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RAUD. ARMIJA MARSUOJA PER JUGOSLAVIJĄ, ŠLUODAMA NACIUS Ii

KRISLAI
Baisus Reginys Netoli

Klogos: 2,000
Intelektualų Sudeginta.

L. Pruseika Maršrutuoja. 
Inž. P. Gabrėno įspūdžiai.

Rašo R. MIZARA

Kai Raudonoji Armija pa
siekė Estijos miestelį Klogą, 
rašo Izviestijų korespondentas, 
ji pamatė netoli miestelio pleš
kantį didelį laužą. Surado, kad 
vokiečiai ten degina apie 2,- 
000 nužudytų žmonių palai
kus!

Kas tie nužudytieji?
Tai Vilniaus, Rygos ir Tallin- 

no intelektualai. Juos vokiečiai 
nužudė ir baigė deginti, kad 
paslėpti savo kriminalystės 
pėdsakus!

Tarp nužudytųjų buvo nėš
čių moterų.

Bet tūloms jų aukoms anks
čiau pavyko pasprukti. Vienas 
tokių laimingųjų buvo Vilniaus j 
advokatas Bužinskas.

Nužudytieji, aišku, buvo an- 
ti-naciai, priešingi vokiškie
siems okupantams. Ir tai ne
buvo žydų tautybės žmonės— 
tuos naciai jau seniai buvo iš
naikinę, kuriuos 
buvo lietuviai, 
gal keli lenkai.

(Plačiau apie
York Timeso korespondentas 
W. H. Lawrence paminėtojo 
dienraščio laidoje rugs. 29 d.)

pasigavo. Tai 
latviai, estai,

tai rašė New

Tai dar vienas baisus vokiš
kųjų žvėrių darbas, atliktas 
tarybinėse respublikose, atlik
tas Pabaltijo kraštuose.

Akiregyje to, Pakšto-Jurgė- 
]os “centras” New Yorke, nau
dodamasis pabėgusių į Švediją 
hitlerininkų žvėrių sėbrų pra
nešimais, skleidžia šlykščius 
melus, būk tarybinė vyriausy
bė persekiojanti nieku nekal
tus žmones. Ir tuos melus, tą 
šlykščią hitlerininkų propagan
dą naudoja tokis Draugas, to
kios Naujienos ir kiti tos veis
lės laikraščiai!

ir So-

kovū- 
nepa-

London. — 25 iš kiekvie
no šimto paimtų nelaisvėn 
italų kareivių nemoka nei 
rašyt nei skaityt.
jog korporalas. Paskui ji man 
parodė savo sūnaus nuotrauką, 
tilpusią vietos dienraštyje, 
žiūriu, kad jos sūnus yra USA 
armijos kapitonas!...

Leonas Pruseika, LDS Ap- 
švietos Komisijos narys ir vie
nas Vilnies redaktorių, su spa
lio mėn. 3 diena pradeda pra
kalbų maršrutą centraliniame 
Illinojuje.

Prakalbas rengia « 9-tasis 
LDS apskritys. Kalbėtojas pra
kalbas pradės Auburno mies
telyje.

Vadinasi, Illinojaus LDS na
riai savo organizacijos vajų 
pradeda gražiai.

Tuo pačiu sykiu LDS Il-rasis 
apskritys paskyrė arti du šim
tu dolerių kalėdinėms dova
noms tiems LDS nariams, II- 
rojo apskrities ribose, kurie 
yra kariuomenėje. Prie to gra
žaus darbo prisidėjo LDS Jau
nimo Kuopa Brooklyne 
rority kliubas.

Smagiai jausis mūsų 
nai, sužinoję, kad jų
miršta ne tik savieji, giminės, 
bet ir organizacija, kuriai jie 
priklauso.

Būtų gerai, kad ir kiti LDS 
apskričiai pasektų šiuo pa
vyzdžiu. j

Aną dieną Laisvėje lankėsi 
inžinierius Povilas Gabrėnas. 
Šis pažangus ir malonus vyras 
laikinai gyvena Cincinnati 
mieste, bet neužilgo mano 
grįžti į savo nuolatinę buvei- 
nę« Trentone, N. J.

Cincinnati mieste gyventi 
jam nepatinka, bet gyvena dėl 
to, kad turi dirbti svarbų kari
nį darbą. Klausiau jo: ar daug 
tame mieste gyvena lietuvių ?

—Labai mažai,—atsakė P. 
Gabrėnas.—Aną dieną buvau 
užėjęs pas vieną lietuvių šei
mą, kilusią bene iš Dzūkijos, 
žmona pasakojo, kad jų sū
nus yra Dėdės Šamo kariuo
menėje ir jau pasižymėjęs. 
Klausiau moteriškės: “Turbūt 
jis koks nors vyresnysis, gal 
korporalas ar saržentas.” Pa
galvojusi, moteriškė atsakė,
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SOVIETAI PER DU
NOJŲ PERSIGRŪMĖ 

| JUGOSLAVIJA
London.—Raudonoji Ar

mija 50 mylių frontu pra
siveržė per galingąją Du
nojaus upę iš Rumunijos į 
Jugoslaviją. Sovietų kariai 
per dieną nubloškė nacius 
iki 7 mylių atgal antrapus 
Dunojaus ir atvadavo Ne
gotino miestą ir 20 kitų gy
venamų vietų. Raudonar
miečiai užėmė punktus už 
94 mylių nuo Jugoslavijos 
sostinės Belgrado, kurio 
priemiesčiuose partizanai 
puola vokiečius. Sovietai 
per Jugoslaviją puls ir 
Vengriją iš pietų vakarų.

Pasienyj tarp pietinės 
Lenkijos ir Čechoslovakijos 
Raudonoji Armija užėmė 
Voronienką, 3 mylios nuo 
Totorių Tarpkalnės, ir ke
liolika kitu vietovių, v c- c-

Apvalant Estiją, So
vietai Užmušė bei 
Suėmė 45,000 Nacių

London. — Sovietų ko
manda pranešė, kad Rau
donoji Armija per 10 pas
kutinių dienų visai apvalė 
Estijos sausumą nuo vo
kiečių. Tuo tarpu sovietinė 
kariuomenė užmušė 30,000 
nacių ir suėmė 15,745 jų 
kareivius ir oficierius.

Sovietų kariai šturmavo 
nacius Muhu saloje ir atė
mė iš priešų tą Estijos sa
lą. Dar lieka atimt Dagoe 
ir Oesel salos.

Šios salos yra ties šiauri
ne puse Rygos Įlankos, Bal
tijos Jūros dalies. Kai So
vietai atvaduos jas, tai sėk
mingiau galės naikint vo
kiečių laivus, plaukiančius 
į Rygą arba iš jos.

Amerikiečiai Atėmė 
Iš Japoną dar Tris 

Palau Salas
Perlų Uostas. — Jungti

nių Valstijų marininkai, po 
priedanga savo karinių lai
vų ir lėktuvų, įsiveržė į dar 
tris Palau salas — Ngese- 
bus, Kongauru ir, turbūt, 
Gadobus — ir greitai jas 
atėmė iš japonų. Tos salos 
yra už kokių 560 mylių nuo 
Filipinų. Jankiai užmušė 8,- 
717 japonų, kol užėmė Pa
leliu salą.

Ketvirtadalis Italų Karių 
Yra visai Negramotni

JvDarbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00
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mylių 
šiauriniame
Linijos.

atgriebė
nuo

anglų kariuomenė 
vokiečius už 5
Kleve miesto,

skubina pirmyn išlaisvintos Pragos (Varšavos Brooklyn©) 
pagreitinti išlaisvinimą mūšiuose pasinerusios Lenkijos sosti-

Raudonarmiečiai 
gatvėmis. Jie nori 
nes. (Federated Pictures radiophoto).
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Jungtines| Valstijos, Sovietai ir Anglija 
Žymia Dalim Susitarė dėlei Tarptautinės 
Organizacijos l aikai Palaikyt po Karo

Washington. — Pasibai
gė šešių savaičių pasitari
mai tarp Jungtinių Valsti
jų, Sovietų Sąjungos ir An
glijos įgaliotinių. Šių trijų 
kraštų atstovai, susirinkda
mi Dumbarton Oaks’e arti 
Washington©, svarstė į pla
nus pasaulinei taikai ir 
saugumui užtikrinti po da
bartinio karo.

Oficialis Pareiškimas
Baigdami savo konferen

ciją, jie išleido sekamą ben
drą pareiškimą, užgirth vi
sų trijų kraštų įgaliotinių 
pirmininkų:

“Jau užsibaigė pasitari
mai tarp Jungtinių Valsti
jų, Didžiosios Britanijos ir 
Sovietų Sąjungos delegaci
jų kas liečia Įsteigimą Pa
saulinio Saugumo Organi
zacijos. šie pasitarimai bu
vo naudingi ir privedė prie 
susitarimo žymia dalim dė
le pasiūlymų bendriems tos 
organizacijos rėmams su
daryti, o ypač įsteigti maši
nerijai, reikalingai taikos 
ir saugumo palaikymui. Tos 
trys delegacijos duoda ra
portus atitinkamoms savo 
valdžioms, kurios apsvars
tys šiuos raportus ir tinka
mu laiku išleis sykiu savo 
pareiškimą šiuo reikalu.”

Amerikos valstybės sek
retoriaus pavaduotojas, Ed
ward R. Stettinius pareiš
kė:

“Visos taiką mylinčios 
tautos pasaulyje gaus pasi
tikėjimo ir drąsos iš to, kas 
nuveikta Dumbarton Oaks 
konferencijoj.”

Sovietų ambasador. And
rius A. Gromyko sakė, jog 
tie pasitarimai buvo nau
dingi. Anglijos delegacijos 
pirmininkas Sir Alexander 
Cadogan pripažino, jog 
“mes kartais nesutikome su 
vieni kitų nuomonėmis.”
KLAUSIMAI, KURIAIS 
TRYS DIDIEJI TALKI

NINKAI SUSITARĖ
Iš įvairių pranešimų yra 

žinoma, kad Amerikos, So
vietų ir Anglijos įgalioti
niai Dumbarton Oaks koh- 
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ferencijoj pilnai susitarė 
sekamais klausimais:

Reikia bendromis jėgo
mis palaikyti taiką ir sau
gumą. Visi trys didieji tal
kininkai sutinka tuo tikslu 
įkurt tarptautinę įstaigą.

Jie susitarė, kad ta įstai
ga būtų šitaip sudaryta:

Raudonarmiečiai Užė
mė Vengrų-Vokiečių 
Tvirtovę Targu-Mures
Berlyno radijas sakė, kad 

Szeged miestas vėl, girdi, 
esąs vengrų rankose. Tuo- 
mi naciai leidžia suprast, 
kad Raudonoji Armija bu
vo užėmus tą antrą di
džiausią Vengrijos miestą, 
bet, pasak nacių, vengrai 
(ir vokiečiai) atgriebę Sze-

kad 
šiauri-

Iš Vokietijos radijo pra
nešimų praeitos savaitės 
gale suprantama, kad So
vietų ir rumunų kariuome
nė jau tada pasiekė Veng
rijos punktus už 27 mylių 
nuo Rumunijos - Transyl- 
vanijos rubežiaus.

