 
pasiekė jūrą pietiniame šo
ne Brittany pusiausalio. Tai 
reikštų, kad užkirstas pa
bėgimas likusiems jame hit
lerininkams.

Ketvirtadienį amerikiečių 
paimtas Rennes miestas, 
Brittany pusiausalio sosti
nė, turėjo apie 100,000 gy
ventojų pirm karo. Per Re
nnes eina 5 geležinkeliai ir 
8 plentai.

Trys Brittany Uostai
Užėmus amerikiečiams tą 

pusiausalį, talkininkai gaus 
jame puikų Bresto uostą ir 
vidutinius Lorient ir St. Na- 
zaire uostus, kuriuos vokie
čiai vartojo kain savo sub- 
marinu lizdus. St. Nazaire 
buvo ir laivastatyklos.

Tarp kitu laimėjimų šia
me fronte, jankiai nėr dieną 
atėmė iš nacių St. Malo mie
stelį su prieplauka šiauri
niame Brittany pajūryje ir 
Dol-de-Bretagne. Dinan ir 
Combourg, geležinkeliu ir 
vieškelių centrus. Čia iie pa
ėmė nelaisvėn dar 1,000 hit
lerininku, c-

Nacių Keikimas
Laikraščių reporteriai 

praneša, kad taškomi ir 
blaškomi naciai dažnai bū
riais jieško, kas imtų juos 
nelaisvėn.

Dabartiniuose žygiuose 
nuo Rennes amerikiečiai 
dar nesusidūrė su jokiu or
ganizuotu, tikru pasiprieši
nimu iš vokiečių pusės. Ber
lyno radijas pripažino, jog 
naciai randasi kritiškoje pa
dėtyje šiame fronte.

New Yorko Times repor
teris E. C. Daniel rašo, kad 
Amerikos kariuomenė Brit
tany srityje pradėjo vartoti 
drąsią “rusišką taktiką, ku
ri parodo, kaip galima lai
mėti pergales.”

Amerikiečių Veiksmai 
Kituose Ruožuose

Apart žygių, siekiančių 
visai atkirst vokiečius visa
me Brittany pusiausalyje, 
amerikiečiai maršuoja šiau
riniu pajūriu į vakarus lin
kui Brest uosto ir kirto na
ciam šonan Virė srityje, į
pietų vakarus nuo Caen, 
Normandijos fronte, tuo pa
čiu laiku, kai anglai smogė 
vokiečiam iš antros pusės.

Anglai užėmė Virė ir 
priešai buvo priversti pasi
traukt į rytus linkui Vas- 
sy. Anglų kariuomenė at
muša nacių kontr-atakas 
Villers-Bocage ir Aunay, 
Caen srityje.

Berlyno spauda grūmoja 
karu Turkijai, sutraukiusiai 
ryšius su naciais.
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tais. Jeigu mes planuosime tiktai dėl 
prieškarinio gamybos lygio, mes nepa
sieksime tikslo. Jeigu mes neturėsime 
plano dėl pilno aprūpinimo darbu, visi 
kiti mūsų planai, kokius tik mes padary
sime, bus nušluoti šalin nedarbo ir de
presijos bangos.

“Tos problemos iki tam tikro laipsnio 
jau reikalauja išsprendimo. Jau dabar 
kas mėnesis iš ginkluotos tarnybos at
leidžiama po 70 tūkstančių vyrų.

“Federaliniai ir valstijų planai, taipgi 
planai pavienių asmenų ir kompanijų, 
laukia plačiai apimančios Kongreso veik
los ir ta veikla remiasi...”

Reikia tikėtis, kad Kongresas supras 
momento svarbą ir nesuvils Amerikos 
visuomenės.

Didvyhšliyjy Partizanų Pagelba Raudon. 
Armijai Kovoje už Išlaisvinimą Lietuvos

JUSTAS PALECKIS

Mūsų Kovūnai Laimi
Amerikos kariuomenės užėmimas Brit- 

tanyjos provincijos sostinės, Rennes 
miesto, Francijoj, yra didžiai reikšmin
gas dalykas. Jis parodo, kad po ilgų 
“bandymų” ir ruošimos! mūsų kovūnai, 
pagaliau, išėjo iš mažyčio lukšto, iš siau
ro Normandijos pussalio. Jie pergalingai 
įžygiavo į Brittany provinciją ir jie gra
sina Brittany pussalį su jo dideliu Bres
to uostu nukirsti ir jame apsupti daug 
vokiečių, kur jų likimas būtų labai nepa
vydėtinas.
' Rennes miesto paėmimas, jo išlaisvini
mas, parodo, jog Francijoje mūsų karo 
frontas gerokai pailgėjo, ir tas suteikia 
mūsų kariam progos daugiau manevruo
ti ir ryškiau vokiškuosius okupantus 
mušti.

Iš tikrųjų, dabar talkininkų frontas 
Francijoje ne tik pailgėjo, bet jis pasi
darė kur kas “gyvesnis” ir “įdomesnis”.

Normandijoje ir Brittanyjoje šiandien 
tenka laukti vis didesnių ir aštresnių 
priešui smūgių.

Sugrįžimas Nuo Karo Prie Taikos
Tas tiesa, kad karas dar nebaigtas ir 

gal jo galas dar toli gražu. Betgi gali
mas daiktas, kad Vokietija gali susmuk
ti ir labai greitai, dar šiemet! To didelio 
tikslo pasiekimui suriktuotos Jungtinių 
Tautų ginkluotos jėgos ir kerta priešui 
iš visų pusių.

Karas turi eiti ir eis savo keliu. Nebus 
jokio atleidimo, kol Vokietija ir Japoni
ja nebus visiškai nugalėtos.

Tačiau taip pat labai laikas Amerikai 
galvoti ir planuoti apie sugrįžimą nuo 
karo prie taikos gyvenimo. Tuomi susi
rūpinusi mūsų vyriausybė. Taip vadina
mos “rekonversijos” problema šiandien 
stovi prieš Jungtinių Valstijų Kongresą. 
Spaudoje ta problema plačiai diskusuoja- 
ma.

Ką iš tiesų pasakys Kongresas? Visa 
Amerika nekantriai lauks atsakymo.

Jau nuo šių metų gegužės 4 dienos 
Senate yra įneštas “rekonversijos” bi- 
lius. Tą bilių įnešė West Virginijos sena
torius Harley Kilgore, o jį parėmė kiti 
devyni pažangių pažiūrų senatoriai. At
stovų Bute panašus bilius tapo pasiūlytas 
š. m. birželio 23 dieną. Biliaus autorius 
yra progresyviškų pažiūrų kongresma- 
nas Emanuel Celler, demokratas iš New 
Yorko. Tai du konkretūs pasiūlymai, ku
rie, be abejo, bus paimti apsvarstymui. 
Bus daugiau planų ir įnešimų. Kilgore 
ir Celler biliai susilauks aštrios kritikos 
iš tų, kurie nusistatę prieš Roosevelto 
administraciją ir abelnai prieš pažangą.

Senatorius Kilgore parodo priežastis, 
kuriomis Kongresas turi vadovautis ir 
imtis už darbo. Jis kalba apie skubingu- 
mą įneštųjų bilių priėmimo. Sako jis:

“Kai karas pasibaigs, išnyks darbai 20- 
čiai milijonų darbininkų, kurie nūnai 
dirba karinėje gamyboje. Prie šių darbi
ninkų už kelių mėnesių po karo pabai
gos prisidės 10 milijonų veteranų, kurie 
sugrįš į civilinį gyvenimą. Jungtinių Val
stijų valdžia savo rankose turės 15 bili
jonų dolerių vertės karo įmonių ir įren
gimų ir 60 bilijonų dolerių vertės reik
menų. Dirbtuvės bus pilnos pusiau paga
mintų produktų, kurių gaminimas bus 
sulaikytas taip greitai, kaip greitai ka
ras pasibaigs.

“Tai visa prieš mus išstatys niekad 
pirmiau nematyto didumo problemas, 
kurių išsprendimui tradicinių priemonių 
neužteks. Kad sugrįžti prie pilnos gamy
bos ir aprūpinti visus darbu taikos me
tu, mes turime surasti 15 milijonų dau
giau darbų, negu buvo 1939 metais. Mes 
turime pagaminti nuo 60 iki 70 nuoš. 
daugiau, negu pagamindavome 1939 me

Griuvėsiai, Griuvėsiai
Mes gauname nuo mūsų karių laiškų, 

esančių Franci jos fronte, kuriuose rašo 
apie sugriautuosius Franci jos miestus,— 
senus, istorinius miestus, šiandien palik
tus griuvėsiais.

Mes matome spaudoje nuotraukas, 
vaizduojančias tuos pačius miestus, ku
riuos francūzų tauta per šimtus metų 
statė, kuriais ji didžiavosi.

Jeigu karas eis taip, kaip jis eina šian
dien, jeigu vokiečiai ilgai taip atkakliai 
laikysis, tai dar ir dar šimtai Franci jos 
miestų ir miestelių pasiliks griuvėsių 
krūvomis.

Ir šis faktas mus veda prie kito: 1940 
metais, kai vokiečiai buvo Franci ją už
puolę, francūzų tautos išdavikai, su Pe
tain, Darlan, Lavai priešakyje, atsisakė 
tūlus Franci jos miestus ginti, jų skaičiu
je Paryžių, skelbdami, būk jie reikią iš
gelbėti, būk francūzų tautos kultūra nu
kentėtų, jei tie miestai nukentėtų. Pa
ryžių tie išdavikai buvo paskelbę “atvi
ru miestu” ir dėl jo nei šūvio neiššovė. 
Tuojau Franci ja buvo oficialiai parduo
ta Hitleriui, vis neva dėl to, kad reika
linga išgelbėti francūzų tauta, josios kul
tūra, josios gražieji miestai su puošniai
siais pastatais.

Vokiečiai gi dabar nepaiso to visko. 
Francijos miestai naikinami, griaunami. 
Tas pats Paryžius, veikiausiai, bus la
biausiai sužalotas pačių vokiečių!

Štai, kaip dalykai eina!
Jei 1940 metais Francija būtų kovoju

si, jei ne jos išdavikai, apsimetę patri- 
jotizmo skraistėmis, tai šiandien vei
kiausiai pačiai francūzų tautai būtų kur 
kas lengviau.

Negrai Amerikos Politikoje
Vis daugiau ir daugiau Amerikos neg

rų susidomi politiniu darbu, politiniu gy
venimu. Ten, kur jie turi teisę balsuoti, 
negrai, aišku, eidami iš vien su baltai- 
siai, pastato savo pasižymėjusius žmo
nes teisėjais, miesto tarybų nariais ir 
net kongresmanais.

New Yorke, štai, jie pirmiau turėjo 
miesto taryboje savo sugabų žmogų-vei- 
kėją, Adam Clayton Powell. Paskui mie
sto tarybon išrinko kitą žymų negrą, ko
munistą Ben Davis, Jr., o Powell’ą “ga
dino” kitai vietai.

Ir štai, praeitą antradienį Mr. Powell 
buvo nominuotas į Jungt. Valstijų kon
gresą. Dėl jo išrinkimo netenka nei abe
joti, kadagi jis sau lygaus oponento ne
turės, — jį nominavo visos trys partijos: 
demokratų, republikonų ir Amerikos 
Darbo Partija.

Kodėl Mr. Powell buvo nominuotas? 
Ar tik dėl to, kad jis negras? Ar tik dėl 
to, kad jis kovoja ir žada kovoti už neg
rų teises, būdamas šalies kongrese?

Ne! Jis buvo taip gražiai nominuotas 
dėl to, kad Mr. Powell stovi su prezi
dentu Rooseveltu, kad jam rūpi karas 
laimėti, pastovi taika užtikrinti ir žmo
nes darbais aprūpinti. Jis, vadinasi, nors 
būdamas negrų tautos žmogus, pasirįžęs 
kovoti dėl visų Amerikos žmonių gra
žesnės ateities. Ir dėl to Mr. Powell’ą no
minavo trijų partijų žmonės distrikte, 
kuriame daugumą gyventojų sudaro neg
rai. '. • ■ i

New Yorko negrų žygis, New Yorko 
pažangiosios visuomenės žygis turėtų bū
ti imamas pavyzdžiu ir kituose miestuo
se, kur gyvena nemažai negrų. Ne rasi
nės riaušės, ne skirstymas baltųjų nuo 
negrų, bet ištikimas, prieteliškas bend
radarbiavimas visų tautinių grupių, visos 
Amerikos demokratinės visuomenės ro
do mūsų kraštui gražesnį gyvenimą, lai
mingesnę ateitį.