Maskva pranešė, 
Raudonoji Armija 
nėję Transylvanijoje atėmė 
iš vokiečių ir vengrų Tar- 
gu-Mures miestą, hitleri
ninkų tvirtovę ir geležinke
lių ir plentų stebulę, šeš
tadienio žiniomis, sovieti
niai kariai per dieną tame 
fronte užėmė dar šešias ge
ležinkelių stotis ir 50 kitų 
gyvenamųjų vietų. .

Laisvės Vajus 
Gavimui Naujų 
Skaitytojų

šiuomi norime atkreipti 
atydą visų Laisvės skaity
tojų ir rėmėjų, kad su 1 d. 
spalių Laisvės vajus oficia
liai prasideda. Už dienos 
kitos tilps kontestantų var
dai ir jų rezultatai.

L. Adm.

Įstaigos taryboje turės 
nuolatines vietas keturios 
ar penkios didžiosios vals
tybės (Jungtinės Valstijos, 
Anglija, Sovietų Sąjunga, 
Chinija ir gal Francija). 
Šešios ar septynios mažes
nės valstybės turės taryboj 
laikinas vietas, pakaitomis 
ir paeiliui. Šalia to, bus pa
tariamasis susirinkimas 
visų taiką mylinčių tautų, 
kur kiekviena turės po vie
ną balsą. Taipgi bus įsteig
tas tarptautinis teismas 
spręsti pamatuotiem gin
čam tarp įvairių kraštų. 
Bus palaikomas ir nuolati
nis sekretariatas.

Amerika, Sovietų Sąjun
ga ir Anglija sutinka pa
naudoti tarptautinę gink
luotą jėgą gręsiantiems už
puolikams suvaldyti.

Ypač vienu klausimu šie 
trys kraštai nesusitarė — 
kaip reikėtų suvaldyt vie
ną ar kitą didžiąją valsty
bę, turinčią pastovią vietą 
taryboje, jeigu ta valstybė 
pati taptų užpuolike.

Sovietų Reikalavimas
Sovietų valdžia reikalavo 

štai ko: Bile viena iš ketu
rių didžiųjų valstybių, tu
rinčių nuolatinę vietą tary
boje, gali vetuoti (atmesti) 
visų trijų kitų tokių tary
bos narių sprendimą, kad 
ir atkreiptą prieš tą vals
tybę, kuri įtariama kaip už
puolike.

(Neoficialiai pranešimai 
teigė, kad Sovietų Sąjunga 
nužiūrint!, jog trys kiti di
dieji kraštai galėtų kartais 
priimt, pav., Lenkijos ar 
Lietuvos fašistų skundus, 
kad, girdi, Sovietai esą jų 
užpuolikai. Turint vetavimo 
teisę kiekvienam pastoviam 
tarybos nariui, toks skun
das galėtų būti atmestas.)

Amerikos ir Anglijos į- 
galiotiniai siūlė, kad dau
guma pastovių tarybos na
rių pilnai tokį klausimą iš
spręstų.

Dabar prasideda konfe
rencija tarp Chinijos, Ame
rikos ir Anglijos atstovų.

JANKIAI ĮSIVERŽĖ BEL- 
1 ORTO SPRAGON, ARTI 
PIETINES VOKIETIJOS

Francija, spal. 1. — Sep
tintoji Amerikos armija 
pietiniame Francijos fronte 
prasigrūmė per apsnigtų 
Vosges '"kalnų šaką ir užė
mė vieną tarpkalnės fortą, 
vakariniame gale Belforto 
Spragos, už 9 mylių nuo 
Belforto miesto ir tvirtu
mos. Ta tvirtuma saugo 
skardžią tarpkalnę, vadina
mą vartais į pietinę Vokie
tiją. Užėmus amerikiečiam 
Belforto Spragą, bus už
kirstas tūkstančiams nacių 
pabėgimas iš pietiniai - va
karinio Francijos kampo.

Holandijos fronte anglai 
dar penkiomis myliomis su
siaurino pasitraukimą 200,- 
000 nacių į Vokietiją.

Amerikos parašiutistai ir

Raud. Armija Laužo Londono Lenkai Pa- 
Galingas Vokiečiu 
Linijas ties Ryga
Maskva. — Sovietų ka

riuomenė linkui Rygos pa
siekė galingąjį vokiečių gy
nimosi ruožą. Tame ruože 
naciai, šalia kitko, turi še
šias apkasų linijas, o jos 
yra “apsaugotos” minų lau
kais ir spygliuotų vielų 
užtvarais. Vokiečių artile
rija ir minosvaidžiai nuolat 
veikia, kad sulaikyt raudon
armiečius nuo tų linijų. 
Bet vienas Sovietų kariuo
menės dalinys įsiveržė į 
pirmąją vokiečių apkasų li
niją ir apvalė, ją nuo prie
šų.

šeštadienio pranešimais, 
Raudonoji Armija žygiais 
artyn Rygos iš šiaurių ry
tų atvadavo nuo nacių dar 
virš 30 gyvenamųjų punk-

N. Y. Majoras La Guar
dia Skinamas Aukšton 

Valdvietėn Italijoj 
________ . «

Washington. — Praneša
ma, kad prez. Rooseveltas 
skiria New Yorko miesto 
majorą La Guardi ją į auk
štą kariniai - valdišką vie
tą Italijoj. Pirm išvykstant 
Italijon, La Guardi jai bū
siąs duotas brigadieriaus 
generolo laipsnis.

Praeitame pasauliniame 
kare La Guardia tarnavo 
fronte kaipo amerikiečių 
lakūnų leitenantas. 
Guardi jos tėvas buvo 
orkestrų vadas.

La Guardi j a bus
Yorko majoru ir po išvyki
mo Italijon. O jo pareigas 
New Yorke atliks miesto 
tarybos pirmininkas New- 
bold Morris, kuriam bus 
mokama ir majoro alga — 
$25,000 per metus.

La 
italas

New

Amerikiečiai
Sittardą- į šiaurius 
svarbaus vokiečių miesto 
Aacheno, kuris jankių ap
gultas. Toliau į pietus nuo 
Aacheno jie užėmė Mompa- 
chą, Wasserlingą ir Haute 
Kontza.

Kanadiečiai įsiveržė į Ca
lais uostamiestį ir iš naujo 
šturmuoja 4,000 apsuptų 
vokiečių, kurie atmetė šau
kimą pasiduoti.

Italijoj Amerikos kariai 
atėmė iš vokiečių Filigare. 1
Francijos išdavikas Petain 
perbėgo Vokietijon.

J

skyrė Gen. “Borą” 
Vieton Sosnkovskio

London. — Londoniškės 
lenkų valdžios prezidentas ' 
Vladislavas Račkievičius, 
pagaliaus, sutiko pašalinti 
generolą Kazimierą Sosn- 
kovskį, kaipo galvą lenkų 
ginkluotų jėgų.

Vyriausiu lenkų koman- 
dierium dabar tapo paskir
tas generolas Tadeušas Ko- 
morovskis, vadas Varšavoj 
kovojančių lenkų prieš vo
kiečius. Iki šiol Komorovs- 
kis buvo skelbiamas slapt- 
vardžiu, kaipo “generolas 
Bor”.

Emigracinės lenkų val
džios ministeris pirminin
kas St. Mikolaičikas jau 
kuris laikas reikalavo paša
lint gen. Sosnkovskį iš vy
riausios komandos. Nes 
Sosnkovskis yra aršus So
vietų priešas ir žinomas fa
šistiniais savo palinkimais.

Lenkų Komitetas Tautai 
Vaduoti sako, Komorovskis 
turi būt nuteistas už krimi- 
nalį įsakymą varšaviečiam 
sukilti pirm laiko.

j
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Nauja Milžiniška Nacių 
Robotbomba

London. — Trečiosios a- 
merikieČių armijos kariai, 
perėję per Vokietijos sie
ną, sužinojo, kad naciai tu
ri naują, milžinišką robot- 
bombą, sveriančią 14 tonų. 
Viena tokia savaime le

kiančioj! bomba, girdi, gali 
viską sunaikinti bei nu- 
šluot dviejų ketvirtainių 
mylių plote.

Naujoji robotbomba, va
dinama V-3, esanti varoma 
mišiniu skysto oro ir alko
holio, o valiuojama radijo 
bangomis.

Naciai dar nepradėjo 
naudoti šio slaptojo savo 
pabūklo. <
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Maršalas Tito Sutiko...
Kada Raudonoji Armija prisiartino 

prie Jugoslavijos rubežiaus, tai Tarybų 
Sąjungos vyriausybė pasiuntė maršalui 
Titui paklausimą, ar jis sutiks įsileisti į 
Jugoslavijos teritoriją tarybines armijas 
karinėms operacijoms atlikti. Maršalas 
Tito mielai sutiko ir dabar Raudonoji 
Armija jau įžengė į Jugoslavijos žemę.

Tai vis tik įdomus reiškinys. Tarybų 
vyriausybė nesiklausė nei Rumunijos, 
nei Bulgarijos, nei Vengrijos valdžių, ar 
šios pavelys Raudonajai Armijai įženg
ti į tų kraštų teritorijas. Bet ji klausė 
maršalo Tito.

Taip padaryta dėl to, kad Tarybų vy
riausybė skaito maršalo Tito vyriausybę 
sau draugiška ir kad pastaroji gali pati 
viena (vadinasi, Jugoslavijos partizanų 
armija) vokiečius išmušti iš Jugoslavi
jos. Raudonoji Armija į Jugoslaviją eina 
kaip talkininkė maršalo Tito armijai. Ji 
ten eina kaip broliška armija. Ji eina 
ten labai trumpam laikui, nes kaip greit 
vokiečiai bus visiškai iš Jugoslavijos iš
mušti, taip greit raudonarmiečiai iš ten 
pasišalins.

Šis diplomatiniai militarinis procesas 
yra labai būdingas ir daug pasako.

pa-

Prezidentiniai Rinkimai ir
Komunisfai

Prezidentinių rinkimų- Kampanija 
siekė didelio įkarščio. Jei šių metų pre
zidentiniai rinkimai būtų tik eiliniai 
rinkimai, tai ne vienas net ir plačiau žiū
rįs asmuo galėtų sakyti: Na, tegu sau 
tie kandidatai pešasi, tegu puola vienas 
kitą, o aš sau pastovėsiu nuošalyje ir 
paklausysiu, ir gal net pasijuoksiu.

Deja, 1944 m. prezidentiniai rinkimai, 
kaip jau ne sykį buvo nurodyta, yra ne
paprasti, istoriniai rinkimai, — bene pa
tys svarbiausi prezidentiniai rinkimai 
mūsų krašto istorijoje!

Dėl to nei jokis pilietis, nei jokis są
moningas asmuo neprivalo sėdėti ant 
tvoros ir stebėti. Kiekvienas privalo ge
rai susimąstyti ir darbuotis, kad lapkri
čio 7 dienos balsavimuose būtų pareikš
ta Amerikos žmonių valia tokia prasme, 
kuri užtikrintų ne tik pasekmingą karo 
laimėjimą, bet ir pastovios pasaulyje tai
kos palaikymą ir mūsų krašto žmonėms 
gerbūvio laidavimą!

Dėl to mes tiek daug šiais rinkimais 
sielojamės ir apie juos rašome ir kalba
me.

Šiame rašinyj mes norime pakalbėti 
apie komunizmą ir komunistus santikyj 
su šiais rinkimais. Tuo reikalu temą 
mums suteikė republikonų kandidatas 
Mr. Dewey ir Politinės Komunistų Są
jungos prezidentas, Earl Browder.