Lietuvos žmonės nelaukė 
rankas susidėję, kad jie bū
tų išlaisvinti iš hitlerininku 
jungo. Jie vedė atkakliausi? 
kovą prieš vokiečius įsiver
žėlius — kovą, kuri prasi
dėjo su pradžia karo ir 
baigsis su pilnu hitlerizmc 
nugalėjimu. Kad Lietuvos 
žmonių priešinimasis vokie
čiams buvo visuotinas, tai 
parodo visa eilė pavyzdžių 
liaudies keršto, kaip prieš- 
hitlerinės demonstracijos 
Vilniuje, Kaune, Marijam- 
polyje, valstiečių sukilimai 
Suvalkijoje, paleidimas nie
kais hitlerininkų pastangų 
sumobilizuoti lietuvius į vo
kiečių armiją ir sukilimas 
“rinktinės” batalijom], ku
rie suorganizuoti iš tokių, 
kurie hitlerininkams atrodė 
pilnai ištikimi; pagaliau ko
va Lietuvos inteligenti
jos prieš okupantus. Ištiki
miausi Lietuvos žmonių sū
nūs ir dukterys, nuošir
džiausi patrijotai suglaudė 
savo eiles po Tarybinės Lie
tuvos vėliava. Jie nesvyravo 
ir nejieškojo jokių kompro
misų su mirtinuoju priešu, 
bet kirto smūgius hitlerinin
kams visur, kur tik pasitai
kė proga. Tarybinės Lietu
vos partizanų būriai išsivys
tė į tikrą žmonių armiją, 
kuri sėmė savo rezervus iš 
plačiausių masių ir suteikė 
aktyvišką Raudon. Armijai 
pagelbą.

Per kelias dienas prieš 
išlaisvinimą Vilniaus lietu
viai partizanai sunaikino 29 
vokiečių militarinius trau
kinius. Lietuvių partizanų 
būriai atliko šimtus naiki
nimo aktų ant geležinkelių 
ir vieškelių, tuomi pakenk
dami vokiečių armijos judė
jimui ir pristatymui reik
menų. Jie sunaikino keletą 
vokiečių armijos garnizonų. 
Partizanų būrys “Už Tėvy
nę” įsiveržė į barakus, kur 
buvo vokiečiai karininkai ir 
kariai, ir rankinėmis gra
natomis juos sunaikino.

“Dainavos Partizanai” ir 
“Ęosto Kalinausko” vardu 
partizanų būrys sunaikino 
du priešo garnizonu, nuš
luodami keletą šimtų hitle
rininkų ir pagrobė daug ka
ro pabūklų. “Pirmyn” bū
rio partizanai užpuolė ant 
kalėjimo, kuriame vokiečiai 
laikė uždarę daug lietuvių. 
Nudėdami kalėjimo sargus, 
patrijotai pagrobė kalėjimo 
viršininką ir išlaivino lietu
vius, kurių dauguma paskui 
įstojo į partizanus. Parti
zanų būrys “Išlaisvintojas” 
padarė užpuolimą ant gele
žinkelio stoties.

Partizanai užpuldinėjo 
priešus ant geležinkelių ir 
vieškelių, sunaikindami hit
lerininkų grupes ir motori
zuotų jėgų kolumnas. Jie 
išsprogdino keletą tiltų Kai- 
šedoriuose, Alytuje, Lazdi
juose. Tuo žygiu jie nukir
to vokiečiams kelius dėl 
pristatymo padrūtinimų.

Partizanų užpuolimai 'ant 
vokiečių užnugaryje įnešė į 
vokiečių eiles paniką ir 
suirutę, kai jie turėjo 
trauktis prieš mirtinus 
Raudonosios Armijos smū
gius. Tuomi partizanai pri
sidėjo prie Raudonosios Ar
mijos ofensyvo pasisekimo. 
Nušluodami tūkstančius 
hitlerininkų, Lietuvos parti
zanai ir gyventojai tinka
mai atsakė vokiečiams už 
jų žvėriškumus, papildytus 
Lietuvoje per tuos tris oku
pacijos metus.

Lietuvos partizanai akty

viai dalyvavo išlaisvinime 
Vilniaus ir Vilniaus krašto. 
Ištisus tris metus jie vedė 
neatlaidžią kovą prieš vo
kiečius. Kai kurie patys 
garsiausi partizanų būriai 
veikė Vilniaus krašte. Jie 
vadovavo keliose vietose gy
ventojų sukilimams prieš 
vokiečius, sunaikino jų gar
nizonus arba privertė juos 
bėgti ir atsteigė tarybinę 
santvarką. Daug anksčiau 
prieš Raudonsios Armijos 
pribuvimą gyvėntojai ir 
partizanai paėmė galią į sa
vo rankas Zeichino ir Mela- 
nėnų apskričiuose ir dalyse 
apskričių — Valkininkai, 
Rudnikai, Ignalinoj ir t.t. 
Švenčionių mieste partiza
nų būriai, vadovaujami Mo
tiejaus Šumausko, Tarybų 
Lietuvos Liaudies Komisa
rų Tarybos vicepirmininko 
ri vieno iš populiariškiausių 
partizanų vadų, sujungė 
savo spėkas su Raudonąja 
Armija.

Išlaisvintose srityse par
tizanai kooperacijoje su vie
tų gyventojais tuojau suor
ganizavo tarybinės valdžios 
organus ir miliciją tvarkai 
palaikyti. Kartu su Raudo
nąja Armija lietuviai par
tizanai įžengė į Vilnių ir 
darė viską, kas tik galima, 
kad pagelbėti Sovietų armi
jos pasisekimui. Iš vienuo
likos partizanų būrių, kurie 
įžengė į Vilnių, buvo gar
sieji būriai “Vilnius,” “Už 
Tėvynę”, ’’Adomo Mickevi
čiaus,” “Pirmyn,” ’’Narod- 
ny Mstitel” ir kiti. Skersai 
ir išilgai Lietuvą žinomi 
vardai partizanų vadų Ga
brio, Griko, Kurmelio, kai
po vadų tų būrių, kuriems 
priklauso kreditas už sunai
kinimą vokiečių traukinių 
ir atlikimą kitų didvyriškų 
žygių.

Vilniaus žmonės labai 
daug padėjo Raudonajai 
Armijai ir partizanams ko
voje prieš vokiečius. Lietu
viai padėjo surasti vokie
čius, besislepiančius namuo
se ir padėjo sulaužyti jųjų 
pasipriešinimą. Štai tik vie
nas pavyzdys: Vokiečiai 
buvo įsidrūtinę vienam na
me ir iš ten turėjo ugnimi 
apdengę svarbų kryžkelį. 
Reikėjo juos iš ten išmušti, 
nepaisant kaštų. Broliai 
Aukštikalniai, jauni lietu
viai, nuvedė raudonarmie
čius ton vieton, iš kur jie 
galėjo kirsti priešui mirtiną 
smūgį. Tada jie prisidėjo 
prie raudonarmiečių ranki
nėmis granatomis vokiečius 
sunaikinti. Šiame susikirti
me Viktoras Aukštikalnis 
buvo sužeistas.

Po išlaisvinimo Vilniaus 
lietuviai partizanai Tarybi
nės Lietuvos vyriausybės 
vadovybėje pradėjo organi
zuoti tarybinės valdžios or
ganus. Jie padėjo palaikyti 
mieste tvarką ir buvo pir
mieji laikini milicijantai.

Ilga ir neatiaidi Lietuvos 
partizanų kova už išlaisvini
mą savo žmonių ir senosios 
sostinės Lietuvos Vilniaus 
sudaro garbingiausius Lie
tuvos žmonių kovos už savo 
laisvę ir sutriuškinimą hit- 
lerizmo kovos istorijos pus
lapius.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, ktii’is dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

CIO atstovai Įteikė Demokratu Partijos platformos 
komisijai pasiūlymus. Viduryje CIO prezidentas Philip 
Murray, dešinėje pusėje Sidney Hillman, o kairėje 
James Carey.

"Springfieldo Planas”
Springfield, Massachusetts, 

yra tipingas Amerikos miestas 
su 150,000 gyventojų arba dau- 
giaus. Jame gyvena netik daug 
pavyzdingų amerikiečių, bet ir 
žmonės iš įvairių šalių. Net 
18,000 gyventojų yra britų kil
mės arba gimimo; 21,000 ai- 
rių-amerikiečių, 8,000 žydų iš 
Rusijos, Lenkijos, Vokietijos ir 
kitų šalių; 5,000 vokiečių-ame- 
rikiečių, ir daug lenkų, skandi
navų, graikų, rusų, ukrainiečių 
ir armėnų, ir dar 3,300 negrų.

Bet Springfieldas skiriasi 
nuo kitų Amerikos miestų pa
našios kompozicijos savo dra
matiškame išbandyme piliety
bės pamokų, kurios pirmą kar
tą Springfielde buvo įsteigtos 
didelėje skalėje. Tų pamokų 
svarbiausias tikslas yra išbaig
ti visokią diskriminaciją, nea
pykantą ir nesusipratimus tar
pe rasių ir įvairių tautų žmo
nių.

Priešo vartojimas visokios 
neapykantos, kaip ginklo mus 
suskaldyti ir sumaišyti, .kreipė 
visos tautos dėmesį į “Spring
field planą,” kaip jį mokslinin
kai visoje šalyje vadina. Planas 
stengias išmokinti žmones, kaip 
draugingai gyventi demokrati
joje.

Springfield planas pradė
tas prieš penkis metus, nors 
dar kitus penkis metus visokį 
ir įvairūs bandymai buvo mė
ginti. Planas liečia visą viešos 
mokyklos sistemą iš 25,000 mo
kinių ir 1,000 mokytojų miesto 
39 mokyklose, bet išsivystymas 
to plano pritraukė beveik kiek
vieną organizaciją, kuri įdoma- 
vosi visuomenės gerove.

Visa mokyklos sistema peror
ganizuota ir ji sukasi aplink 
vieną centrinį punktą — pilie
tybės apšvietę. Stengiamasi su
pažindinti visus mokinius su 
visų tautų papročiais ir priim
ti vienas kitą kaipo amerikie
čiai be paisėjimo rasės, spalvos 
ir ekonominio stovio. Pradinėse 
klasėse mokiniai studijuoja 
kaip “gyventi ir mokintis” kar
tu, ir bendrą supratimą demo
kratijos. Kada jie mato, kiek 
įvairių tautų žmonės prisidėjo 
prie civilizacijos, tik tada jie 
pradeda įvertinti, ką Amerika 
reiškia. Jie simpatingai žiūri į 
visus kitus žmones, suprasda
mi, kaip šie žmonės prisidėję 
prie Jungt. Valstijų ir savo 
miesto išsivystymo.

“Senior High School” jie pra
deda analizuoti bėgančias pro
blemas ir apie propagandą, stu
dijuoja visas neapykantas, ir 
kaip atsiekti objektyvius nusi
statymus.

Rasinio toleravimo ne pa
mokslais, bet gyvenimo patyri
mais mokina. Pav., su pagelba 
vietinio muzėjaus, mokiniai ga
lėjo studijuoti įvairių tikybų 
apeigas. Vienoje mokykloje, 
Kalėdų laiku, žydai ir krikščio
nys nutarė bendrai rengti 
Christmas - Channuka spektak- j 
lį, kuriame dalyvavo žydų ir ki-' 
tų tautų vaikai. Panašumas1 
tarpe tų dviejų festivalų buvo' 
pabrėžtas, o ne skirtumai. Vai-1

mokyklose, kurie pirmiau nie
kad neprisidėjo prie kalėdų 
veikimų, dabar kasmet daly
vauja.

Įvairiausi būdai vartojami 
mokinti vaikus. Vykdintojai 
plano žino, savo patyrimu, kad 

i nedemokratiniai nusistatymai 
yra pasekmės įtekmių apylin
kėj, namuose, kl i ubuose, gatvė- 

! se ir net bažnyčioje. Viskas ap- 
, svarstoma mokykloje, analizuo
jama ir paaiškinama.

Vienas būdas atakuoti rasi- 
1 nę neapykantą yra priversti 
mokinius studijuoti karo nelai
mių surašus ir vardus vyrų 
ginkluotose jėgose, kurie buvo 
apdovanoti medaliais už narsu
mą. Matydami, kiek iš mūsų 
kareivių ir jūreivių turi sveti
mai skambančius vardus, moki
niai mato, kad ne vien Smiths, 
Browns, Robinsons sudaro šalį.