Mr. Dewey andai Oklahomoje sakė 
kalbą ir jis bandė pastatyti komunizmą 
centriniu šitų rinkimų klausimu. Jis 
puolė Rooseveltą, būk šis su komunis
tais bičiuliuojąsis, jis grąsino, sakyda
mas, kai jis, Dewey, bus prezidentu, tai 
“išravės” tokius, kaip Browderį, Hillma- 
ną, darbo sekretorę Perkinsiutę, vidaus 
'reikalų sekretorių Ickes’ą ir kitus. Kaip 
matome, ponas Dewey Hillmaną, Per
kinsiutę, Ickes’ą padaro komunistais, su
gretindamas juos su Browderiu ir grą- 
sina visiems galą padarysiąs!

Turime atsiminti, kad panašiu tonu 
kadaise Vokietijoje kalbėdavo Hitleris, 
panašiu tonu kalba pas mus kun. Cough- 
linas, ir kiti reakcininkai - fašistai. Jie 
komunizmą stato centriniu klausimu. 
Jiems rūpi kova ne prieš fašizmą, prieš 
kurį mes kariaujame, bet prieš komu
nizmą, kuris kariauja prieš fašizmą!

Įsivaizduokime, kas būtų, jei tokis De
wey būtų išrinktas prezidentu. Ameri
koje prasidėtų “raganų gaudymo” ga
dynė, tokia, kokios nesame matę. Čia

prasidėtų reakcija, neturėjusi sau ly
gios.

Tą turint galvoje, įdomu kaip į tą vis
ką žiūri patys komunistai, kaip jie re
aguoja į Mr. Dewey grąsinimus. Be a- 
bejo, šiandien Amerikoje autoritetin

giausiu žmogumi, kuris gali kalbėti ko
munistų vardu, kuris gali išdėstyti jų 
pažiūrą į mūsų krašto ir tarptautinę po
litiką, yra paminėtasis PKS prezidentas, 
Earl Browder.

Praeitą ketvirtadienį didžiuliame Mą- 
dison Sq. Gardene New Yorke Mr. 
Browderis sakė kalbą, kuri išimtinai bu
vo paaukota pono Dewey iškeltiems grą- 
sinimams prieš komunistus nagrinėti. 
Be kitko, kalbėtojas šitaip apibūdino 
komunistus: Komunistai yra, palygin
ti, labai neskaitlingi,—vos įmatoma ma
žuma. Tačiau, kad ir maža komunistų 
grupė, ji turi teisę ir pareigą prisidėti 
prie pasiekimo pilnos mūsų krašto per
galės. O pasiekimui pergalės komunistai 
privalo aukoti ne tik savo gyvybes, bet 
turi būti pasiruošę išsižadėti savo speci- 
jalių interesų, savo ideologijų, savo vi
sokių prietarčių linkui kitų.

Tuo tikslu Amerikos komunistai pa
leido savo partiją, — kad ji nestovėtų 
kelyj tautinei vienybei, — karui laimėti 
ir pokariniam tarptautiniam ir tauti
niams sąlydžiam bendradarbiavimui pra
vesti.

Toliau Browderis prieina prie kitų 
svarbių klausimų. Jis nurodo, kad re- 
publikonų kandidato pasiryžimas statyti 
komunizmą centriniu klausimu gali pri
vesti prie baisių pasėkų. Daleiskim, jei
gu, mūsų tautos nelaimei, Mr. Dewey 
būti! išrinktas anti-komunistine platfor
ma, tai kas po to sektų tarptautinėje 
plotmėje?

Kiekvienam būtų aišku, jog Amerikos 
žmonės prezidento Roosevelto neišrinko 
dėl to, kad jis stovėjo už bendradarbia
vimą su komunistais, — jie išrinko De
wey, stovėjusį griežtai prieš komunis
tus. Todėl Mr. Dewey negalįs palaikyti 
jokių santykių su komunistais ne tik na- 
mieje, bet ir pasaulyje. O tai reikštų, 
kad mūsų santykiai su Tarybų Sąjunga, 
kurios valdančiuose sluogsniuose yra 
daug komunistų, subyrėtų. Tai reikštų, 
kad mūsų santykiai su kitais pasaulio 
kraštais, kurių valdžiose yra komunistų 
(o tokių kraštų dabar y ha jau visa eilė 
ir jų dar daugiau bus), pablogėtų, pa
irtų. Tiems kraštams tuomet liktųsi vie
nas iš dviejų: (1) sugriauti savo tautinės 
vienybės vyriausybes, pašalinant iš jų 
komunistus; arba (2) nepalaikyti ryšių 
su Jungtinėmis Valstijomis. Tas viskas 
vestų prie civilinio karo, prie suiručių. 
Tas viskas pasaulį vestų prieš tuos pla
nus, kurie buvo pagaminti Teherane, — 
prie chaoso!

Dar baisesni dalykai sektų, sakė Mr. 
Browder, Jungtinėse Valstijose (jei, 
žmonių nelaimei, Dewey laimėtų rinki
mus). Šičia prasidėtų darbo unijų skal
dymas, visų darbo unijų pavedimas kon- 
trolėn tokio reakcininko, kaip John L. 
Lewis. Prasidėtų puolimas visokių kito
kių masinių organizacijų, draugijų; p. 
Dewey pravestų “gaudymo komunistų” 
ablavas per visą kraštą. Griebtų, areš
tuotų, kalintų kiekvieną, kuris, jo nuo
mone, yra komunistas. O komunistais 
jis, kaip nurodėme, vadina bet kokį pa
žangesnį žmogų.

Galima sau įsivaizduoti, kas tuomet 
būtų!

Prie ko tokia politika mūsų kraštą 
privestų ?

Prie suirutės, prie chaoso!
Teisingai Mr. Browderis pažymėjo:
“Smulkiosios sielos ir siauros išmin
tys yra labai pavojingos aukštose vie
tose mūsų šiandieniniame pasaulyj.” 
Toliau Mr. Browder pažymi, jog ko

munistai Amerikoje šiandien nesiekia 
socijalizmo įvykinti ir Amerikos liaudis 
socijalizmui nepasiruošusi. Jis mano, 
kad tik didelės, katastrofingos nelaimės 
galėtų Amerikos žmonių nuomones šian
dien pasukti nuo kapitalizmo link ko
munizmo, — nelaimės, gal tokios, kokią 
Hooverio režimas buvo atnešęs. Bet ten 
pat Browderis šitaip sako:

“Mes nenorime Amerikai nelaimes, 
nors ji atneštų socijalizmą. Jeigu 
mes to norėtume, tai remtume Dewey 
ir Hoowerj ir Brickerį ir jų visą kom
paniją. Mes norime pergales kare, — 
tokios pergalės, kuri pašalintų iš pa
saulio fašistinę Ašį ir jos rėmėjus. Mes 
trokštame pasaulio, taip suorganizuo
to, kad taika tęstųsi ištisoms gentkar- 
tėms.”

\

Šitie’ keli Browderio sakiniai, mums

4.

Kas Ką Rašo ir Sako
F------------------

FAŠISTINĖ KARŠTINĖ 
APSĖDO.

Vilnis rašo:
“Mums prisiųsta iškarpa iš 

Clevelando ‘Plain Dealer,’ 
rugsėjo 12 d. Tame popierio 
šmotely vaitoja ir draskosi 
Karpius, smetoninės klikos 
barabanščikas.

“Iš jo burnos zvimbia šios 
frazės:

“Tegul man kas pasako, 
ko Rusija nenori? Rusija no
ri Suomijos, Estonijos, Latvi
jos, Lietuvos, Rytų Prūsijos, 

; Čekoslovakijos, V e n g r i jos 
Rumunijos, Bulgarijos, Gre- 
kijos, Jugoslavijos.” »

“Ar jau gana? Karpius 
sako, kad negana.

“ ‘Rusija nori Dardanelių 
ir Kinijos.’ Ar jau gana?

Dar negana.
■ “Karpius, būdamas Cleve- 
\landė girdėjo, kaip 1940 me
tais Sovietų komisarai sakę, 
jog—

“ ‘Už metu laiko mes būsi
me Amerikoje.’

“ ‘Taip, Rusija nori ir Ame
rikos.’

“Rodosi,
kliedėjimas. Bet taip žodis 
žodin rašo smetoninės ‘Dir
vos’ redaktorius Karpius.”

Ne vienas Karpiukas, fa
šistinės karštinės apsėstas, 
“kreizavoja.” O kaip su Ju
lium Smetonuku? Žiūrėkit, 
kaip jis zyliuoja, šaukia, rė
kia!

Toliau: paimkit Vaidylą, 
Šimutį ir kitus. Visi jie pa
staruoju laiku labai sune- 
normalėjo.

Kodėl ?
Todėl, kad jie mato, jog 

Hitleris karą neišvengiamai 
pralaimės!

tai pablūdėlio

NA, IR KAS JAU SU TO
KIA BUČIUOTŲSI!

“LSS” organe Keleivyj 
(rugs. 27 d.) tūla bobelka, 
pasivadinusi Kapse, rašo:

“Nesistebėkite ir nemany
kite, kad aš esu kokia Mask
vos davatka arba Stalino sau-

Visi į Darbą!
lės garbintoja... Toks buč
kis man tiek malonumo su- ' 
teiktų, kiek išmirkęs tarako
nas barščiuose. Bet visgi aš 
jį (Staliną) pabučiuočiau, 
jeigu. . . jis šiandien imtų ir 
pasakytų: ‘lietuviai, imkit sa
vo Lietuvą ir tvarkykitės, 
kaip jums patinka, man jos 
nereikia,’ — jeigu jis taip pa
sakytų, aš iš džiaugsmo pa
bučiuočiau jam į ūsus.”
Stalinas kaip tik taip ir 

yra lietuviams pasakęs, 
kaip Kapse nori. Daugiau. 
Stalinas, kaipo vyriausias 
Raudonosios Armijos vadas 
ir krašto premjeras, pa
siuntė į Lietuvą Raudonąją I 
Armiją, kad ją greičiau iš
laisvintų iš ilgaamžių lie
tuvių tautos priešų vokie
čių okupacijos. Didesnė pu
sė Lietuvos jau laisva ii* 
šiandien Vilniuje tebėra ta
rybinė Lietuvos respubli
kos vyriausybė, pačių Lie
tuvos žmonių išrinkta ir 
jiems tarnauti paskirta. 
Neužilgo visa Lietuva bus 
išvaduota. Tai ko daugiau 
Kapse nori?

Na, o kai dėl bučkių, dėl 
kurių Kapse pasirodo nėra 
šykšti, tai mes abejojame/' 
ar Stalinas kada nors su
tiktų jai. tą malonumą pa
daryti. Koks jau save ger
biąs vyras norėtų, kad jį 
bučiuotų bobelka su tokio
mis lūpomis, kaip Kapsės? 
Abejojame, ar pats “špy
gos kavalierius” norėtų, 
kad jį Kapse pakštelėtų.

Dienraštis Laisvė kvie
čia į talką visus savo skai
tytojus, bendradarbius ir 

Laisvei 
Naujų 
vajus 

spalių- 
dienraš- 

branginantis

prietelius gauti 
naujų skaitytojų, 
skaitytojų gavimui 
prasidėjo su 1 d. 
(Oct.). Kiekvienas 
tį Laisvę 
žmogus privalo gauti nors 
po vieną naują skaitytoją 
šiuomi vajumi.

Šiemet sukanka 25 me
tai, kai Laisvė yra leidžia
ma dienraščiu. Taigi, prie- 
teliai ir draugai, sveikinki
te savo dienraštį Sidabrinio 
Jubilėjaus proga, gaudami 
jam kuodaugiausia naujų 
skaitytojų.

Kviečiame visus buvusius 
vajininkus stoti į šį Jubilė- 
jinį vajų. Prašome pasidar
buoti, kad šis vajus būtų 
sėkmingiausias iš visų iki 
šiol buvusių vajų.

Kviečiame stoti į kontes- 
tą visus ambicijos turin
čius vyrus ir moteris. Rei
kia naujų veikėjų, naujų 
apšvietus platintojų. Ištir
kite savo talentą šiame va
juje — Sidabrinio Jubilė
jaus vajuje. Stokite į dar
bą pačioje pradžioje vajaus 
ir darbuokitės, kad gauti 
nors vieną iš dešimties kon- 
testantams skiriamų dova
nų. (Prašome atydžiai per
siskaityt! vajaus skelbi
mą).

Puikiausias atžymėjimas

Jubilėjaus bus žymiu pra
plėtimu Laisvės cirkuliaci
jos. O tas yra galima šie
met. Nes su pinigais šiemet 
nėra sunku. Gi Laisvės pre
stižas visuomenės akyse y- 
ra gražus. Nes Laisvė yra 
amerikoniškai patriotingas 
dienraštis ir Laisvėje telpa 
daug gerų žinių iš Lietu
vos. Geriausi Lietuvos ra
šytojai yra Laisvės bend
radarbiai. Todėl, kurie gau
na progos pasiskaityti Lai
svę, visi ją myli.

Iš visų dienraščio skaity
tojų laukiame nors po vie
ną naują skaitytoją. Visų 
buvusių vajininkų vardus 
norime matyti kontestantų 
surašė iš pat pradžios va
jaus. Labai laukiame nau
jų vardų kontestantų sura- 
še.

Mes parodėme savo stip
rią valią išlaikydami Lais
vę dienraščiu per 25 metus. 
Mes gerai išsilaikėme net ir 
Hooverio prezidentavimo 
baisiais bedarbės laikais 
(Hooverio laikai gali su
grįžti, jei Dewejr**batų iš
rinktas, nes Hooveris nori 
jo prezidentu). Pasirodyki- 
me, jog ir šiandien mes e- 
same taip lygiai stipraus 
pasiryžimo, kaip buvome 
1919 metais pradėdami Lai
svę leisti dienraščiu. Visi į 
darbą! Visi vienu balsu 
tarkime — šis vajus turi 
būt sėkmingiausias!

P. Buknys.
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KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.
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Protestuoja prieš Pinigų Eikvojimą
J Visas Lietuviškas Draugijas 

Ir Pavienius

BAYONNE, N. J. — LDS 
26 kuopos susirinkime likosi iš
keltas per P. J. klausimas, kas 
link pažadėjimo duoti iš Na- 
cijonalio Karo Fondo $265,000 
vadinamam “Bendram Ameri
kos Lietuvių šelpimo Fondui.” 
Visapusiškai apkalbėjus, buvo

ŠIEMET YRA DIENRAŠČIO LAISVĖS
SIDABRINIS JUBILEJUS

Sveikinkim Savo Dienraštį 25 Metą Jubilėjaus 
Proga Gavimu Jam Kuodaugiausia 

Naują Skaitytoją.

Laisvės Jubilėjinis Vajus Gavimui 
Naujų Skaitytojų

Prasidės October 1 ir Baigsis
December 1, 1944

Laisvės Kaina Metams $6.50
Pusei Metų $3.50

Laisvės Bendrovės direktoriai, norėda
mi, kad vajus būtų sėkmingas, paskyrė 
stambias dovanas bonais ir pinigais daly
vaujantiems konteste gavimui Laisvei 
naujų skaitytojų.

PIRMA DOVANA $100 WAR BOND
Pinigais Sekamos Dovanos:
2-ra $50; 3-čia $30; 4-ta $25;
5-ta $20; 6-ta $17.50; 7-ta $15;
8-ta $12; 9-ta $10; 10-ta $5.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus tikrus Amerikos patriotus, visus demokratiją ir žmonių 

Laisvės branginančius žmones gauti dienraščiui Laisvei naujų skaitytojų.
Dienraštis Laisvė supažindina savo skaitytojus su mūsų naujos šalies Amerikos 

gyvenimu. Mokina pažinti, įvertinti ir apginti Washingtono - Jeffersono - Lincolno 
iškovotas laisves šios šalies žmonėms. Todėl svarbu, kad kiekvienas Amerikoje gyve
nantis lietuvis skaitytų Laisvę, pažintų ir mylėtų savo naująją tėvynę.

Dienraštis Laisvė teisingai ir plačiai paduoda žinias iš Lietuvos, nes Laisvė ten tu
ri savo korespondentus, kurie savo akimis matydami aprašo Lietuvos žmonių gyve
nimą ir tiesiai iš Lietuvos prisiunčia Laisvei. Tad Laisvę skaitydami žmonės pilnai 
teisingai žinos kas dedasi Lietuvoje.

Prašome Tamstą stoti į šį Laisvės vajų gavimui naujų skaitytojų. Prašome prisi
dėti savo triūsų prie platinimo apšvietos. LAISVES ADMINISTRACIJA.

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

rodosi, tinkamiausiai apibūdina šių die
nų komunistų nusistatymą mūsų šalies 
ateities klausimu. O tai reiškia ir prezi
dentinių rinkimų klausimu. t

Komunistai remia prezidentą Roose-

veltą, nes pastarasis stoja už fašizmo 
sumušimą, už pastovios taikos palaiky
mą, už gerbūvio mūsų krašto žmonėms 
parūpinimą.

v
■ ' .1. A

aišku, kad minėtas fondas yra 
susidėjęs iš kelių pro-fašistinių 
ypatų, atstovaujantis mažiukę 
grupę suklaidintų lietuvių. Ir 
už aukščiau minėtus pinigus, 
kuriuos jie apgavingu būdu 
mano gauti, jie visai nemano 
Lietuvos žmonių šelpti. Jie už 
mūsų visų suaukotus pinigus 
rengiasi šelpti Lietuvos žmo
nių budelius, smetonininkus, 
kurie nusigandę liaudies kerš
to, išlakstė į įvairias šalis, 
daugiausia į fašistams draugiš
kas šalis, žinoma, patys savęs 
irgi nepamirš.

Tad, *kad neleist tiek daug 
visuomenės pinigų praleist dėl 
didžiausių žmonijos priešų fa
šistų, su kuriais mūsų sūnūs 
yra priversti muštis, kraują 
liet, net ir gyvasties netekt, 
susirinkimas vienbalsiai nutarė 
pasiųst rezoliuciją President’s 
War Relief Control Board, 
Washington Building, Wash
ington, D. C. ir National War 
Fund, 46 Cedar Street, New 
York, New York, reikalaujant, 
kad National War Fund tuo
jau panaikintų savo pažadėji
mą bile sumos pinigų pro-fa- 
šistiniams sutvėrimams. Taipgi 
nutarta atsišaukti į demokra
tišką lietuvių visuomenę, drau
gijas ir pavienius, kad tuojaus 
turi siųst rezoliucijas aukščiau 
minėtoms įstaigoms, reikalau
jant, kad demokratiškos vi
suomenės pinigais neturi būti 
šelpiama fašistiniai nenaudė
liai.

LDS 26 Kuopos Sekr.,
P. Janiūnas.

Pirkimas karo Bono reiš
kia įteikimą i mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistini užpuoliką.

LAISVĖS |
KONCERTAS

Bus
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BTdyn Labor Lyceum
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Albanija ir Trumpa Jos Istorija VENGRIJA SENOVĖJE IR PASKUTINIAIS LAIKAIS
Žiniose pradėjo Albanijos | Tarp didesnių Albanijos 

vardas skambėti. Amerikie-. upių yra Bojana, Drian, 
čiai ir anglai iš pietinės I-;Mati, Škumli, Semeni ir Bo- 

jussa. Klimatas sveikas, ne- 
perkarštas ir neperšaltas.

Jokių geležinkelių iki šiol 
Albanijoj nebuvo. Vidurinėj 
šalies dalyje nėra net vieš
kelių; pietinėj dalyj yra du 
vieškeliai, o šiaurinėje vie
nas. Tinkamų automobi
liams kelių yra 1,383 my
lios. Albanija turi keturis

talijos praeitą savaitę per 
jūrą įsiveržė į Albaniją, o 
per ją yra arčiausias ke
lias į Graikiją ir Jugoslavi
ja.

Vakarinį Albanijos rube- 
žių sudaro Adriatiko Jūra. 
Iš šiaurių Albanija rube
žiuojasi su Jugoslavija, iš 
pietų — su Graikija. Ryti
niu savo šonu Albanija su-1 jūrinius uostus. Geriausiai 
eina su Jugoslavija, o to- įrengtas Durazzo uostas, 
liau į pietus taipgi su Grai
kija.

Pirm šio karo

Albanijos sostamiestis y- 
ra Tirana su 16,000 gyven- 

Albanija tojų. Didžiausias miestas 
buvo Italijos pavergta. Ita- Goritza turi 25,600 gyven
to fašizmui žlugus, jinai at- tojų, Skutari— apie 24,000, 
sidūrė po vokiečių letena.

Albanija turi 17,374 ket- Į Argyrokastro 9,000, Avlona 
virtaines mylias ploto ir a-|(ar^a Valona) uostamiestis 
pie milioną gyventojų. Tai j— 6,500.
yra labai kalnuotas kraš- Tolesnioji Albanijos 
tas. Tarp kalnų yra derlin
gų klonių ir lygių plokščia
kalnių, kur gerai auga 
kviečiai, kukurūzai, ryžiai, 
tabakas, valgomosios aly
vos, Grindžiai, vynuogės ir 
kiti vaisiai ir įvairios dar
žovės. Kloniai ir plokščia
kalniai taip pat tinka ga
nykloms ir šienaujamoms 
pievoms. Todėl auginama 
pusėtinai daug avių ir gal
vijų. Yra apščiai ąžuolynų 
ir kitų miškų.

Albanijos požemiuose at
rasta įvairių mineralų, bet 
kasyklų pramonė dar visai 
neišvystyta. Pragręžta ke
lios žibalo versmės. Tai da
linai dėl to žibalo Italija ir 
užgrobė Albaniją 1939 m. 
balandžio 7 d.

Elbasan 13,000 gyventojų,

Praeitis
Albanijos žemė senovėje 

buvo vadinama Illy rija ir 
Epiru. Kai kurie istoriniai 
tautybių tyrinėtojai sako, 
jog albanai įsteigė ir Ro
mą. Albanų kalba yra viena 
iš seniausių indo-europinių 
kalbų. Tarp tūlų kalbinin
kų eina ginčas, ar lietuvių 
ar albanų kalba yra senes
nė.

Albanai dar yra vadinami 
arnautais, o savo kalboje 
jie vadinasi škipe- 
tarais. Albanijos var
das jų kalboj yra škiperia. 
Apart albanų - škipetarų 
gyvena nemažai turkų, 
graikų, serbų ir rumunų.