Ir vaikai studijuoja kontri
bucijas, kurias krikščionys, žy
dai, negrai ir balti davė mūsų 
šaliai. Mokiniai kalbėjo .su sve
timtaučiais Springfielde ir savo 
įspūdžius aprašo savo rapor
tuose. Senesni mokiniai parašė 
ii* iliustravo gyvenimą gyvento
jų, kurie atvyko iš kitų šalių. 
Viena knyga “Pioneer Spirits” 
paaukota “daugybei žmonių ki
tų tautų, kurie atvyko į mūsų 
miestą, tapo tikri kaimynai, ti
kri amerikiečiai.

Dr. John Ganrud, sūnus nor
vegų immigrantų, daugiausia 
prisidėjo prie šio plano įvykdy
mo. D]’. Ganrud yra viršinin
kas Springfield mokyklų. Už 
trijų metų po įvykdinimo pla
no, negras buvo paskirtas mo
kytojam. Nes pats Ganrud ne
galėjo atspėti pasekmių, bet 
visokių rūšių civilės grupės gy
rė tą planą.

Ypatingai daug nuveikta iš
naikinti neapykantą prieš žy
dus ir negrus, netik mokyklose, 
bet visoje apylinkėje. Darbda
vys prašė studento “darbų” di
rektoriaus jam pasiųsti steno- 
grafę. Atėjo jauna negraite. 
Kada jis užklausė, kodėl jam 
juodveidė buvo pasiųsta, gavo 
atsakymą, “kad tamsta reika
lavai mūsų geriausios darbinin
kės ir ši buvo geriausia.” Jis 
pasamdė mergaitę.

Kitas atsitikimas. Jaunas vai
kas savo namuose girdėjo mo
tiną peikiant žydą. Jis mokyto
jai pasakė, kad jis toliaus ne
draugaus su jo geruoju draugu 
“Sammy” tik todėl, kad jis žy
das. Mokytoja pašaukė motiną 
pasikalbėjimui. Vaikutis dabar 
bovinasi su Sammy.

Šiam planui daugiausia pa
dėjo civilės grupės, bažnyčios, 
socialės agentūros, darbo uni
jos, tėvų-mokytojų draugystės, 
ir augusių apšvietos klasės. 
Kartais mokyklos darbininkai 
lankė darbdavius, kad tik iš
naikinus diskriminacijas dėl 
rasės, tautybės ir tikybos.

Daug mokytojų, kurie pir- 
miaus netikėjo, kad toks* planas 
gali būti pasekmingas, dabar 
tiki, kad^yra svarbiausias žing
snis apšvietos progrese šiame 
šimtmetyje. Jie visi turėjo ap-

kai matė daug panašumo tarpe sipažinti su naujais būdais, 
kūdikio Kristaus gyvenimo ir kad tik išmintingai vartoti 
pasakos apie Hannah ir jos sū- naują medžiagą.
nų. Įvykis buvo toks pasekmin-j Labai daug kitų miestų seka 
gas, kad dabar yra metinis! “Springfieldo Planą.”
įvykis, ir 40% mokinių (žydai) , FLIS.
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“Šviesos” Žurnalui
10 Mėty

Amerikoje, Brooklyne, N. Y., Ameri
kos Lietuviu Darbininku Literatūros v *•
Draugijos leidžiamas trimėnesinis poli
tikos, mokslo, meno ir literatūros žurna
las “Šviesa” sulaukė garbingų dešimties 
metų sukaktuvių. Sukurtas pažangiųjų 
Amerikos lietuvių politikos, mokslo ir 
meno darbuotojų, šis žurnalas per 10 
metų išvarė gražų ir reikšmingą darbo 
barą, šviesdamas Amerikos lietuvių dar
bo žmonių ir inteligentijos mases. Žur
nalas į savo skiltis sutelkė pačius žy
miausius pažangiuosius Amerikos lietu
vių rašytojus ir veikėjus. Redakcinėje 
komisijoje matome tokias gerai žinomas 
pavardes, kaip drg. R. Mizarą, A. Bim
bą ir V. Taurą. Žurnalo bendradarbių 
tarpe, greta Amerikos lietuvių, visą lai
ką dalyvavo ir nemaža Lietuvos rašyto
jų. Tas bendradarbiavimas ypačiai išau
go šio karo metu, kada kiekviename žur
nalo numeryje gausu raštų ir mūsų ra
šytojų, šiuo metu gyvenančių Maskvoje.

Vasaros Naktis
Puikios, malonios vasaros naktys,
Kai mėnesiena šviečia,
Kai žvaigždės auksu spindi danguje— 
Gamta grožėtis kviečia.

Kiek čia svajonių, kiek atminimų
Sielai neramiai rasi.
Rasa sidabro puošias žolynai, 
Kur akiu žvilgsnį mesi.

Ramu, vėjalis nesupa medžių,
Nelenkia gėlės žiedą.
Tiktai lakštutė sudrumsčia tylą,
Kuomet sodnelyj gieda.

Z
Gamtos gražumas neapsakytas
Jaudina jautrią sielą,
O jausmas liepia širdužei siekti 
Kas brangu, jai kas miela.

Gražios svajonių vasaros naktys
Poetams dainą pinti.
Daug įkvėpimo vaizdų malonių
Čia gali pasiimti.

P. Pilėnas.

IŠ KOVIJ LAUKO

“Šviesos” žurnalas per visą gyvavimo 
laiką aktyviai kovojo prieš fašizmą, jisai 
Amerikos lietuvių viešąją nuomonę or
ganizavo palaikyti Ispanijos demokratų 
kovai prieš fašizmą, ir antifašistiniu po
žiūriu jisai visą laiką nušviesdavo vyks
tančius pasaulinius įvykius. Ir metu šio 
pasaulinio karo su fašizmu “Šviesos” 
žurnalas energingai kovoja prieš hitle- 
rizmą, visus demokratinius Amerikos 
lietuvius burdamas palaikyti sąjungi
ninkų kovai prieš fašistinę Vokietiją. 
Žurnalas visą savo gyvavimo laiką kiek 
galėdamas plačiau stengėsi nušviesti 
Tarybų Sąjungos ekonomikos ir kultūros 
laimėjimus, o karo metu jis, drauge su 
“Laisvės” ir .“Vilnies” laikraščiais, iš
vystė plačią propagandą palaikyti Ta
rybų Sąjungos, o drauge ir Tarybų Lie
tuvos kovai prieš vokiškąjį fašizmą.

Žurnale visą laiką platų atspindį rado 
tiek Amerikos, tiek Lietuvos lietuvių po
litinis bei kultūrinis gyvenimas. Žurna
las taip pat išspausdino daugybę straips
nių bendraisiais literatūros, plastinio 
meno bei teatro klausimais, gamtos mok
slų bei istorijos temomis.

Čia sunku būtų suminėti šio gražaus 
ir vertingo žurnalo bendradarbius. Vien 
tik paskutinis šių metų žurnalo numeris 
išspausdino R. Mizaros straipsnį “De
mokratinių Lietuvių Suvažiavimas,” A. 
Bimbos “Šviesos Dešimtmetis,” Dr. A. 
Petrikos “Lapas iš Lietuvos Istorijos,” 
J. KaškaiČio “Kas Girdėti pas' Amerikos 
Lenkus.” Amerikos lietuvių poetų A. 
Dagilio, Biedno eilėraščius, naujas P. 
Cvirkos ir Mieželaičio noveles, L. Giros, 
S. Nėries, A. Venclovos, K. Korsako eilė
raščius ir eilę naujų knygų recenzijų.

ATEITIS
Spinduliuotą, skaidrią viltį 
Lyg kad brangmenį auklėjau; 
Mūsų liaudžiai teks pakilti— 
Ji į naują būti ėjo...

Ir taip plaukė į zenitą 
Mano mintys švelnutėlės, 
Bet pajuto smūgį, kitą...— 
Ir sunyko vilties gėlės.

Ir kai nyko vilties gėlės
Ir kai aštrūs dygiai dūrė, 
Viešniomis audros kėlės 
šelte-šėlo būties jūrė.

Kad užmigti, kad sapnuoti, 
Kad nejausti to, kas dedas, 
Ir nustoti aimanuoti, 
Kuomet svietą gaubia ledas

Z
Kuomet svietą gaubia ledas,
Baisi žemė, nykios dausos, 
Ir svajonės kur tai dedas 
Tokios šaltos, tokios sausos. r 

•I
J

Vai, kaip skųstis čia nustoti, 
Kad šaltiniais kančios plūsta? !
Kur paslėpti jausmų votį?!— 
Tiek daug brangaus svieto žūsta.

* * *
Bet štai viltis taip, kaip rytas, 
Ką naktinę tamsą vaiko;
Jungia spėkas išnarytas— 
Šviesos niekas nesulaiko.

Gaivios rasos, kristalinės 
Nuplaus kančias, nuplaus kraują, 
Mus ištvermės begalinės 
Grąžins būties eigą naują.

Pirmuosius dvejus metus “Šviesą” re
dagavo žinomas Amerikos lietuvių rašy
tojas R. Mizara, o aštuoneris metus re
dagavo ir dabar jį sėkmingai redaguoja 

* A. Bimba.
“Paskutinis dešimtmetis, — sukaktu

viniame straipsnyje rašo žurnalo redak
torius A. Bimba, — buvo didžiulių aud
rų ir sukrėtimų laikotarpis. Tai buvo de
šimtmetis, kuris matė ilgiausią pasauli
nį buržuazinės ekonomijos krizį, milži
nišką augimą socialistinės ekonomijos 
Tarybų Sąjungoje, įsigalėjimą ir už- 
viešpatavimą nacizmo Vokietijoje ir, pa
galiau, pradžią antrojo pasaulinio karo, 
kurio sūkuryje dabar randamės. “Švie
sa” nebuvo nė sykį užgesus, kas, savai
me, yra stambus pažangiosios visuome
nės laimėjimas.”

Be jokios abejonės, tai didelis laimė
jimas, kuriuo džiaugiamės ir mes, Tary- 

f bų Lietuvos lietuviai, kurie kiekvieną
S naują “Šviesos” žurnalo numerį imame 
/ į rankas su džiaugsmu ir malonumu,

kaip mūsų brolių Amerikos lietuvių an
tifašistinės kovos įrankį ir kultūrinių jų

Po rūsčių audrų šėlimo,
Po gauruoto žiemos speigo, 
Laukiame prisikėlimo— 
Pavasario iš po miego.

Užžels pelkės samanotos,
Išnyks skausmas padarytas, 
Paplis naujo džiaugsmo notos, 
Išauš kitos būties rytas.

Laikai žaizdas bus apgydę, 
Didi darbai vėla stosis ...
Taip, kaip gėlės vos pražydę— 
Linksmi veidai vėl šypsosis.

A. Dagilis.

pastangų rodiklį. Siųsdami geriausių 
linkėjimų žurnalo redakcijai ir bendra
darbiams ir toliau tęsti garbingą žurna
lo leidimo darbą, lietuvių rašytojai yra 
pasiryžę žurnalą remti ir ateityje tuo 
būdu, kuriuo jie geriausiai gali tai atlik
ti — siųsdami jam kuo gausiau savo 
raštų. A. Laisvydas.

(Iš “Literatūra ir Menas”),

Bielorusijos miestelis G. iš visų pusių 
apsuptas ežerais, upeliais ir pelkėmis. 
Mūsų daliniai, aplinkiniais keliais priėję 
netoli miestelio, buvo priversti sustoti. 
Oras, lyg tyčia buvo šiltas ir lietingas. 
Pelkėti keliai pasidarė nebeišvažiuoja
mi. Tuo labiau, kad nuo artimiausios 
geležinkelio stoties tokiais keliais tekda
vo važiuoti pusantro šimto kilometrų. 
Vokiečiai, tuo pasinaudodami, įsitvirti
no gausiai nusėtose tarp ežerų ir pelkių 
aukštumose. Sutelkę žymias tankų ir 
pėstininkų jėgas, palaikomi stiprios ar
tilerijos ir minosvaidžių ugnies, vokie
čiai nuolat atakuodavo mūsų pozicijas.

Vietovė, kurioje gynėsi kapitono Vi- 
lenskio kariai, buvo žema ir vandeninga. 
Vos iškasus apkasėlį, jis tuojau prisipil
dydavo vandens. Tačiau kovotojai, ne
paisydami jokių sunkumų, įsitvirtino 
savo pozicijose ir sėkmingai atmušinėjo 
priešo atakas.

Šių kautynių metu ypač pasižymėjo 
vyr. leitenanto Grinkaus kulkosvaidinin
kai.

Priešui pradėjus pulti, mūsų kulko
svaidžiai tylėjo, laukdami patogaus mo
mento. Kuomet vokiečiai priėjo netoli 
mūsų pozicijų, staiga prabilo visi kulko
svaidžiai. Priešas, 
naikinančios 
kėši atgal.

Šios kovos 
būriai buvo
kulkosvaidžių ugnimi.

Nepavykus pirmai atakai, vokiečiai 
nenurimo. Netrukus jie vėl pakilo ata
kon. Šį kartą jie smūgį nukreipė į dešinį 
mūsų sparną, kur buvo nukautas šaulių 
būrio vadas ir padėtis susidariusi pavo
jinga. Tuomet vyr. leitenantas Grinkus 
paėmė bendrą kulkosvaidžių ir šaulių 
vadovavimą į savo rankas. Greitai per
grupavęs jėgas, organizavo gynimąsi. 
Kai vokiečiai vėl pakilo atakon, jie buvo 
sutikti stiprios kulkosvaidžių ir šautuvų 
ugnies.. Būdamas sužeistas, vyr. Įeit. 
Grinkus neišėjo iš kovos lauko, ir toliau 
vadovavo kautynėmis. Vokiečiai ir šį 
kartą, netekę daugelio užmuštų ir sužeis
tų, atsitraukė į savo pozicijas.

* H: *
Kairiajame mūsų pozicijų sparne, be

veik statmenai fronto linijai, tęsėsi siau
ras, ilgas ežeras. Už ežero buvo vokie
čiai. Tuo būdu fronto linija sudarė lan
ką, pusiau apjuosdama mus iš kairės. Iš 
mūsų pusės per ežerą puikiai matėsi, 
kas dedasi vokiečių' užnugaryje.

Kaip tik į šitą vokiečių fronto iškyšu
lį kairiau mūsų ir buvo nukreiptas puo
lančiosios mūsų kariuomenės pagrindi
nis smūgis. Puolimo metu puikiai veikė 
mūsų artileristai, savo ugnimi naikinda-

netikėtai užkluptas 
kulkosvaidžių ugnies, trau-

metu du priešo pėstininkų 
visiškai sunaikinti mūsų c

mi vokiečių įsitvirtinimus. Kuomet vo
kiečiai, neišlaikę puolimo, pradėjo trauk
tis, jiems kelią atkirto mūsų baterija, 
ligšiolei buvusi užmaskuota šiapus eže
ro. Baterija šaudė tiesiu taikymu, nai
kindama besitraukiantį priešą. Vokie
čiai patekę į ugnies maišą, pradėjo blaš
kytis, jieškodami kelio pasprukti. Čia ir 
padirbėjo mūsų artileristai, vadovauja
mi Įeit. Švarco. Tik jaunesnysis seržan
tas Žiliūnas iš savo pabūklo sunaikino 
per dvidešimt priešo kareivių bei kari
ninkų, viso gi baterija sunaikino pusan
tro šimto vokiečių, pamuše tanką, pade
gė keletą priešo mašinų.

Likusieji gyvi vokiečiai pasidavė be
lą i svėn. Puolantieji mūsų daliniai žy
miai pasistūmėjo į priekį, perkirto gele
žinkelį ir plentą.* * *

Vokiečiai gynėsi abipus geležinkelio, 
kuriuo vaikščiojo jų šarvuotas trauki
nys. Važinėdamas išilgai fronto linijos, 
jis nuolat apšaudydavo mūsų pozicijas, 
kelius ir kaimus artimame užnugaryje. 
Vienų kautynių metu mūsų artileristai, 
vadovaujami majoro Simonaičio stojo 
dvikovon su priešo šarvuotu traukiniu. 
Po keleto salvių, iš sekyklos buvo pra
nešta, kad tiesiu taikymu padegtas šar
vuoto traukinio vagonas. Rūkdamas, lyg 
fakelas, vokiečiu šarvuotas traukinys 
paspruko ir daugiau mūsų bare nepasi
rodė.

dienų, kaip mūsų fronte 
kautynės. Plėsdami pasi- 
kariuomenės daliniai vi-

Jau keletas 
vyksta aršios 
sekimą, mūsų 
siškai apsupo žymias vokiečių“ kariuome
nės jėgas. Priešas, sutelkęs daug techni
kos ir gyvosios jėgos, bandė apsuptuo
sius išlaisvinti. Apie mūšių atkaklumą 
galima spręsti iš to, kad tik per vieną 
parą vokiečiai 17 kartų kontratakavo 
prasiveržusius pirmyn mūsų kariuome
nės dalinius. Visos vokiečių atakos buvo 
atmuštos su didžiausiais jiems nuosto
liais. Plieninis apsupimo lankas kasdien 
vis mažėjo, naikindamas vokiečius ir jų 
techniką. Pagaliau apsuptoji vokiečių 
kariuomenės grupė buvo visiškai sunai
kinta. Išlaisvintas didelis plotas Tarybi
nės Bielorusijos. Kovos laukas nuklotas 
tūkstančiais vokiečių lavonų. Pilnos pa
keles sudaužytų vokiškų mašinų ir tan-

dėlių ir kitokio turto, c
Puolimas tęsiamas toliau. Dieną ir 

naktį nenutyla artilerijos komanda. 
Liepsnoja Bielorusijos kaimai, atsi
traukiančių vokiškųjų plėšikų padegti.

Šiose kovose aktyviai dalyvauja ir lie
tuviškieji Raudonosios Armijos daliniai, 
triuškindami ir naikindami sužvėrėjusį 
priešą. S/. Rimantas.
19. XII. 43.
Veikiančioji armija.

Lietuviai raudonarmiečiai yra apsupti meiles lietuviu liaudies ir jos veikėju. Štai fronte 
matome poetę Salomėją Nėris ir jos sūnelį, Kostą Korsaką, Lietuvių Rašytojų Unijos pirmi
ninką ir rašytoją Edvartą Mieželaitį tarpe lietuvių kovūnų. ___  _ _______

Hillside, N. J
Liepos 30 d., Kazys K i zuis 

į suruošė mažiukę parinkę savo 
I darže. Jis sukvietė draugus-gi- 
• mines, pasilinksminti, pasisve- 
! čiuoti. Parink ės tikslas buvo 
surinkti aukų Lietuvos žmo- 

j nėms. Aukas rinko draugė 
. Levanienė, iš Brooklyn, N.

Aukavo sekamai:
Po $5: Charles Kiznis, J.

'■ P. Ramoškai ir Anthony Ar- 
1 lauskas.

Drg. Lazauskienė $2.
Po $1 : V. Ambrosaitienė, J. 

Orlowick, drg. Unaitienė, K. 
Levanas, A. Donauskas, Julia 
Urbino, A. Lazauskas, R. Unai- 

Į tis, Fred Biada, L. Wojcik, J. 
Jekomavich, 1. Levanienė. Vi
so $29.

Tariame širdingai ačiū drau
gams už aukas. Pinigai bus 
priskaityti prie kvotos.

L. K. B.

I.

Į vakarus nuo Sedleco 
raudonarmiečiai, tarp kitko, 
paėmė Kaluszyn miestą, 
vieškelių mazgą, ir vien čia 
nukovė 900 hitlerininkų.

Anglai pastūmė vokiečius 
dar kelias mylias atgal į 
pietų vakarus nuo Caen, 
Franci joj.

Philadelphia, Pa.
Vėl Galima Gauti

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

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

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

k am
ir ki- 
daug

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 

kampas Inman St., arti Central Skv.
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. TRObridge 6830
OFISO VALANDOS: 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir Šventadieniai*

PASILINKSMINKITE 
Central Brooklyne 

pas

ANDRIU A. PUR1CKĮ
GERAS ALUS

IR 
VALGIAI

□
IS GOLI) ST.

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas CU-6-8629

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
jvairiom spalvom.

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

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

Pabaltijo Tautų Kova Prieš WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 5071 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2501 East 19th Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

Vokiškuosius Okupantus
Vokieti- 
ir kon- 
Viena-
per vie-

(Tąsa)
Ir tai ne tušti grasinimai. Dešimtys 

tūkstančių valstiečių už nepristatymą iš
varyti iš ūkių ir išguiti į 
ją, uždaryti į kalėjimus 
centracijos stovyklas.
me tik Ukmergės apskrity tik
na mėnesį 1943 m. daugiau kaip 200 val
stiečių nubausta katorgos darbais nuo 3 
iki 5 metų, už nepristatymą laiku ark
lių į rekvizicijos punktus. Žinomas fak
tas kelių dešimtų valstiečių sušaudymo 
Vilniuj už javų nepristatymą.

Bet, nepaisant visų grasinimų ir tero
ro, valstiečiai sabotuoja pristatymus, 
slepia nuo okupantų visa ką gali. 1943 
m. liepos 25 d. kažkoks hitlerininkas per 
Kauno radiją skundėsi: “Reikia baigti su 
tokia padėtimi, kad ūkininkai, pamatę 
ateinant valdininką, bėga su karve į 
mišką.” 0 dabar hitlerininkai skundžiasi, 
kad pieno duoklė atlikta tik 50 nuošim
čių.

Pavergtieji, gestapo šnipų nuolat seka
mi Pabaltijo darbininkai atranda būdų 
sabotuoti darbą ir mažinti gamybą. Vo
kiečiai turi pripažinti, kad “daugelis dar
bininkų be jokių priežasčių neišeina į 
darbą. Visi perspėjimai ligšiol negelbė
jo. Dabar bus imtasi griežtų priemonių.” 
Latvių darbininkams pasisekė net iš po 
vokiečių nosies pagrobti 8 sunkvežimius 
su ginklais iš Rygos arsenalo ir perduoti 
juos partizanams. Vokiečių laikraščiai 
pranešė apie lietuvio darbininko Gudai
čio sušaudymą Vilniuj. Jis sugadino ke
letą vokiečių auto mašinų kariškame eše
lone. Nei rykštės, nei kalėjimas, nei mir
ties bausmė negali palaužti Pabaltijo 
darbininkų, kurie tęsia šlovingas tradici
jos kovas prieš smurtininkus.

Atvirų išstojimų—demonstracijų bū
ta Kaune ir Mariampolėj, kur didžiu
lės minios protestavo prieš lietuvių jau
nimo mobilizavimą transporto tarnybon. 
Okupantai kulkosvaidžiais išsklaidė de
monstracijas.

Visuotina neapykanta vokiečiams liau
dies masėse gimdo naujas kovos formas. 
Plačiai paplitę antifašistiniai komitetai 
miestuose ir kaimuose. Tie komitetai or
ganizuoja kovą prieš okupantus, varo a- 
gitaciją prieš vokiečius ir spausdina ne- 
legalę literatūrą, organizuoja pagelbą 
besislaptantiems nuo hitlerinių mobiliza
cijų ir išvežimo į Vokietiją, o taip pat 
pabėgusiems nelaisviams. Tie komitetai 
jungia įvairių sluoksnių žmones, kovojan
čius prieš vokiečius ir fašistus. Greta

to, atstatomos ir vis sėkmingiau auga 
komunistų partinės ir komjaunimo orga
nizacijos.

Savaiminga demonstracijos forma 
prieš hitlerininkus yra gyventojų užuo
jauta ir parama išlikusiem žydam. Hit
leriniai laikraščiai Lietuvoj dažnai tal
pino įspėjimus ir grąsinimus lietuviams, 
kurie palaiko ryšius su žydais ir aprūpi
na juos maistu. s ;

Ypatingai stiprus Pabaltijy pasiprie
šinimas išvežimui į Vokietiją. Visos oku
pantų skelbiamos registracijos ir šauki
mai boikotuojama. Bet ir okupantų vyk
domos žmonių gaudynės dažnai lieka be 
vaisių, nes daugybė sugautųjų pakeliui 
išbėgioja.

1943 m. kovo mėn. Kauno stoty įvyko 
riaušės išvežamųjų į hitlerinę katorgą 
lietuvių ir daugumai jų pasisekė pabėg
ti. Kai vokiečiai pradėjo žmones gaudyti 
einančius į bažnyčią, daugelis kunigų pa
tys ragino žmones neiti į bažnyčią, kad 
nepatektų į vokiečių rankas. Kalbėdamas 
dėl nepasisekimo registracijos priemonių 
besislaptantiems nuo “totalinės mobili
zacijos” išaiškinti, Lietuvos generalinis 
smaugėjas Rentelnas pareiškė, kad “tik
rinimo darbui vengia ne tik atskiri as
mens, bet ir atskiri valsčiai.”