Apie 600,000 gyventojų 
yra mahometonų tikybos; 

pravoslavų skaičiuojama a- 
pie 160,000, o katalikų 89,- 
000.

Senovėje Albanija buvo 
valdoma romėnų bei grai
kų. 9-me šimtmetyje bulga
rai buvo įveikę tą kraštą. 
15-to šimtmečio pradžioje 
turkai ėmė pulti Albaniją. 
Albanai per desėtkus metų 
gynėsi, dažnai sumušdami 
turkus, bet, galų gale, Tur
kija užkariavo Albaniją 
1477 metais. Po to, nuolat 
virė tautiniai albanų suki
limai prieš Turkiją. Alba
nai atsisakė dalyvauti tur
kų kare su Rusija 1877-78 
metais.

1912 m. rudenį Albanija 
pasiskelbė visai nepriklau
soma nuo Turkijos. Po pra
eito pasaulinio karo Italija 
“užtikrino” Albanijai ne
priklausomybę.

1924 m. gruodyje Albani
ja pasiskelbė respublika, 
bet 1928 m. vadinamas stei
giamasis seimas atšaukė 
respubliką ir paskelbė kra
štą karalija, o karalium ta
po buvęs prezidentas Ah
med Zogu, mahometonas.

Fašistinė Italija dėjosi 
Albanijos globėja ir darė 
su ja sutartis tai dėl tarpu
savio pagelbos, tai dėl ben
dradarbiavimo, tai dėl pre
kybos, tai dėl bendrojo a- 
biejų kraštų apsigynimo. 
Tuo tarpu Italija visur pri- 
bruko savo agentų, viską 
iššnipinėjo ir, pagaliaus, 

karu užgrobė Albaniją, 
gai italams teko viešpatauti 
Albanijoj. N. M.
banijoj. N. M.

Vengrija yra skeveldra 
buvusios Austro - Vengrų 
imperijos.

Pirm praeito pasaulinio 
karo Vengrija turėjo 125,- 
400 ketvirtainių mylių plo
tą su 21 milionų gyvento
jų. Tada Vengrijos ponai 
valdė ne tik apie desėtką 
milionų vengrų, bet engė 
dar daugiau kitataučių — 
Kroatijos, Slovėnijos, Slo
vakijos ir Karpatų Ukrai
nos slavus, Transylvanijos 
rumunus ir daug serbų, ce
chų ir kt.

Kada Vokietijos kaizeris 
tapo sumuštas, tai ir jo 
partnerė Austro-Vengrija 
suskilo į tautines savo da
lis.

Pagal Trianono sutartį 
1920 m. vasarą, talkininkai 
paliko Vengrijai tik 35,875 
ketvirtaines mylias ploto su 
apie 9,000,000 gyventojų. 
Transylvanija buvo paves
ta Rumunijai, Kroatija pri
jungta Jugoslavijai, Slo
vakija ir Karpatų Ukraina 
— Čechoslovakijai ir 1.1.

Hitleris — Vengrijos 
Didintojas

Hitleris, laikydamas Ven
griją patikimesne sau pa
dėjėja kare prieš Sovietus, 
atėmė iš Rumunijos pusę 
Transylvanijos su 16,642 
ketvirtainėmis myliomis 
ploto ir 2,633,000 gyventojų 
ir atidavė Vengrijai. Na
ciai pervedė vengram ir tū
las Jugoslavijos ir Slova
kijos dalis. Taip vengrai 
“gavo” dar 9,260 ketvirtai
nių mylių su 1,728,000 gy
ventojų. Tuo būdu Vengri

ja vėl buvo žymiai padidin
ta. Bet neilgam.

Raudonoji Armija jau iš
šlavė nacius ir vengrus iš 
Transylvanijos didelės da
lies ir ima pačios Vengrijos 
miestus.

Vengrijos valdovams ir 
bėda ir gėda, kad be jokios 
priežasties, be jokio skundo 
jie per fašistinį savo žiop
lumą, tapo Hitlerio gončais 
pult Sovietų Sąjungą. Jau 
1939 m. jie pasirašė Ašies 
sutartį su Vokietija, Itali
ja ir Japonija prieš Komu
nistų Internacionalą, atsi
eit, prieš Sovietų Sąjungą.

VENGRŲ SOVIETŲ 
RESPUBLIKA

1918 m. rudenį tautinė 
vengrų taryba paskelbė sa
vo kraštą respublika. Se
kamų metų pradžioj buvo 
išrinktas grafas Karolyi 
prezidentu, bet darbo žmo
nių masės badavo, o val
džia nesugebėjo jiem būklę 
gerinti. Minios todėl sukilo 
ir įsteigė savo Sovietų Res
publiką 1919 m. kovo 22 d. 
Vengrų ponai susiuostė su 
Herbertu Hooveriu (busi
muoju prezidentu), kaipo 
“Europ. šelpėjų.” Hooveris 
padėjo išdirbt jiem sąmok
slą prieš darbininkų ir val
stiečių valdžią, kuri ir tapo 
nuversta. Rumunai, tuo 
laiku plėšusieji Vengriją, 
taipgi padėjo Hooveriui ir 
vengrams baltagvardie- 
čiams sunaikint jaunutę 
Tarybų valdžią.

1920 m. kovo mėnesį Ven
grija tapo paskelbta mo
narchija, bet karaliaus ne

turėjo. Jo pavaduotojum 
tapo kontr-revoliucinis ad
mirolas N. Horthy. Taip jis 
diktatoriškai ir viešpatavo 
su savo baltagvardiečių ar
mija ir žandarais.

VENGRŲ TAUTYBE
Vengrai yra hunų-mon- 

golų giminės tauta, tos pa
čios veislės kaip turkai, to
toriai ir suomiai - finai. Sa
vo kalboj jie vadinasi mad- 
jarais. Kiti juos dar vadina 
hungarais.

Vengrų tautininkai vieni 
artimiau giminiuojasi su 
turkais - totoriais, kiti tvir
tina, kad suomiai jiems ar
timiausi giminės. Vieni ir 
kiti, tačiau, didžiuojasi, 
kad mongoliška vengrų 
tautybė sugebėjo įkurt ir 
išlaikyt savo valstybę vidu
rinėje Europoje, tarp indo
europiečių tautų iš visų pu
sių.

Į dabartinės Vengrijos 
plotą jie atvyko per Volgos 
upę iš Azijos 8 ir 9 šimtme
čiais. Iš Vengrijos jie ilgą 
laiką darė plėšimo ir naiki
nimo žygius prieš Vokieti
ją, Franci ją, Italiją ir kitas 
pastoviai apsigyvenusias 
tautas.

Ilgainiui vengrai buvo 
sudarę galingą savo valsty
bę, iki 16-me šimtmetyje 
juos pasimovė austrai-vo- 
kiečiai su savo valdovais iš 
Hapsburgų veislės.
GAMTOS TURTAI IR GE

OGRAFINĖ PADĖTIS 
Vengrijos branduolį su

daro didžioji ir derlingoji 
jos lyguma apie 37,000 ket

virtainių mylių. 65 procen
tai gyventojų užsiima žem
dirbyste, sodininkyste, dar
žininkyste, girininkyste ir 
panašiai. 18 procentų ploto 
užima miškai, apie 13 proc. 
— ganyklos. Gerai auga 
kviečiai, rugiai, kukurūzai, 
bulvės, cukriniai runkeliai, 
vynuogės, obuoliai ir daug 
kitų vaisių ir daržovių.

Yra angliakasyklų, gele
žies, sidabro, aukso, vario 
ir kitų mineralų kasyklų. 
Vengrija turi ir žibalo ver
smių.

Klimatai abelnai sveikas. 
Karpatų kalnai ir jų šakos 
apriečia Vengriją iš šiau
rių, rytų ir pietų rytų, o į 
pietus nuo Vengrijos eina 
Balkanų kalnynas. Svar
biausios upės yra Dunojus 
ir Theiss (Tisza).

Vengrija rubežiuojasi su 
Čechoslovakija, Sovietų Są
junga, Rumunija, Jugosla
vija ir Austrija.

Vengrijos sostamiestis y- 
ra Budapest, kuris turi a- 
pie milioną gyventojų.

Francija. — Anglai ryti
nėje Holandijoje paplatino 
iki 18 mylių savo koridorių, 
skindami sau kelią į Arn- 
hemą, artyn Vokietijos.

Maskvos radijas šaukė 
vengrus nuverst savo val
džią ir taikytis.

E'stijoj raudonarmiečiai 
apvalė nuo nacių dar 200 
gyvenamųjų punktų.

Susipažinkim su Sen. Tnunanu, Demokratų Kandidatu į Vice-Prezidentus
Senatorius Harry S. Tru

man, demokratų kandidatas 
į Jungtinių Valstijų vice
prezidentus, reikalauja, kad 
žodžiai visuomet būtų pa
remti faktais. Jis nemėgsta 
ilgų, skystų kalbų.

Kada senatorių komisija 
su Trumanu, kaipo pirmi
ninku, ėmė tyrinėti karinių 
darbų kontraktus, tai bran
giai apmokami kontrakto- 
rių advokatai pradėjo saky
ti gudriai paruoštas kalbas 
ir prikrovė išdailintų ra
portų ant Trumano komisi
jos stalo.

Tiem advokatam bekal
bant Trumanas prašė tiktai 
faktų. “Mes norime atkas
ti faktus,” sakė jis: “Duo
kite mums faktus, o išva
dos pačios pasidarys.”
Trumanas Kaipo Kapitonas

Praeitame pasauliniame 
kare Trumanas buvo ame
rikiečių artilerijos kapito
nas Meuse - Argonne fron
te, Francijoj, iki pat pa
liaubų.

Vienu tarpu per penkias 
dienas ir naktis kapitono 
Trumano kanuolės be jokio 
apsistojimo pylė ugnį į vo
kiečius. Kanuolės taip įkai
to, kad galima buvo kiau
šinius ant jų kepti. Kapito
nas ir jo artileristai vėdi
no jas, dėdami sušlapintus 
blanketus ant kanuolių. Jis, 
kaip ir jo kariai, buvo ne
migę ir nuo prakaito su- 
šutę. Bet jie nedavė poilsio 
nei sau nei savo ginklam.

Lapkričio 11 d., 1918 m., 
atėjo žinia per karinį Tru
mano baterijos telefoną, 

kad jau paskelbta karo pa
liauba. Kapitonas Truma
nas buvo apsvaigęs nuo ne
miegojimo ir svirduliavo 
ant kojų, bet ir toliau pa
laikė nesiliaujančią savo 
baterijos ugnį. Sako, gal 
čia bus tik nauja vokiečių 
gudrybė — skleisti paska
tos apie paliaubas.

10 valandą dieną buvo o- 
ficialiai patvirtinta, kad 
jau daroma paliaubos, bet 
karo veiksmai dar tęsis vie
ną valandą. Trumano taiki
niai buvo už 11,000 jardų ir 
jis paleido skirtą šovinių 
skaičių; bet jis jau nelabai 
paisė, ar šoviniai tikrai pa
taikys ar ne, kadangi jau 
kova baigta. Tai buvo vie
nas atsitikimas, kur Tru
manas nežiūrėjo akuratnu- 
mo. Tą valandą ir milionas 
kitų Amerikos kovūnų ne
labai rūpinosi, ar jų šovi
niai pataiko taškan ar ne.

Po karo Trumanas, jau 
kaipo artilerijos majoras, 
sugrįžo į savo miestelį In
dependence, Missouri vals
tijoj. Tada jis buvo 35 me
tų amžiaus.

Vienas kareivis, taip pat 
sugrįžęs į Independence, 
papasakojo apie žygius 
Trumano, Baterijos D ko- 
mandieriaus. Šios baterijos 
kanuolininkai buvo rupūs 
vyrukai — krimto tabaką, 
keikė ir nenorėjo klausyt 
savo komandierių. Jiem at
rodė, kad oficieriai nelabai 
reikalingi; girdi, mes pa
tys viską padarytume be 
jų, ir dar geriau. Keturi 
kapitonai apleido tą bateri-

ją, negalėdami ‘susigiedot” 
su šiurkščiais jos kanuoli- 
ninkais. Pagaliaus, kapito
nas Trumanas tapo Bateri
jos D komandierium.

Jo kareiviai pastebėjo, 
kad Trumanas viską ap
galvotai daro. Jo įsakymai 
stiprūs, bet žmoniški, ir jis 
su visais kareiviais elgiasi 
lygiai teisingai. Rupieji ar
tileristai atrado, jog Tru
manas — “jų žmogus,” 
klausė jo ir praminė jį 
“kapitonu Harry.”

Trumanas Atjautė Savo 
Kareivius

Vieną naktį, po ilgų sun
kių veiksmų, Baterijos D 
kovūnai buvo labai pavar
gę, o pulkininkas liepė šiai 
baterijai dar dvigubu grei
čiu žygiuoti prieš kalną. 
Žinodamas savo kareivių 
nuovargį, kapitonas Tru
manas atmetė pulkininko į- 
sakymą, nors jam už tai 
gręsė karo teismas. Bet . 
kareiviai apie tai sužinojo; 
jie užsidegė pasiryžimu ir 
vis tiek su savo kapitonu , , . . ,
numaršavo laiku į puikiniu- A 1917 metų- Pats 
ko nurodytą vietą ir atsižy- 
mėjo sekusiame Argonne 
mūšyje.

Kartą nakties laiku trys 
vokiečių kanuolių baterijos 
iš visų trijų šonų žėrė pra
garinę ugnį į Trumano ba
teriją, ir jos kanuolininkai 
susvyravo; jie, rodos, norė
jo trauktis atgal. Bet kapi
tonas Trumanas kad jau 
ims rėkti ant jų ir keikti 
tais pačiais žodžiais, ko
kius jo kovūnai tarp savęs 
vartoja! Jis pakilo iš duo-

kad

bes, išraustos šovinio, ku
ris užmušė jo arklį. Kapito
nas taip šaukė, kad “visi 
Franci jos kampai turėjo 
girdėti”, sako vienas tos 
baterijos kanuolininkas. Po 
tokio jo riksmų “baražo”, 
Trumano kareiviai įsidrąsi
no ir taip smogė, kad nu
tildė visas tris vokiečių ka
nuolių baterijas; o ameri
kiečių tik vienas kareivis 
težuvo.

Trumanas abelnai lėtai, 
ramiai kalba; tad jo artile
ristai tikrai nustebo, 
jis tada taip “užvirė.”

Vėl Farmeriauja
Sugrįžęs iš Francijos, 

majoras Trumanas apsivil
ko “overolzėm” ir dirbo 
kaip - farmeris savo ūkyje. 
Tuo tarpu jis ir vedė Bessę 
Wallace, su kuria vaikystė
je eidavo į tą pačią pradinę 
mokyklą.

1910 m. Trumanas pasi- 
.' traukė iš tarnybos banke, 

kur jis dirbo kaip knygve- 
dis. Paskui jis farmeriavo

rė 1915 m.; tad Trumanas 
planavo ir po karo ūkinin
kauti, ypač, kad jo motina 
kartodavo: “Sūnau, neap
leisk žemės.”
Krautuvėlė ir Bankrutas
Po vedybų Trumanas at

sidarė lengvųjų vyriškų 
drabužių ir parėdų krautu
vėlę išvien su kariniu savo 
draugu Eddie Jacobsonu 
naminiame Independence 
miestelyje. Per kokius vie
nus metus biznis nešė pel

no. Kaimynai kalba, kad 
Trumanas savo įplaukomis, 
kiek galėdamas, šelpdavo 
karo veteranus. Republiko- 
niškame 1922 m. krizyje 
Trumano biznis suiro, bet 
jis nesinaudojo lengvato
mis, kurias duoda bankruto 
įstatymai. Trumanas pats 
mokėjo visas savo skolas. 
Kada po 13 metų jis tapo 
išrinktas Jungtinių Valsti
jų senatorium, Trumanas 
vis dar skolas tebemokė j o.

Išrinktas Teisėju
1922 m. Trumanas kan

didatavo ir buvo išrinktas 
Jackson apskričio teismo 
teisėju. Laimėti rinkimus 
jam padėjo Trumano “gas- 
padoriškumas”. Piliečiai 
štai ką atsiminė:

Pirm išvykstant karan į 
Franci ją, Trumanas atida
rė kareivinę krautuvėlę Sill 
Forto stovykloje. Jo pulko 
kareiviai tam sudėjo po $2 
kiekvienas. Krautuvėlė bu
vo taip sėkmingai vedama, 
kad po pusmečio tapo su
grąžintos tos dvidolerinės 
kareiviams, ir dar daugiau 
— pulkas gavo iš krautuvė
lės $15,000 dividendų - pel
no ir pati krautuvėlė pra
turtėjo gausa įvairių naujų 
dalykų,

Trumano Teisingumas
11926 m. Trumanas tapo 

apskričio teismo teisėjų 
pirmininku ir 1930 m. vėl 
buvo išrinktas. Beidamas 
teisėjo pareigas, Trumanas 
užgyrė 60 milionų dolerių 
skyrimą plentams ir valdiš
kiems rūmams statyti aps

krityje. Buvo nutiestas 
puikus naujų plentų tink
las.

Trumano teisingumas ste
bino politinius jo priešinin
kus. Jį išrinkti pagelbėjo 
Pendergasto p o 1 itikierių 
mašina, bet Trumanas sto
vėjo ant savo kojų ir ne- 
varinėjo jokių gešeftų su 
tais politikieriais. Jis pra
rado savo farmą, nes netu
rėjo pinigų morgičiams at
mokėti. Senieji politikie
riai kratė galvas, stebėda
miesi: — Keistas žmogus 
tas Trumanas: per savo 
rankas perleido 60 milionų 
dolerių apskričio pinigų, ir 
negalėjo išgelbėti savo mo
tinos farmos:

Senatorius
1934 m. Trumanas buvo 

išrinktas Jungtinių Valsti
jų senatorium. 1940 metais, 
jau po Pendergasto politi
nės mašinos žlugimo, Mis
souri valstijos piliečiai vėl 
stambia dauguma balsų iš
rinko Trumaną į senatą.

Nuo pat pirmųjų savo 
dienų senate Trumanas ė- 
mė veikti, gamindamas 
naudingus sumanymus. Jis 
tapo nariu senatinės lėšų 
komisijos, karo reikalų ko
misijos, tarpvalstijinės pre
kybos komisijos ir, paga- 
liaus, pirmininku garsiosios 
Trumano komisijos kari
niams kontraktams perna- 
grinėti.
Trumano Komisijos Darbai

Trumano komisijai kon
traktams perkratinėti buvo 
paskirta permažai pinigų—; 

tik $15,000, kelis kartus 
mažiau, negu f asistuojan
čio Dieso komisijai prieš 
tariamus raudonuosius. Bet 
Trumanas pasiryžo iškelt 
aikštėn karinių pelnagrobių 
ir grafterių klastas.

Kadangi buvo permažai 
pinigų skirta tyrinėjimams, 
tai Trumanas su savo ko
misijos nariais nutarė pa
tys keliauti, kur reikia, a- 
žuot kviesti iš įvairių val
stijų liudininkus į Wash- 
ingtoną ir brangiai jiems 
mokėti visokias išlaidas.

Skandalų Atradimai
Trumano komisija, tarp 

kitko, atrado, jog kontrak- 
toriai pastatė kareiviam 
stovyklą ant pelkių ir tris 
kartus brangiau paėmė iš 
valdžios už tą žemę, negu 
jinai buvo pirmiau kainuo
jama. Kita 

n

stovykla buvo 
pastatyta, kad 
galėjo ją nu-

■ «*V Jr>'«

kontrakto riai 
armijai sukir-

>■ ,-rf 
n

geras vėjas 
nešti.

Kai kur 
pardavinėjo 
mijusias konservuotas pu
pas (kenuotus bynzus).

Trumano komisija trum
pu laiku atidengė ir eilę 
kitų šmugelių, kuriuos da
rė kariniai kontraktoriai. 
Tuo būdu jinai sutaupė 
valdžiai daugiau kaip 200 
milionų dolerių.

Darbininkai iš fabrikų 
savo lėšomis važiavo į Wa- 
shingtoną liudyti, kaip vie
tiniai fabrikantai eikvoja 
valdžios pinigus ir gaišina 
karinių užsakymų atlikimą.

Trumano komisija, tarp 
(Tąsa 4-me pusi.)
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ANTANAS VENCLOVA.

PŪGOJE
(Tąsa)

Merginai pagailo šio pagyvenusio 
Žmogaus, kuris susirietęs kiurksiojo ro
gėse. Jo balse skambėjo toks liūdesys dėl 
supkaus savo gyvenimo, kuris jam at
kakliai laikė uždaręs duris į’ šviesą.

— Mokyta ... — vėl pratarė Anupras 
susimąstęs. — O kaip tu manai — nu
galėsime mes vokiečius?

— Žinoma, dėde Anuprai. Tam nė 
laikraščių nereikia. Mūsų pusėj tiesa— 
mes ir nugalėsime. Pamatysime dar mes 
Lietuvą...

— Taip, tiesa mūsų pusėj, — ilgai ty
lėjęs, patvirtino Anupras. — Tiesa mū
sų pusėj, — atkartojo jis. — O kietas 
jisai, velnias, kaip geležinis riešutas, a? 
Jį reikia ne dantimis, o kirvio pentimi. 
O aš irgi taip manau: perkrimsime mes 
jį. Vis tiek perkrimsime.

— Vokietį?
— O ką gi kitą, jeigu ne vokietį?
— Ne, dėde Anuprai, ne .. .
— O"tu žinai ką, mergele? Aš prašy

siu tave vieno daikto. Tu mokyta, tau 
bus nesunku. Aš tau duosiu adresą, o tu 
parašysi mano šeimynai. Žmona mano 
ir šuniukas Saratove evakuoti. Septyneri 
šuniukui, į mokyklą eina. Laiškus man 
rašo. Tai tu parašysi jiems, kad, girdi, 
jūsų tėvelis gerai kovoja su vokiečiais, 
ir viską aprašyk, apie arklį, ir kaip 
mes, va, važiavome į priešakinę sužeis
tųjų vežti, ir apie vokietį parašyk, kad 
mes jį nugalėsime. Viską parašyk, 
yra. Ir kad Lietuvos neužmirštų, 
tau už tai — didelį dėkui.