Dar atkakliau priešinamasi pastan
goms mobilizuoti į vokiečių kariuome
nę. 1943 m. pavasarį vokiečiai plačiai už
simojo organizuoti esesininkų legijonus 
iš Pabaltijo gyventojų. Tačiau tie ban

dymai Lietuvoj visiškai žlugo. Pavyz
džiui, visame Švenčionėlių apskrity atsi
rado tiktai 3 niekšai ar idiotai, kurie 
užsirašė į legijoną. Ne daugiau jų atsi
rado ir kitose apskrityse. Tada vokie
čiai išleido iš kalėjimų kriminalinius nu
sikaltėlius, kurie sutiktų važiuoti į legijo
nus. Tokių atsirado 150, bet ir tie išbė
giojo, kai tik gavo progos. Legijono ne
pasisekimas Lietuvoj buvo visiškas. Hit
lerininkai buvo priversti specialiame pra
nešime paskelbti, kad dėl lietuvių pasi
priešinimo ir propagandos iš inteligenti
jos pusės legijono sudarymas iš lietuvių 
sustabdomas. Kaipo represiją lietuvių 
pasipriešinimui vokiečiai uždarė Lietu
vos universitetus, buvo areštuota didelis 
skaičius lietuvių inteligentijos ir sustip
rintas teroras. Paskui vokiečiai jau ne
bedrįso šaukti lietuvių į vokiečių kariuos 
menę, bet sustiprino jų varymą į dar
bus, įvairius pagelbinius, transporto tar
nybos ir kitokius būrius.

(Bus daugiau)

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2363 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Autumn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NI KOL AUS MU LT,ER
120 Autumn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1744 has been issued: to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9202 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HARRY BRAVERMAN
9202 — Ave. M. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1191 has been issued to the undersigned 
Io sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at.

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

207 Lewis 
County of

207 Lewis
ANNA BERL
, Brooklyn, N. Y.f

that License No.NOTICE is hercb 
GB 4898 has been 
to sell beer, at retail under Sect 
the Alcoholic. Bevel age Control 
1035 Fulton Street, Borough of
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH HERSHCOPF 
1035 Fulton St., Brooklyn,

107 of

Brooklyn, 
the

N.

given that License 
issued to the undersigned 

at retail under
Alcoholic Beverage 
-- 18th Avenue, 

Kings, to

NOTICE is hereby 
GB 2558 has been 
to sell beer, 
the 
8009 
County of 
premises.

8009—1 Sth
PHILIP

Ave.,

No.

Section 107 of
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SPIVAK
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givci 
GB 1776 has been issued 
to sell beer, at retail u 
the Alcoholic Beverage 
5902 • 17th Avenue, 
County of Kings, to
premises.

5902 17lh
HARRY

Ave.,

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 299 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
40 — 39th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9178 has been issued to the undersigned 
Io sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

that License No. 
o the undersigned 
er Section 107 of 
Control Law at. 

Borough of Brooklyn, 
he consumed off the

BELZER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9882 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
flic Alcoholic Beverage Control Law at 
153 Prospect Park, S.W., Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK BENZ
153 Prospect Purk, S.W., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 4987 has been issued to the undersigned 
Io sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
65 Stratford Road. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Strut ford
HYMAN ZIR1N

Road, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
issued to the undersigned 

at retail under Section 107 of 
e Beverage Control Law at. 

3414 Tilden Ave. & 334 East 35th Si., Bo
rough of Brooklyn. County of Kings, to 
C< lisumed oi l thi' premises.

ERNEST WALTHER
341 I Tilden Ave 
334 East 35th

NOTICE
GB 1837 has been

Brooklyn, N.

be

2501 East
ARCHIE ALWEISS

19th St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1886 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law’ at 
808-10 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOE FRIEDMAN
808-10 Gram! St., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2094 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
3601 - 
County of 
premises.

at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law at 
— 15th Avenue, Borough of Brooklyn.

Kings, to be consumed off the

3601 15th
SAM RUBINSTEIN
ve., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1887 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
81 1 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

81 I

ABRAHAM EDELSON 
(Small Profit Dairy) 

Grand St. Brooklyn,

NOTICE
GB 4903

County ( 
premises.

2821

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

liolic Beverage Control Law at. 
Avenue U, Borough of Brooklyn, 
f Kings, to be consumed off the

MICHAEL CADDEN
U, Brooklyn, N. Y.

that License No.NOTICE is hereb;
GB 6002 has been 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3401 Avenue S, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off theCounty

SAM TOFSKY
Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that. Licet 
GB 4957 has been issued to the mid 
Io sell beer, at retail under Seclion 107 of

Alcoholic B, 
Avenue 

y of Kings,
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

HYMAN NAIDICH & DAVID SLAPJKOFF
3516 Avė. S, Brooklyn, N. Y.

GERIAUSIA DUONA.
^SCHOLES BAKING 1^
JPfe.il 1-----:-------------------------------------- ----------■-------------------------- -----—---- X B

532 Grand Street, Brooklyn
Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 

Visokius Pyragus Bei Keiksus
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj nė

ra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite pinigų, 
nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, j krautuves 

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

MATEUS AS. SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

NOTICE is hereby 
GB 7413 has been 
to sell beer, at 
the Alcoholic 
325 Manhattan Ave., 
County of King 
premises.

given that License No. 
isued to the undersigned 

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

MAX SCHUMAN
325 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 24 11 ha> 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage 
323 Graham Avenue, 
County of Kings, to

hereby Jtivon that License No. 
been issued to the undersigned 

er Section 107 of 
Control Law at. 

Borough of Brooklyn,
be consumed off the

PASQUALE
323 Graham Ave..

MARTON E
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1785 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^tw at 
724-6 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL WEINGL’S
724-6 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

10 39th

NO 11CE
EB 5 16

THEODORE J. SATTLER 
St., Brooklyn, N.

.icensc No. 
undersigned 

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
388 Ridgewood Ave., 
County ol Kings, to 
premises.

is hereby given that 
has been issued to the

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Alcoholic 
Grand 

County of 
premises.

MICHAEL MILLER 
(Penny Profit Food Center) 

Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
g r upėm s. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1613 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2601 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES M.
388 Ridgewood Ave.,

ZALESKY 
Brooklyn, N.

PAULINE ROSS 
(Ross Delicatessen and Lunch) 

2601 Avc. U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 367 lias 
to sell beer, 
the • Alcoholic Beverage Control 
281 Sumner Avenue, Borough of Br 
County of Kings, to be consumed > 
premises.

MORRIS BAROFSKY 
281 Sumner Ave., Brooklyn,

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

: Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

on the

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1681 has been issued to the undersigned 
to sell beer, tit retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

Alcoholic
-— Avenue 

County of 
premises.

LSEA ABDALLA
U, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2427 has been issued to tiie undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
245 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of King's, to be consumed off the 
premises.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 520 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2803 Oceah Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

Howard
MORRIS COHEN
Ave., Brooklyn, N. Y.

the

SOL SCHUBER 
(Ocean Bar & Delicatessen) 

2803 Ocean Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License 
EB 1595 has been issued to the undersigned 
to sell beer, i 
the Alcoholic 
77 Engert 
County of 
premises.

No.

at retail under Section 107 of 
: Beverage Control Law at. 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to

hereby given that License No.

Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

N. Y. 77 Engert

Control
Borough 

be consumed on

CHARLES 
Ave.,

BINDER'!’
Brooklyn, N.

the

NOTICE ... _____  „
GB 5906 has been issued (O' the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
78 Montague Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEO SPRINGER
78 Montague St., Brooklyn, N. Y.

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

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

ANTONIO BOCCIO
326 Graham Avc.. Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 379 hak been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
6504 Bay 
County of 
premises.

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

6501 Bay
VITO GIANNINI

Parkway, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4906 has been issued to the undersigned 
to sell beer, : 
the Alcoholic 
224 Manhattan Ave., 
County of Kings, to 
premises.
PHILIP LASSER & 

221 Manhattan Ave.,

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

HERBERT MILLER 
Brooklyn, N. Y.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 654 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
253 Graham Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

253 Graham
MAYER 
Ave..

AWRICH
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
EB 594 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
397 — Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Ave.
JACK ALPER 

P, Brooklyn, N. Y.

Vhereby given that License No. 
icd to the undersigned

NOTICE is 
EB 489 has been issui 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
492 — Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

EVELYN & MIRIAM SOBEL 
492—Ave. P, Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 472 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
252 Empire Boulevard, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises,

TOOMEY S GRILL, INC.
252 Empire Blvd., Brooklyn, N. Y.

—

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 324 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
552 Marcy 
County of 
premises.

Beverage Control , Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

552 Marcy
FELIX HAUBOLD

Avc., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1856 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
321 Graham Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

BENJAMIN 
321 Graham Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

CHOROUST
Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2070 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1011 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

1011 Fulton
GEORGE ENGLISH
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE Is . _
GB 2189 has been issued to the undersigued 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1221 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIEDRICH DREWES
1221 Church Ave.. Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9187 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL MILLER 
(Michael’s Food Center)

161 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 8889 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
659 Washington Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to 
premises.

be consumed off the

SIDNEY
659 Washington Ave.,

STORCH
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No., 
GB 2525 has been issued, to tho' undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
824 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of kings, to be consumed off 
premises.

FANNY & SAUL SEIDEN 
824 Washington Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 2530 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 .of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
294 Powers Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FEDERICO FALBO
294 Powers St., Brooklyn, N. Y.

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
f. (BIELIAUSKAS)

LAIŠKIEM AS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND STv , K .’ i / .
BROOKLYN, N. Y

IU' \ ' •« J- , • - - — i i - ri y in - i* . .

NOTICE is hereby given that Licci 
GB 2396 has been issued to tho und 
to .sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 1 
702 Grand Street .Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed "off 
premises.

CHARLES
702 Grand St., Brooklyn, N.

of

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1>'85 has lx>en issued to I he undersigned 
*o sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law su 

.’>65 Graliam Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN GOLDFEDER 
in Ave., Brooklyn. N.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi,

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲJuozas Zeidat '
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn i

J. GARŠVA
Grabori us- Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių,
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

-------------------- --- ------------------ -------

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
z — Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKAL18 IŠTYRIMAS fZ.

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

(Jsist. 28 m.)

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

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
*£*

459 GRAND ST
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8G98

WAWAIWII/AWA'

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

VW

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

SfflMMAWW AVWMHWAWWWIAWWVAWAVAl^

JPfe.il


šeštadienis, Rugpjūčio 5, 1044

Robotu-Bombanešiu Šėlimas 
Prieš Angliją

London. — Per ištisas 14 
valandų naciai laidė savo 
bombanešius - robotus, ar
ba skrendančias bombas, į 
Londoną, ir pietinę Angliją.

Tie automatiški bombane- 
šiai dabar, tarp kitko, pa
taikė į 10 ligoninių, suardė 
tam tikrą skaičių pastatų ir 
užmušėhbent 18 žmonių.

Tais savo robotais vokie
čiai dabar vidutiniai užmu
ša po 700 žmonių Anglijoje 
per savaitę. O nacių bomba- 
nešiai, lakūnų vairuojami, 
1940 m. užmušdavo po 300 
anglų per savaitę, kada vo
kiečiai “žaibiškai” iš oro 
puolė Angliją.

Bulgarai, Sakoma, Norį Tai
kytis su Talkininkais

Ankara. — Turkijoj pas
klido kalbos, girdi, iš patiki
mų šaltinių, kad Bulgarijos 

i valdžia nori atsimesti nuo 
Hitlerio ir taikytis su Jung. 
Tautomis. Bulgarų valdovai 

: sutikę: ’
Ištraukt visą savo kariuo- 

imenę iš Graikijos ir Jugo
slavijos; paliuosuot suimtus 
partizanus, pasitraukt iki 
1939 m. rubežių, sugrąžint 
pilietines teises žydams ir 
kitiems piliečiams, iš kurių 
jos buvo atimtos, ir išmest 
vokiečius iš visų valdinių 
vietų. ’

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily.

■ A

Penktas Puslapis

Chinai atakuoja japonus 
Tengchunge.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor
NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 1377 has been issue<l to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
524 Graham Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOE WEINIGER
521 Graham Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 0813 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
ths Alcoholic Beverage Control Law at 
502 Lorimer Street. Borough of Brooklyn, I 
County of Kings, to be consumed off the . 
premises.