— Gerai, dėde Anuprai, 
aš viską jiems parašysiu.

O adresas čia, pas mane, 
laikau. Toks malonumas — 
kas...

Sutemė vakaras. Nakties 
kaip ir anksčiau, vėtra nešė ir suko snie
go verpetus.

—Kairiau, kairiau! — šaukė kelio re
guliuotojas, apsisiaustęs palapinsiauste, 
stovėdamas ties užpustyta kryžkele. Pro 
juos dabar važiavo iš kovos lauko dau
gybė rogių, o rogėse gulėjo sužeistieji.

Dabar Anupras su mergina važiavo 
tiesiog prieš vėją, ir vėjas nešė į juos ko
vos lauko dundėjimą. Ten, anapus kal
vos, kur tamsoje dunksojo kažkoki juodi

gerai,

kaip
O aš

rytoj

Piniginėje 
sūnelio laiš-

tamsumoje,

Susipažinkime su Sen 
Trumanu, Kandidatu j 

Vice-Prezidentus
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

kitko, kreipė dėmesį į nuo
stolius, kurių padarė vokie
čių submarinai prekiniams 
Amerikos laivams. Per tos 
komisijos pastangas, todėl, 
buvo žymiai pagreitintas 
reikalingų karui prekinių 
laivų statymas ir prietaisų 
gaminimas kovai prieš sub- 
marinus.

Pažangių Sumanymų 
Rėmėjas

Senate Trumanas rėmė 
pilietinių laisvių bilių, so- 
cialės darbininkų apdrau- 
dps sumanymą, Lend-Lease 
karinių paskolų bilių Jung
tinėms Tautoms, sumany
sią visiems kariams išleisti 
bendrą įstatymą rinkimuo
se dalyvauti ir balsavo už 
didelę daugumą prez. Roo- 
sevelto pasiūlymų dėlei ša
lies gynimo ir visuomenės 
naudos.

Nežiūrint savo 60 metų 
amžiaus, senatorius Truma
nas yra veiklus ir keliasi 6 
valandą ryto. Jis yra godus 
skaitytoj as, ypač istorinių 
rąstų, ir muzikos mėgėjas. 
Trumanas pats gabiai 
skambina piano.

Toks tai yra, kaipo poli
tikas ir kaipo asmuo, tas 
prez. Roosevelto bendras- 
kandidatas į Jungtinių Val
stijų vice-prezidentus, sena
torius Harry S. Truman.

kupstai, į padanges kilo rakietos ir tra
suojančios kulkos, lyg ilgi ploni šviesos 
siūlai. Tie siūlai driekėsi danguje ir trū
ko, kryžiavosi ir, apibrėžę lanką, krito 
kažkur kitoje kalvos pusėje. Kairėje, 
tamsoje, traškėjo nematomi kulkosvai
džiai, tartum plaktukais, greitai, skubė
dami kažkas nematomi kalė vinis į sie
ną. Antras kelio reguliuotojas, švystelė
jęs kišenine lempute, mostelėjo ranka, 
nurodydamas, kad jie važiuotų 
Ir arklys, nekeisdamas lengvos 
tebebėgo, kaip pirma, į tą pusę, 
ryškėdamas, vis stiprėdamas ir 
mas bauginančiu, šiurpiu, augo 
lauko ūžesys ir dundėjimas.

Arklys, pagaliau, pametė kelią ir su
stojo lauko viduryje.

— Jūs j ieškote sužeistųjų? — iš tam
sos juos paklausė duslus peršalęs balsas 
ir ilgai, giliai užsikosėjo. Vėjas susuko 
ir kažkur nunešė jo žodžius.

— Taip, mes iš medicinos batalijono. 
Aš — gailestingoji sesuo.

— Pirmą kartą?

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

tiesiog, 
ristelės, 
kur vis 
virsda- 
mūšio

— Nebijote?
— Ką jūs niekus kalbate? Ir ar apie 

tai dabar kalbėti? — įsižeidė mergina.
— Na, nepykite. Vakar aš mačiau 

vieną — verkė. Gerai, dabar naktis, ga
lima ir verkti — niekas nematys, —fi
losofavo nepažįstamas kovotojas. — Jūs 
pavažiuokite ten, už kalvos. Ten mūsiš
kiai.

Arklys vėl bėgo pirmyn, ir dabar, už
važiavus anapus kalvos, žymiai ryškiau 
buvo matyti mūšio laukas. Ant lauko 
krito kairėje degančio kaimo atšvaistė. 
Nuolat danguje užsidegančios rakietos, 
pramušusios tankią pūgą, nušviesdavo 
neužmatomus laukus, kuriuos tolumoj 
skliautė neperregimos tamsios sienos, ju
dėjo kažkoki juodi taškai ir žybsėjo šū
vių liepsnos. Tačiau ir Anupras, ir mer
gaitė jautėsi visai ramūs. Įtempę akis, 
tamsoje jie jieškojo žmonių, kurie jiems 
nurodytų sužeistuosius.

— Čionai, čionai! — priekyje sušuko 
keletas balsų, ir arklys pats patraukė į 
tą pusę, iš kur buvo girdėti šauksmai.

(Pabaiga rytoj)

EVERYBODY
EVERY’PAYDAY

SAVING IN 
WAR BONOS

STATEMENT OF THE OWNER
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA
TION, ETC., REQUIRED BY THE 

ACTS OF CONGRESS OF 
AUGUST 24, 1912, AND 

MARCH 3, 1933
Of Laisve, published daily except 

Sunday at Brooklyn, N. Y. for Octo
ber 1, 1944.

State of New York.
County of Kings, 

ss.
Before me, a Notary Public in 

and for the State and county afore
said, personally appeared 
Sineus, wno, having 
sworn according to 
and says that she is 
Manager of the Laisve 
following is, to the 
knowledge and belief* a true state
ment of the ownership, management 
(and if a daily paper, the 
tion), etc., of the aforesaid 
tion for the date shown 
above caption, required by 
of August 24, 1912, as amended by 
the Act of March 3, 1933, embodied 
tn section 537, Postal 
gulations, printed on 
this form, to wit:

Mary 
been duly 

law, deposes 
the Business 
and that the 
best of her

circula- 
publica- 
in the 
the Act

Laws and Re- 
the reverse of

and addresses

Ten

Eyck

St.,

st.,

st.,

Ten Eyck Street,

321 Chauncey St.,

46 Ten Eyck St.,

PIRKITE KARO BONUS!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lithuanian Co-operative Publisb-

act- 
two 
em- 
ąnd 
and

ing Society, Inc., 46 Ten Eyck 
Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J. Grubis, 56 
Brooklyn, N. Y.

A. Balčiūnas, 
Brooklyn, N. Y.

Ch. Balchunas, 
Brooklyn, N. Y.

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

5. That the average number of 
copies of each issue of this publi
cation sold or distributed, through 
the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the twelve months 
preceding the date shown above ią 
15,464. (This information is requir
ed from

Sworn 
me this 
1944.

daily publications only.)
MARY SINCUS,

# Business Manager, 
tę and subscribed before 
25th day of September,

LILLIAN COLWELL, 
Notary Public Kings County, 

Clks. No. 493. Reg. No. 159C5. 
Term expires March 30, 1045,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2601 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3340 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN BORSTELMANN
3340 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. II
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2080 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1168 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WALTER BRUNS
1168 Fulton St., Brooklyn, N. Y. II
NOTICE is 'hereby given that License No. 
GB 1692 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
733 Church Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN VON RUSTEN
733 Church Ave. , Brooklyn, N. X. II
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1945' has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4902 —7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

4902 7th
NOTICE
GB 1953 ..... ___  _____ . __________
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4110 Fourth Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SCHMEELK
4110 Fourth Ave., Brooklyn, N. Y. II
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1879 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
4410 
County of 
premises.

4410—18th
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2413 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
6104 Third Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

6104 Third

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1760 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Manhattan Avenue, Borough of Brooklyn,. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ADOLPH SIEM
680 Manhattan Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 9433 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
358 Sixth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

THEODORE RICKERMAN. & 
MABEL LEEVE

358 Sixth Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2313 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4105 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

f KARL AUGUST KATT 
4105|Third Ave., Brooklyn, fl. Y. 11

NOTICE is. hereby given that License No. 
GB 1695 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY KEEHLER
487 Fifth Avenue, Brooklyn, N. Y. II 
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1780 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1821 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1821 Church

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5117 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4823 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES ERSKINE
4823 — 4th Ave. , Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2122 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3921 Seventh Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERMA PAPE
3921 Seventh Ave., Brooklyn, N- Y- H

BOY KETELSEN
Ave., Brooklyn, N. Y. II

hereby given that License No.

KARL TRENTWEDEL
Ave., Brooklyn, N. Y. II
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

Beverage 
Ave.,

Law

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

Kings, to be consumed off the

ELSIE SCHESSOW 
Ave., Brooklyn, N. Y. II

Beverage Control at

Kings, to be consumed off the

CHRIST SIMAT
Ave., Brooklyn, N. Y. II

the

Y.H
No.

the

Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
109 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN RATHJE
109 Fifth Ave.., 'Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4989 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
280 Seventh Avenue .Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

į JOHN LUCHAU
280 Seventh Ave., Brooklyn, N. Y. II
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5816 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4722 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

BERNHARb KATT
4722 Fourth Ave., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is
GB 2279 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9508 — Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY VON BARGEN
9508 Avenue L, Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2386 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1978 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1374 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELIZABETH HELMKE
1374 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2587 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
949 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

959 Fourth
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1216 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4413 — 4111 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY HORSTMANN,
4413—4th Ave., Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5900 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
170 Fifth Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HEITMANN
170 Fifth Ave., Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8786 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section' 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4702 Fourth Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

4702—4th

Beverage Law

Kings, to be consumed off the

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

FRED GEHRMANN
Ave., Brooklyn, N. Y. II

is hereby given that License No.NOTICE . _ .
GB 1720 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section_ 107 of 
the Alcoholic
1172 East 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of
premises.

1172 E. 92

Beverage Control Law at

Kings, to be consumed off the

DIEDRICH GRUBE
St., Brooklyn, N. Y. H

hereby given that License No.NOTIClį is ...
GB 2607 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3407 Fulton ^Street, Borough of (Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HEINRICH FISCHER
3407 Fulton St., Brooklyn, N. Y. H

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

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
ATEIKIT^ PASIMATYTI SU GĮVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ KR PILVO, HEMORRHOID AI ir ki
tos Į^Iėšlažarnės 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 tikrų ligos pažinimų ir užtikri
na tinkamų gydymų.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS. .,
- > 4 ' . - >

—- Vidutinis Atlyginimas — 
MEJDIKALIS IŠTYRIMAS lt-

DR. ZINS
110 East 16tli St., N- Y, Arti Union Square
Kasdien 9 Ą. M. — 7 P. M. Seįcm. 9 Ą - 2 P. M.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2197 has been issued to the undersigned 
to Bell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2816 Glenwood Rd., Borough of ♦ Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNST DRUTJONS
2816 Glenwood Rd., Brooklyn, N. Y. II
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8806 haa been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2313 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KLAUS DROGE
2313 Tilden Avenue, Brooklyn, N. Y. H
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1994 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
38 Joralemon Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNST DAUTERSTAEDT
38 Joralemon Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8906 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
544 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP KRISTENSEN
544 — 86th Street, Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5125 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
270 Albany Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FREDERICK BRUECKMANN
270 Albany Ave., Brooklyn, N. Y. 11

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5904 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
140 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
Copnty of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED BRENNING
140 Fifth Ave., Brooklyn. N. Y. H

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
fe Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2419 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7010 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY & JOHN PIRATE
7010 Third Ave., Brooklyn, N. Y. H
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2200 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
189 Fifth Avenue, Borqugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO OHLERICH
189 Fifth Ave., Brooklyn, N. Y. II
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2311 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9718 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MEYER
9718 Third Ave., Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2492 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1098 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FREDERICK BAUMANN
1098 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. H
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1685 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4824 ■— 6th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER BECKMANN
4824 — 6th Avenue, Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given ^hat License No. 
GB 5022 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 626 
Caton Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH BUDOWSKY 
Caton Coor>erate Dairy

626 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.