CABIRIA ROSS1ELLO
502 Lorimer St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1281 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5002 Avenue N. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

B. HARRY MARMAROSH
5902 — Ave. N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1803 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9101 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES KOHLMEYER
9101—3rd Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. j 
GB 4995 has been issued to the undersigned | 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
648 Manhattan Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KATHERINE WATROBSKI 
(Baran's Food Store)

618 Manhattan Ave., Brooklyn. N. Y.

Plaukiantieji Amerikos 
Trokai Sovietuose

London. — Associated 
Press rašo, kad Sovietų ka
riuomenė persikėlimui per 
upes naudoja ir daug ame
rikinių trokų. Šie trokai 
taip įtaisyti, kad gali ir van
deniu plaukti.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
MONTELLO, MASS.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WAITED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Lietuvių teatrališko ratelio pikni
kas įvyks šį sekmadienį, Aug. 6 d. 
Tautiško Namo Parke. Bus muzika- 
lė programa, skanūs valgiai ir gė
rimai. Pradžia 1 vai. po pietų. Kvie
čia Rengėjai. (82-83)

CLIFFSIDE, N. J.
A. R. C). V. 3118 skyrius ruošia 

pikniką, sekmadienį, 13 d. rugpjū
čio, Review Parko, 207 Walker St. 
Pradžia 2 vai. dieną. Įžanga 40c. 
Gera muzika. Visus ir visas prašo
me atsilankyti. — T, Litvinovich.

MONTELLO, MASS.
Laisves pikniko Rengimo Komite

to susirinkimas įvyks 8 d. rugp., 
7:30 v. v. Liet. Taut. Namo kamba
riuose. Kviečiame visus dienraščio 
Laisves skaitytojus, patriotus. Ku
rie nesate pakalbinti kuom nors pri
sidėti prie surengimo, prašomo da
lyvauti ir suteikti savo patarimus 
ir gabumus. Prašome vyrų ir mote
rų organizacijas ir pavienius. — - 
Reng. Kom.: G. Shimaitis, G. Stc- 
ponauskas, A. Čerkasas, W. Am
brose. (183-184)

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ

REIKIA VYRŲ
PADARYKITE “D” DIENĄ “V” DIENA 

100% KARUI GAMYBOS DARBAS
Lavinti

TOOL IR DIE MAKERS 
PRIE STALŲ MAŠINISTAI

Pusiau-Lavinti
PAKUOTOJAI-IŠSIUNTĖJAI
ABELNAI DARBININKAI

Geros Pradžiai Algos—Daug Viršlaikių. 
Geros Darbo Sąlygos.

Naujas Moderninis Fabrikas 
MUZIKA REKREACIJA KAFETERIA

Nemokamai Bušo Aptarnavimas Darbininkams nuo Penu Stoties, 
Newark iki mūsų Fabriko.

C-O-TWO FIRE EQUIPMENT COMPANY
Highway 25, arti Haynes Avenue, Newark, N. J.

BIGELOW 8-2200
Asmenys, dabar dirbanti būtinuose darbuose bei veiksniuose, negali būti priimti be 

atliekamumo pa reiškimo.
(188)

STALIORIAI
PATYRĘ PRIE KRAUTUVIŲ 

RAKANDŲ.
Aukšt Alga I Puiki Proga! 

Pastovus Darbas

GOLDCREST
137 BOWERY, N.Y.C.

185)

JAUNI VYRAI
Nusimaną apie elektrą

Mokytis tvarkyti ir sudėti komunikatų įren
gimus. Interesuojantis darbas. Pokarinė atei
tis. Išsilavinimas veda prie pastovaus darbo 

toliau už valstijos.

COLUMBUS 5-1045
185)

KAFETERIJOS DARBININKĄI
MOTERYS DIRBTI INDUSTRIJINEJE 

KAFETERIJOJE.
PRIE BUFETO IR ABELNAM DARBUI.

GERA ALGA 
GEROS VALANDOS.

Kreipkitės -jįj
INDUSTRIAL FOOD-CRAFTS, Inc.

1145 EAST JERSEY ST., 
ELIZABETH. N. J. 
ELIZABETH 2-9550

(189)

MOTERYS VALYMUI: OFISŲ BUDINKUO-
SE. $14.65 J SAVAITE. 5:30 P.M.—10:30

P.M., ŠEŠTADIENIAIS 1:30 P.M.—6:30
P.M., SUPERINTENDENT OR FORELADY.

400 MADISON AVE.
(186)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1762 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 
407-9 Broadway. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN VON BEESTEN 
407-9 Broadway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7326 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
121 Macon Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM DONNER
121 Macon St.. Brooklyn ,N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2468 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Scholes Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises^

MICHAEL KRAMER
37 Scholes St., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9377 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
400 Ix>rimcr Street. Borough of Brooklyn/ 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY BEREHEIKA
400 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

__ —________________
NOTICE is hereby given that License No. i 
GB 2090 has been issued to the undersigned | 
to sell beer, at retail under Section 107 of 1 
the Alcoholic Beverage Control Law at I 
1412 - 86th Street, Borough of Brooklyn. Į
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SAMUELS
1412 — 86th St., Brooklyn. N. Y.

Ankara.—Bulgarija, Ven
grija ir Rumunija atmetė 
vokiečių reikalavimą su- 
traukyt ryšius su Turkija, i 
kaip kad neoficialiai prane-1 
šama.

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

Kuris Yra Naudingas Visai žmonijai, 
Ypatingai Darbo žmonėms.

Miracle Ointment — Stebuklinga 
Mostis, keturių (4) rūšių, kuri pra
šalina daugybę blogų ligų, užsisenė- 
jusių ir naujų. Išmintinga ir naudin
ga visuomet turėti namuose M. J. 
Švilpos Stebuklingų Mosčių. Apsau
gos sveikatą, neturėsite didelių iš- 
kaščių. Vardai mosčių:
No. 1—Nuo dantų gėlimo, ir smege

nų nesveikumo.
No. 2—N u o Rheumatiškų ir įvairių 

paviršutinių skausmų: Kojų, 
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių, 
Mažuolių, Nutirpimo, Blogos 
Cirkuliacijos ir nuo sušalimo.

No. 3—M. J. Švilpas Miracle Salve: 
Ši mostis prašalina daugybę 
įvairių odos ligų: Žaizdas, Iš
bėrimus, Votis, Rash, Nuo Už
sigavimo, Odos, Piles, Athlete’s 
Foot, Gėlimo Ausies, Peršali
mo, Sinus, nesveikumo Nosies, 
Burnos, Nudeginimo, Nuštini- 
mo, Susižeidimo, nuo šalčio nu- 
šašimo, Skaudėjimo Blauzdų, 
Gėlimo Kornų ir nuo daugy
bės Odos ligų.

No. 4—M. J. S. Salve, Mostis nuo 
niežėjimų, šviežių ir užsisenė- 
jusių, nuo Poison Ivy ir nuo 
Saules Nudegimo. Greit pa
gelbsti. Padaryta iš gydančių 
žolių, ne kenksmingų.

Mosčių Kainos: No. 1 — 55c ir 
$1; No. 2 — $1; No. 3 — 65c ir 
$1.25; No. 4 — $1.25. Per paštą ne- 
siunčiam už mažiau kai $1.25. Užsi
sakydami mostis, siųskite pinigus— 
money-orderį ar čekį. Jei C.O.D., tai 
kainuos keli centai daugiau. Prisiųs- 
kite 30c stampomis, jei norite siųsti 
C.O.D. Adresuokite sekamai:

Nojaus Arka. Ar teisybe, kad 
buvo visuotinas tvanas ir vis
ką prigirdė ? ...................... 25c

Patarėjas Vyrams ir Moterims 
apie lyties dalykus, taipgi apie 
gimdymo kontrolę, meiliškas 
gyvenimas ir kaip iš to nau
dotis ................................... $1.75

Lietuviška Virėja, Kepėja, Ke- 
nuotoja ir Namų Prižiūrėtoja, 
su apie 450 visokių receptų 
kepimui, virimui ir kenavicui 1.00

Tūkstantis Naktų ir Viena. Ara
biškos istorijos. Dalis I ... 50c

Lengvas Būdas išmokti angliš
kos kalbos be kitų pagalbos 35c

Neužmokamas žiedas, graži 
apysaka ............................... 25c

Pralotas Olšauskas, jo darbai ir 
nuopelnai, su meilužes pa
veikslu ................................. 25c

Kaip Kunigas Papjovė Savo
Meilužę Oną Aumullcraitę, su 
paveikslais ............................... 15c

Pekla, kam ji ir kur yra? Su 
paveikslais kankinimo įrankių 30c

Raktas į Gyvenimą, knygele ati
dengia visokius nuo mūs už
slėptus sekretus; kaip galima 
surasti sau tinkamą porą ir
gyventi turtingai .................... 75c

Paparčio žiedas, Pasakojimai 
apie senovės burtus ........... 20c

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų 
apsisaugoti ............................ 30c

Biblija, išaiškina visą biblijos 
pagrindą, su 379 paveikslais 2.25

Sapnų Knyga, su daugeliu pa
veikslų, drūtais apdarais .... 1.25

Mikaldos Pasakojimai ................ 25c
Kunigų Celibatas, kodėl kuni

gai nesiženija ...................... 30c
Marių Duktė, graži apysaka .... 25c
Kaip Duktė Gyveno Pūstynėje 25c 
Erodas, Boba ir Velniškas Tiltas 35c 
Girtuoklių Gadzinkos, linksmos 

dainos ................................... 15c
Kantri Alena, pasaka ............... 25c
Gudrus Piemenukas ...................... 25c

ŽOLIŲ ARBATOS 
Pakeliuose su nurodymais, kaip 

vartoti ir nuo kokių ligų.
Nuo nervų suįrimo .................. 85c
Nuo dusulio (asthmos) ............. 60c
Vyriškumo pataisymui ............. 85c
Nuo užsisenėjusio kataro bei

hayfever ................................... 85c
Nuo cukraligės (diabetes) ....... 85c
Nuo vandenligės bei širdies ligos 60c 
Pailių arbata arba mostis ....... 85c
Trejankos; stambios šaknys ..... 60c

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

PADEKITE KARA LAIMĖTI.
Mūsų kovojantiems vyrams, ir mūsų talkininkams vis dar 
reikia didelių kiekių amunicijos. Bridgeport Brass Co. rei
kia vyrų ir moterų jos gaminimui. Jūs galite padėti su
mušti mūsų priešą—ir turėti sau gerą darbą—dirbdami 

Bridgeport Brass Kompanijai.

GERI DARBAI
Pradžiai alga nelavintiem vyram — 81c j valandą 

antruosiuose ir treciuosiuose Šiftuose.
48-valandų savaitė—laikas ir pusė už visas valandas viršaus 40. 

šešių-dienų savaitė—astuonių valandų diena.

Geros Darbo Sąlygos
Švarūs, moderniški apsiprausimui rūmai.

Atskirai Lockeriai.
Užkandžiai aptarnaujama visuose departmentuosc.

Padedame apsirūpinti tire, gasoline rationing ir butais.

GERAI ĮSTEIGTA KOMPANIJA
79 Metai Biznyje

225 darbininkai su mumis per 25 metus ar viršaus. 
1000 darbininkų su mumis per 10 metų ar viršaus.

VYRAI
Fabriko Produktų Skyriui, Kreipkitės 
HOUSATONIC AVE. Ill GRAND ST.

VYRAI IR MOTERYS
Apdirbimų Skyriui, Kreipkitės

CRESCENT AVE. ARTI GRAND ST.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiškimo. Visi samdymai 

atliekami sulyg War Manpower Commission patvarkymų.

Bridgeport Brass Company
Bridgeport, Connecticut

(183)

AI’VA LYTOJAI, patyrę. Daliai laiko, pilno 
laiko darbas. Anksti vakarais.

Gerai apmokama.
CO. 7-2933.

STALIORIAI IR 
PAGELBININKAI
PRIE GERŲ RAKANDŲ 

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.

GUGGENHEIM & CO.
19 W. 24th Street 

_______________________________________(181)

VYRAI
AUGŠČIAUSIOS ALGOS
ACETELYNE LYDYTOJAI

METALO SKARDOMS 
DARBININKAI

IR PAGELBININKAI
DŽIANITORIAI IR APVALYTOJAI

Kreipkitės 
JAMES E. CURRAN

THE KELLEX CORP.
FT. OF DANFORTH AVE.. JERSEY CITY. 
__________________________________________ (188)

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas 

Dirbti Bonkų Dirbtuvėj, Woodsidej 
GERA ALGA. 5 DIENŲ SAVAITĖ 

Retkarčiais Viršlaikiai.
JESSE JOSEPHS

50-04 QUEENS BLVD., 
WOODSIDE, L. I.

__________________________________________ (184)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

T
INDŲ MAZGOTOJAI

PUODŲ MAZGOTOJAI
APVALYTOJAI Dienom ar Naktim

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

56 WEST 23RD ST., N. Y.
ARBA KRĖIPKITES
5 P. M IKI 8 P. M.
1381 Broadway,

(arti 38th St.), N. Y.
___________________________________________ (X)

VYRAI—VYRAI
Bendras Fabriko Darbas
Patyrimas Nereikalingas 

PROGA PAKILIMAMS 
IR VIRŠLAIKIAI

Geros Darbo Sąlygos. Užkandžiam Patogumai.

HENRY HEIDE, INC.
313 Hudson St., kamp. Vandam (7th Ave. 

subve iki Houston ar 8th Ave. subve 
iki Spring)

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 
Pareiškimo.

(181)

VALYTOJOS, 
nėra plovimo nė mapaviino; 

11:45 P. M. iki 7 A. M.
6 dienos, $22.66.

Kreipkitės
80 BROADWAY, ROOM 830

(187)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Geros Algos. Kreipkitės j Timekeeper. 

HOTEL BARBIZON FOR WOMEN 
140 EAST 63RI) STREET.

(183)

MERGINOS—MOTERYS 
KARINIS DARBAS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Bendras Fabriko Darbas: proga pakilimams 
ir bonai. Viršlaikiai. Geros Darbo Sglygos. 

Užkandžiam Patogumai.

HENRY HEIDE, INC.
313 Hudson St., kamp. Vandam (7th Ave. 

subve iki Houston ar 8th Ave. subve 
iki Spring)

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
I>a reiškimo.

(184)

MERGINOS & MOTERYS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$25—40 VALANDŲ 
Laikas ir Pusė už Viršlaikius 

BAIGUSIOS HIGH SCHOOL 

Dirbti Kaipo 
Pagcibininkčs Laboratorijoj 

Kreipkitės 

MR. MALONEY 
3280 Broadway 

(at 133rd St., N. Y. C.) 
(185)

VALYTOJOS
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI

SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE
Valand. 12:30 P.M. iki 9 P.M.
šeštadieniais: 8 A.M.-12 Pietų

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(196)

VIRĖJOS
MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU
GERA ALGA------GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IK 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4905 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1440 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH BRUSCA
1140 — 86th St., Brooklyn, N. Y.

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A., 

Hartford 6, Conn. 
Krautuvė: 614*/2 Zion Street.

Nuo sutukimo, kaip eiti kūdyn 85c 
Sureguliavimui kietų vidurių .... 60c 
Poison Ivy mostis, greitai aptildo 

niežulį ir sutrumpina kentėji
mus ..................................... $1.50

Trūkžolės, valerijonai, ramunė
lės, pelūnčs, našlelės, puglaiš- 
kiai po .................... 25c pakelis.

M. ŽUKAITIS
334 Dean St., Spencerport, N. Y.

NEBŪKITE NERVUOTI
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2026 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
361 Hooper Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS RAVIN
361 Hooper St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2465 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
560 Morgan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
JOHN BEHNKEN & WILLIE WINKLER 

560 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2288 has been issued to the undersigned 
tc sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1351 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM PETTINGER
1351 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

Po Kiekviena Valgiu f
TAMSONO AIDISOL tabletu- 

kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu- 
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

Prisiųskite $1.00 ir persiuntimo 
kaštam 10c, o mes aplaikę, tuojau 
pasiųsime jums per paštą 100 Aidisol 
tabletukų.

VYRAI IR MOTERYS
AR JŪS JIEŠKOTE

PASTOVAUS
POKARINIO DARBO?

PRISILAIKOMA WMC 
TAISYKLIŲ
JEI TAIP,
KREIPKITĖS

Hankin’s Container Corp.
947 NEWARK AVE.
ELIZABETH, N. J.

ELIZABETH 3-G800

(186)

VYRAI IR MOTERYS
Mokiniai ir Patyrę

Taisimui
DĖVĖTŲ DRABUŽIŲ 

TAIPGI ABELNAM DARBUI.
GERA ALGA. , 

NUOLATINIS DARBAS.
DADOUR & BELIKOFF

221 CANAL ST.
N. Y. C.

(185)

OPERATORIAI
Pamušų siuvėjai kūdikių koteliam. GERA 

ALGA. NUOLATINIS DARBAS.
HARRY SAUL. 381 CANAL PLACE 

(114th St.) BRONX. N.Y.
(184)

APVALYTOJAI
Banko būdinguose; dieniniai ar naktiniai šif- 
tai ; 40 valandų savaitė, su viršlaikių progo
mis; gera pradžiai alga; su pažymėjimais pa

kėlimai ; kreipkitės BANK, 2-ros lubos, 
52 Cedar St., (arti Wall), New York City.

(183)

PAPRASTI DARBININKAI
Fabrikui

GERA ALGA.
NUOLATINIS DARBAS.

WEBER ROTHSCHILD INC.
2021 — 40th St.

NORTH BERGEN, N. J. 
TELEPHONE. UNION 5-5050.

• (183)

PIRKITE KARO BONUS!

STALIORIAI. KRAUTUVIŲ RAKANDAM. 
NUOLAT. GERA ALGA!

COMMERCIAL WOODWORKING,
27 SHERIFF ST., N.Y.C.

(Essex Station)
(181)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2283 has been issued to the undersigned, 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1355 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STEVE ARGI ANNIS 
(Steve's Market)

1355 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2239 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1718 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROBERT W. CHAMBERS 
1718 Fulton St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2275 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 
997 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lie consumed off the 
premises.

GEORGE WENDELKEN
997 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner
vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl Ner
vingumo. Naktimis nemiega^ visada 
jaučiasi pavargę, nuolat bereikalo 
rūpinasi ir trumpa jų atmintis. Mok
slininkų pripažinta, jog viršminėti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto — paįra 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

Tokiame atsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
tetukus ir V-B (Vitamino B Com
plex). Tie tabletukai pagelbėjo tūks
tančiams žmonių. Užtikrinta, kad 
jie pagelbės ir jums.

260 Phosphate tabletėlių už $1.00.
100 V-B tabletėlių už 65c.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA BERNIUKŲ
Lengvas fabriko darbas. Gera proga.

KrcipRitčs
NORTH RIVER YARN DYEING, 

2200 WEST ST., UNION CITY, N. J.
(184)

LENKŲ KOVA PRIEŠ
NACIUS VARŠAVOJ

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

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI
PROGOS PAKILIMUI

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.
1381 Broadway, 

(arti 38th St.), N. Y.
(X»

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyt’ 
vidurius. Tamsono Laxative Herb 
Tea yra sutaisyta iš 12 natūralių 
žiedų, šaknelių, žiedelių, žievelių ir 
lapelių. New Yorko miesto sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamso
no Natural Herb Tea yra viena iš 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
paįrusių vidurių. Už pakelį 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderį pasiųsime pro
duktus.

THOMPSON’S NAT URAL FOOD CO.
45-42—41»t STREET LONG ISLAND CITYj N. Y.

Civiliai hitlerininkai pa
bėgę iš Varšavos; nedaug 
telikę ir nacių slaptosios po
licijos.

'Buvusieji slapti’ lenkų 
laikraščiai jau viešai parda
vinėjami gatvėse, o naciškas 
lenkų kalba leistas laikraš
tis uždarytas.

Skelbiama, kad mūšiai ’ 
siaučia tarp lenkų ir vokie
čių svarbiausiose Varšavos 
gatvėse.

VYRAI -18 IKI 65
MERGINOS - MOTERYS
Lengvas, Pusiau Lavintiems ir 

Nelavintiems Darbas.

IŠLAVINAMA PRIE DARBO
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

KREIPKITĖS J U. S. E. S.
86 RIVER ST., HOBOKEN, N. J.

For New Jersey Machine Corp.
Willow Ave., prie 16th St, HOBOKEN, N. J.

(187)

OFISŲ VALYTOJOS
Daliai laiko, 7 p. m.—vidunakčiuose; Šešta
dieniais 2—7 p.m. ar šešias dienas 3 a.m.— 
8 a. m. Pilnam laikui. 12 vidunakčio iki

7 a. m. Kreipkitės BANK, 2-ros lubos.

52 Cedar St., (arti Wall), New York City.
(184)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BUFUOTOJAI
Pleitijimo Elektrinės Pajėgos Preso 

pagelbininkai.
MODERN CHROME FURNITURE CO.

24 Scholes Street, Brooklyn, N. Y.
185)

TOOL — DIEMAKERS
Patyrę prie progressive dies. Su paliudijimu. 

AUKŠČIAUSIOS ALGOS.
POKARINĖ PROGA

SOUTH 8-5224 185)

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. $48.30— 

60 VALANDŲ, $62.10—70 VALANDŲ.
Kreipkitės ROSS GALVANIZING WORKS, 

395 KENT AVE., BROOKLYN.
. . («<)

'3* ■ ate'
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FILMOS TEATRAI

P E RGALES
na-

PIKNIKAS

su

Gera Orkestrą Gros Šokiams

LIKERIAI
VALANDOS:

3.86

Pint 
Fifth 
Pint 
Pint

Lord Calvert
Carstairs
Calvert Reserve

Fifth
$4.14

Fifth 
$4.68

8.61

Dnected by HENRY KING

Written (or the Screed by LAMAR I RO I

DABAR RODOMA 
Nuolatiniai Vaidinimai 

DURYS ATDAROS 9 A. M.

ir va- 
Park, 
Avė.,

BERGER Turi Jų 
BONKĄ AR KEISĄ

Eyck St., jau aukojo bonką ge
ros degtinės ir dar žadėjo pri
dėti po bonką romo ir džinės.

S. Sasna — naują laikrodį 
(budilninką). Rengėjai.

Taip, 
PIRKITE

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Mount Vernon
Seagrams 7 Crown
Hunter
Canadian Club Pint 3.37

& P. R. (Full Fifths)

DARBININKŲ {STAIGA
SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
VeRtuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
ateivius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

DAR NEBŪTA DRAMA, 
REGYKLA IR 
SUJAUDINIMAS! 
DIDŽIAUSIAS JUDIS 
PER 59 METŲ!

Brooklyno 
ninkas Steve 
ding, Pa. Jis 
mašininius ir 
riška šautuvą,
tuvus pasiėmęs atminčiai, kai
po “souvenirs.”

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

o jų armi'os

Imported Rums—Cuban
KAINOS ŽEMIAU OPA LUBŲ

Limituoti Kiekiai Importuotų Scotch Pardavimui

Suteikimui Pagelbos Išlaisvintos 
Lietuvos žmonėms

Rengia Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas su 
Didžiojo Brooklyno Lietuvių Organizacijomis

Embassy Newsreel Teatruose
Amerikiečių kovos Norman

dijoj, robotu bombanešių ata
kos Anglijoj, taipgi namų 
fronto žinios.

MVBUlUlVIlį,

Rugpjūčio 1.2 August
Pradžia 1 vai. po pietų iki vėlumos nakties

Three Feathers Reserve—Speciale Kaina Perkant Reisais.
$2.56 

3.61 
2.26 
2.28

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

JACOBOWSKI Z’ COLONEL
FRANZ WERFEL—S. N. BEHRMAN

Komedijų Paruošė ELIA KAZAN
Louis Calhern ❖

Karlweiss ❖ J.

MARTIN BECK

BETTE DAVIS
Naujoj dramatiškoj Warner Bros, 

judžių sensacijoj

“MR. SKEFFINGTON”
CIoAUDE RAINS * WALTER ABEL 

GEORGE COULOURIS 
ir kitais žymiais vaidintojais.

HOLLYWOOD

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

Project Wines & Liquors L-1370 

HYMAN BERGER
245 Graham Ave. Brooklyn, N. Y.
Kampas Maujer St., 1 blokas nuo Grand St. Tel. EV. 7-2375

Šeštas Puslapis

Vėl Užkaitino

Rugpj.

Rugpj.

Rugpj.

13/50

Rugpj.
Rugpj.

Rugpj.

Naujas šaunus judis—juokingiau
sia komedija su muzika

aODDESi
of UM1

PARDAVIMAI
REAL ESTATE

Parsiduoda du apartmentiniai 
mai, po 10 šeimynų. Pilnai išranda-
voti. Geram stovyje. Pagal įstaty
mus nėra jokių trūkumų. Gera jei- 
ga. Parsiduoda už prieinamą kainą. 
Kreipkitės pas J. Borkowski,

136 Scholes St., Brooklyn, N. Y„ 
Apt. 4. (187)

Po poros dienų vėsesnio, bet 
šutraus oro su būriais lietaus, 
rugpjūčio 1-tą 
vėl stipriai užkaitino,
metras dar prieš piet rodė 
laipsnius.

Annabella Oscar 
Edward Bromberg 
THEATRE—45th ST. 
West of 8th Ave. 

Vkr. $3.30 iki $1.10.
POPIET KTVR. ir ŠEŠT. $2.75 iki $1.10.

nevvyorkiečius 
Fermo- 

96

RADIO CITY MUSIC HALL
TAUTOS TEATRINft VIETA. ROCKEFELLER CENTER

RANDA VO.JIMAI
Pasirandavoja 4-rių kambarių 

apartmentas. Dideli, oringi ir švie
sūs kambariai. Karštas vanduo ap
skritiems metams. Naujai ištaisyti. 
Rcnda $16-.. $18 į mėnesį. Pageidau
jama lietuvius. Dėl daugiau informa
cijų kreipkitės pas: Mrs. Skripkus, 
319 So. 4th St,, Brooklyn, N. Y., 
Apt. 1 (187)

Paramount

‘And The Angels Sing’ 
su

DOROTHY BETTY FRED
LAMOUR HUTTON MacMURRAY

IR DAR Dideli vaidinimai scenoj 
su žvaigždėmis PERRY COMO, 
JERRY WALD ir Jo Orkestru, 

MR. BALLANTINE, 
THE OXFORD BOYS

2-RA DIDŽIOJI SAVAITE!
AMERIKINĖ PREMJERA! ARTKINO PERSTATO!

nTwo Soldiers77
Draugai Mūšyje! Varžosi Meilėje!

Romantiška istorija meilės ir karo kruvinajame Leningrado mūšių fronte.
EXTRA: žmonėms Reikalaujant! Paminėjimui A. Čechovo Sukakties

Nemirštamoji jo komedija—“THE BEAR” 
Taipgi: RUSIŠKAS MUZIKOS FESTIVALAS.

Nuolat nuo 9 A. M. — Vėlai Rodoma Kas šeštadienį.

STANLEY THEATRE BT ■-

šeštadienis, Rugpjūčio 5, 1944

Jonas kalvaitis Mirė 
Lėktuvy Misijoje

Jonas Latvaitis, lakūnų ofi- 
cierius, padėjo gyvastį mūsų 
lėktuvų atakoje ant Munich’o, 
kaip pranešta prieš tūlą laiką 
iš Washington© jo motinai Ag
nes Latvaitienei. Kritusioje 
karžygio šeima gyvena 10 1-32 
103rd St., Ozone Park.

Areštavo Bundistų 
Liudininką

New Yorke areštuotas Ed
win P. Banta, 73 metų. Jį kal
tina suokalbyje melagingais 
liudymais norėjus diskredituoti 
vieną iš vyriausybės vyriausių 
liudininkų prieš bundistus ve
damoje byloje, Washingtone, 
kad tuomi pakrikdyt bylą.

Banta buvęs prisikalbinęs 
tūlą Miss Kelly kaltinti vy
riausybės prieš bundistus žy
mų liudininką kriminališkoj 
ant jos atakoj. Ji taip iš karto 
ir padarė, bet paskui prisipa
žino melavus. Dabar liudysian
ti prieš Bantą.

Liet. Kom. Kliubo 
Susirinkimas

Pirmadienį, rugpjūčio 7, 
įvyks Lietuvių Komunistų Kliu
bo susirinkimas. Jame bus 
svarbių pranešimų, todėl, ku
riems tik laikas leidžia, priva-i 
lote dalyvauti. Pribūkite laiku, 
ne vėliau 8 vai., nes mitingą 
užbaigę anksčiau, turėsime pa- 
žmonį. Sekr.

Stadium Koncertai
AMSTERDAM AVE. ir 138th ST.

Kas vkr. 8:30
PHILHARMONIC SIMFONIJOS ORK. ❖ 

SIMFONIJOS PO ŽVAIGŽDRMIS—
—Tikietai nuo 25c

PASKUTINE SAVAITR!
6—VISA PROGRAMA 

BEETHOVENO
7 ir 8—ŠAUNI BALETO PRO

GRAMA su Ml A 
SLAVENSKA, LEONIDE 
MASSINE ir puikia grupe

9— FRANCK. BERLIOZ, 
SM ALLENS vad.

10— GRACE MOORE
11— TS( HAIKOWSKY, STRACSS, 

DELI t S
12— ALEC TEMPLETON 

pianistas
13— PASKUTINIS SIMFONIJOS 

KONCERTAS
Rugpj.

Lai Išgirsta Lietuvos Žmones, 
Kad Brooklyne įvyko Jų 

Pagelbai Piknikas
Rugpjūčio 12-tą rengiamasis 

brooklyniečių piknikas yra ski
riamas paramai Lietuvos žmo
nių. Tai piknikas, apie kurį ga
li išgirsti tūkstančiai Lietuvos 
žmonių. Išgirsti apie jį ne tik 
sausu žodžiu, bet iš jo gauta 
dovana, jeigu—

Jeigu mes. Brooklyno ir 
apylinkės lietuviai, padarysi
mo tokiu, koks turėtų būti. Jei
gu tūkstančiais sueisime į tą 
pikniką ir sau smagiu pasi
linksminimu su k eisi m e Brook
lyno didumui atitinkamą sumą 
Lietuvos žmonių dovanoms.

Prašomo įsitėmyti ir kitiems 
visiems pasakyti, jog kožnas 
šiame piknike uždirbtas cen
tas eis šeštajam siuntiniui do
vanu Lietuvos žmonėms.

Kuomi Galime Prisidėti?
Jeigu dirbate ar gyvenate 

apylinkėj, kur randasi lietu
vių, nuneškite jiems pikniko 
garsinimo lapelį ar iš Laisvės 
iškarpą. Jeigu darbe ir susie- 
dijoje nesusieinate lietuvių, 
jūs tikrai turite pažįstamų ir 
draugų, pasiųskite lapelį su 
draugišku kvietimu į pikniką. 
Kožnas, kam iš tikro rūpi pa
gelbėti Lietuvos žmonėms, jū
sų kvietimą supras. Tik ligo
niai ir dirbantieji karo dar
buose negalės būti su mumis 
Lietuvai pagelbos pikniko die
ną. Aišku, turės liktis namie 
ir tie, kurie nežinos apie pik
niką. Mūsų pareiga yra pasi
rūpinti, kad visi žinotų.

Lapelius įduoti ar pasiųsti 
dar svarbu ir dėl to, kad pik
nikas įvyks visai naujoj vietoj. 
Lapeliuose yra aiškus kelro
dis.

Piknikas įvyks šio mėnesio, 
rugpjūčio 12-tos popietį 
karą National Hali ir 
kampas 65th St. ir 38th 
Woodside, L. L

Dovanos Piknikui
Paskiausia gauta piknikui 

šios dovanos:
Petras Kapickas, 32 Ten

WARNER BROS, perstata

JANIE
—Ji bus o visų mylimoji!

su ROBERT HUTTON * JOYCE 
REYNOLDS >:= EDWARD ARNOLD * 

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

STRAND

M-G-M’s SUKAKTUVIŲ TRIUMFAS
Pasaulinė Premjera galingos r^iles ir drtpos judžio . . . pagal didžią Pearl Buck’s 

apysaką. Istorija mergaites, kuri įkvėpė kovojančius Chinijos žmones!

“DRAGON SEED”
žvaigždžiuoja

KATHERINE HEPBURN
WALTER HUSTON ALINE Mac MAHON
AKIM TAMIROFF TURHAN BEY
DIDŽIOJOJ SCENOJ, “SKY HIGH”-čliikuras melodijų Jr spindėjimo . . . bu 

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

Apmušta Klerikalų 
Piknike

Lankiau visokiu įsitikinimų 
žmonių viešus parengimus ir 
niekada nebuvo nesusipratimų. 
Bet 23 liepos mėnesio netikėtai 
užkliuvau į lietuvių klerikalų 
pikniką. Ten davatkos man 
galvą apdaužė su rožančiais.

K. P. ir jos sesuo K. užpuo
lė, apskundė pikniko rengėjai 
ii- savo vadui klebonui P, kad 
aš neženota bažnyčioj ir netin
kama dalyvauti jų parengi
muose, kad mane reikią pra
šalinti, būk aš esanti bolševi
ke, nekatalikišku keliu vedan
ti mano gyvenimą.

Ir mane apiupo su rožan
čiais. Bijodama, kad mano pa
vojingai nesumuštų, turėjau 
prasišalinti. Pirmą syk suži
nojau, kad į klerikalų viešus 
parengimus negalima eiti.

Nuotikis su manim parodo, 
kokios “kultūros” yra išmoki
nami fašistuojančių vadų gar
bintojai.

Liuce Tamkūnienė.

Skirtinga Muzika Filmoje 
“Wilson”

dar neminėtų čionai 
skirtingų ypatybių 
naujausioje filmoje 
dabar rodomoj Ro- 

New Yorke, yra

Tarp 
daugelio 
puikioje 
“Wilson, 
xy Teatre, New Yorke, 
suderinimas muzikos. Filmoje! 
esama arti šimtas melodijų— 
kožną atitinkamą veiksmą ly
di originališkos ištraukos iš tų 
laikų muzikos ir dainų, 
jungiamiesiems punktams į- 
terpta naujos, visai originates 
muzikos punktai.

Sunku keliuose žodžiuose 
perduoti tą, kas matoma per 
pustrečios valandos rodomoj 
žavingoj filmoj.

Paramounte Teberodo “And 
The Angels Sing”

šioji linksma filmą, smagiai

valandai liuoslaikio praleisti, 
.vis dar teberodoma Paramount • 
Teatre, prie'Times Square.) 
žvaigždėmis yra Dorothy La-/kariškių 
mour, Fred MacMurray. Taip- vyriškumo 
gi yra orkestrą ir kiti scenos diers. 
veiksmai.

Strand Rodo Komediją
Strand Teatre rodomoji fil

mą “Janie” yra komedija apie 
kempę ir apie ten 

j esančio mažo miestelio jauni
mą, tad filmos vadovaujančio-

KATHARINE HEPBURN 
kaipo “Jade” puikioje fil- 
moje apie kovojančius 
Chinijos žmones. Filmą 
“Dragon Seed” dabar ro
doma Radio City Music 
Hall, 6th Ave. ir 50th St., 
New Yorke.

NATIONAL HALL & PARK
65-13 38th Avenue Woodside, L. I.

ĮŽANGA 50 CENTŲ.

Kviečiame visus dalyvauti, vietinius ir iš apylinkės 
miestų. Prisidėkite prie šios demonstracijos. Parody
kite savo meilę Lietuvos žmonėms ir lietuvių tautai!
Visas pikniko pelnas skiriamas Lietuvos žmonių pa
ramai—pasiuntimui jiems tuojau drapanų, čeverykų, 

muilo, maisto, medikamentų.

BUS GRAŽI KONCERTINE PROGRAMA
Dėl kelrodžio, skaitykite pranešimus Vietinėse žiniose.

se rolėse yra jaunų talentų.) 
Viso dalyvauja arti šimtas jau
nų aktorių.

Stanley Teatre
Teberodoma graži Sovietų 

romanso-dramos-did- 
• filmą “Two

Vieta: 7th Avė.,
42nd St.. New Yorke.

Neteisėtai atleistiem iš dar
bo Toffenetti restaurano 5 
darbininkams Darbo Santikių 
Taryba įsakė atmokėti už ne
dirbtą laiką $7,191. Tiek jie 
būtų gavę per tą laiką dirbant.

soi-; 
prie

Kainų a d m i n i s t ratorius, 
Woolley pareikalavo sučekiuo-, 
ti, iš kur ima gazoliną net iš į 
Maine ir Kalifornijos atvažiuo
jančios New Yorkan privatiš-,
kos mašinos. i kilis.

Benjamin Saade, 46 m., ta
po užmuštas 
Todd laivų 
Dwight St., Brook lyne.

elektros darbe 
statykloj, prie

Rugpjūčio 3-čią, New Yor
ke, 250 septyniolikos metų vai
kinukų įsirašė lavintis į kariš-

A 2Olh 

CENTURY
FOX 

PICTURE

areštuotas jūri- 
Misera iš Rea- 

parsivežęs du
1 paprastą ka- 

Aiškinasi šau- U=A RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

Kiekvieną dieną .yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ
Tel. EVergrecn 4-9612

BROOKLYN

BROOKLYN

LABOR LYCEUM

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
*5) iQt STANLEY MISIŪNAS

/ t z'Vsl! SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys elestra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

//ų PARAMOUNT CABARET
U 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

i

$20.00

TAIPGI PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonėm ★ Motinos Dienai A Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

Suteikiam garbingas laidotuves

.$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4498

»4950

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F. W. SHAUNS
(Shalinskaa) n O LA-’

U95O

I

j