J. GARŠVA
GRAB OROUS-UNDERT AKER

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

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupiešiam 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 antamš.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 DROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg Z-8MZ

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs diehą 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermininė. Mūsų pa- ; 
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.

Telefonas Poplar 411,0
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HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI
HELP WANTED—FEMALE 

REIKALINGOS MOTERYS
HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Priėmimų, Išsiuntimų ir Sandėlio Darbininkai
Ar jūs jieškote darbo, kuris turėtų pokarines galimybes? 

Tokio, kuriuom jūs galėtumėte pasitikėti 
po pergalės laimėjimo.

McKesson & Robbins
gali pasiūlinti tokį savo darbą

Išsiuntimų, Priėmimų ir Sandelio Departmente.

MUM TAIPGI REIKIA VYRŲ 
galinčių būti tinkamais produkcijos darbui mūsų 

VAISTININKYSTĖS DEPARTMENTE 
kur mes išdirbame

VAISTUS, GYDUOLES IR VITAMINUS
Tie yra būtini darbai, kurie tęsis po karo. 

JOS GALITE PRADĖTI DIRBTI TUOJAU BI KURĮ 
IŠ AUKŠČIAU NURODYTŲ DARBŲ.

MINIMUM 48 VALANDŲ DARBO SAVAITĖ.
SU PROGA DIRBIMO PRIDEDAMŲJŲ VIRŠLAIKIO VALANDŲ. 

VIRŠLAIKIAI PRASIDEDA PO 40 VALANDŲ.
Personnel Ofisas yra adaras nuo 8 A. M. iki 4:30 P. M. 

Pradedant Pirmadieniais, baigiant penktadieniais 
ir iki pietų šeštadieniais.

Iš ANKSČIAU PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
Kreipkitės Asmeniškai ar Telefonuokite Fairfield 9-1661

Reikalingas atliekamumo pareiškimas darbininkams 
esantiems prie būtinų pramonių.

McKesson & bobbins, inc. 
GRASMERE AVENUE 

FAIRFIELD, CONNECTICUT 
Brooklawn busas sustoja prie durų.

(234)

REIKALINGI
ELEKTRIKAI

Jei jūs turite bent kokį supratimų 
apie elektrą, kreipkitės tuojau, kad 
išvengti suvėlavimą greit reikalin-
gų laivų

NEW YORK

SHIPBUILDING

CORP

MERGINOS-MOTERYS
PRIPILDYMAS, LEIBELIUOTI, PAKUOTI.
GERA ALGA. 5 DIENOS, 40 VALANDŲ.

KREIPKITĖS 609 WASHINGTON ST., 
N. Y. C.

(233)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 

KEPĖJOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

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)

RAŠTININKĖS 
PAŠTO SIUNTINIŲ RŪMUI. $20. 

TRUMPOS VALANDOS 
ATLANTIC COMMISSION CO., 

102 WARREN ST. (arti Chambers) 
(231)

6

MERGINOS - MOTERYS 
ŠEIMININKES 

Pokarinė Proga
SIUVAMŲ MAŠINŲ OPERATORES

Reikia turėti šiek-tiek patyrimo.

INSPEKTORES
Reikia turėti šiek-tiek patyrimo.

SUSTATYTOJOS 
Reikia turėti sustatymo patyrimo. 

PATYRUSIOS RAŠTINĖS DARBININKĖS 
Daug Viršlaikio

švarios šėpukės ir lašų-shower rooms. 
Kafeterija ir medikalis rūmas ant vietos.

KREIPKITĖS I PERSONNEL DEPARTMENT 
TARPE 8:30 IR PIETŲ

WALDES KOH-I-NOOR, Ine.
47-16 Austei Place, 

Long Island City, N. Y.
(Tarpe Skillman & 27th Sts.)

I.R.T. iki Hunters Point Ave., L. I. City.

DIE MAKERS (1-mos & 2-ros Klases)
CINCINNATI! TEKINIMO OPERATORIAI

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI 
ABELNAI FABRIKO DARBININKAI 

SANDELIŲ KRAUSTYTOJAI
Daug Viršlaikio 
Pokarinė Proga

Švarios šėpukes ir lašų-shower rooms. 
Kafeterija ir medikalis rūmas ant vietos. 

KREIPKITĖS Į PERSONNEL DEPARTMENT
TARPE 8:30 IR PIETŲ

WALDES KOH-I-NOOR, Ine.
47-16 Austei Place, 

Long Island City, N. Y.
(Tarpe Skillman & 27th Sts.)

I.R.T. iki Hunters Point Ave., L. I. City.
(233)

CAMDEN, N. J

REIKIA VYRŲ
Su ar be patyrimo

RUPUMO PIELUOTOJAI IR TEKINTOJAI
PUIKIAUSIA PROGA

Įstoti Į

POKARINIUS DARBUS!
Puikiausios Darbo Sąlygos!

VIRŠLAIKIAI!
NATIONAL METER DIVISION

4207 1st AVE., BROOKLYN
(BMT lokalu iki 36 ar 45 St. stoties.)

PRISILAIKOMA W.M.C. Taisyklių.

(234)

(232)

MERGINOS 16 IKI 35 
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

Mokinėms mokestis virš 60c Į valandą, po
mėnesių pamatinė kaina Virš 70c i valandą.

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

544 Morgan Ave., off Meeker Ave.
Matykite MISS CURCIO 

Reikia turėti USEŠ paliuosavimą ir 
būti U.S. Piliete.

(233)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

56 WEST 23RD ST., N. Y.

MERGINOS MOTERYS 
STRANDING OPERATORS 

BŪTINAM KARO DARBUI 
PUIKIAUSIA ALGA 

MOKAMA MOKINANTIS
GENERAL CABLE CORP.

Kompanijos Atstovas ant 
6-tų lubų Bank of Manhattan Bldg. 

Queens Plaza, L. I. City, N. Y.
(X)

MERGINOS & MOTERYS
DALIAI LAIKO & PILNAM 

LAIKUI DARBAS.
Mes turime įvairių darbų savo fa

brike merginoms virš 16. Iš anks
čiau patyrimas nereikalingas. 
GEROS DARBO SĄLYGOS. 
Kurios jaunesnės kaip 21 turi 

atsinešti įrodymus savo amžiaus.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

. PHILADELPHIA, PA.
(240)

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynime 

Fabrike Greenpointėje
Dienų Darbas nuo 8 A.M. Iki 5 

55c j valandą laike mokinimosi ir 
kaina 65c po 6 mėnesių. Laikas ir 

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO

CLAROSTAT MIFG. CO., INC.,
285 N. 6th St., off Metropolitan Are. 

Matykite Miss Hirsch
Reikia turėti USES ftaliuosavimą ir 

būti U.S. Piliete. (233)

P.M.; 
pamatinė 
pusė virš

MERGINOS
Jaunos Moterys. Prižiūrėtojos.
Vaikų prieglaudai. Brooklyn. 
Puikiausia alga. Užlaikymas 
arba galite pasirinkti kitaip.

TELEFONUKITE
EVERGREEN 8-1723

(286)

MERGINOS
FABRIKO DARBAS. NUOLAT. VIRŠLAI

KIAI. PROGA PAKILIMAMS.
SAFETY BOX CO.. 215 E. 22ND ST.. N.Y.C.

(232)

VIRĖJOS

RAŠTININKĖS
5 Dienų Savaitė. 

Linksmos darbo sąlygos.
Pokarinė Proga.

Nuolat.

BRISTOL-MYERS
COMPANY

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(x)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

WATKINS 9-1200, EXT. 4.
(231)

MERGINOS
Arbatos Bolių Pakavimui
LINKSMOS APLINKYBĖS

5 DIENŲ SAVAITĖ
46 VALANDOS; $26

Puikiausia Pokarinė Ateitis.

103 Warren St

Long Avenue 
Hillside, N. J.

MOTERYS MOTERYS

DALIAI LAIKO
PAKAVIMO DARBAS
6:30 P.M. IKI 11 P.M/

šeštadieniais. Nedirbama
VAKARIENĖ GAUNAMA 6 IKI 6:30 UŽ 

PRIEINAMAS KAINAS. 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

EMPLOYMENT OFFICE
ATDARAS KASDIEN

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

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

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

HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 
PA.

(237)

APVALYTOJAI
Dienom ir Naktim

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės Į

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY

NEW YORK CITY

(235)

PARDAVĖJAI
Pilnam ar Daliai Laiko.

Puikiausia pokarinė proga. Alga ir 
išlaidų atsiskaitymas ar nuošimtis 
sulyg susitarimo. Telefonuokite dėl 
pasitarimų.

MONTCLAIR 2-4794
, (?33)

VYRAI

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI 
DIRBTUVĖS DARBAS. 

NUOLATINIS DARBAS.

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

VYRAI

ABELNAS DARBAS
KAVOS KEPINIMO

DIRBTUVĖJE
5 DIENŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA
PUIKI POKARINĖ ATEITIS

103 Warren St., 
New York City.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(233)

REIKIA DŽIANITORIŲ
Patyrusių prie anglinių pečių, 
ros pradžiai algos. Nuolatinis 

bas. Kreipkitės tuojau. 
FURNACEMAN, INC.

329 BLOOMFIELD AVE., 
MONTCLAIR, N. J.

Ge- 
dar-

(232)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI 

SCHRAFFT’S 
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 WEST 23RD ST., N. Y. 
ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

VYRAS
PRIE LABARATORIJOS

Už pagelbininką Chemistui
Mazgoti indus ir atlikti smulkius 
darbukus prie labaratorijos ir laip

sniškai įsidirbti aukštyn.
Privalo turėti mažiausia 2 metus 

High School mokslo.
MES TAIPGI NORIM

CHEMICAL OPERATORIŲ 
dirbti chemikalų fabrike.

Pokarinės progos.
48 VALANDŲ SAVAITĖ. LAIKAS 

IR PUSE UŽ VIRŠLAIKIUS.
WYETH, INC.

1106 HARRISON AVE., 
KEARNY, N. J.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
(236)

MAŠINISTAI
Pilnam — Daliai Laiko

PRIE DIDELIŲ MILLERS 
LATHES

416 —• 88TH ST„ 'BROOKLYN.
BE. 8-0626. MR. PAGE.

(236)

MECHANIKAI
Turintis supratimą apie anglių pili- 
mą, thermostatą, namų šildymo 
įrengimą. Būtinas darbas. Geros al
gos pradžiai; viršlaikiai. Puiki po
karinė proga. Jsigyvendinkite save 
su mumis. r

TEL. MONTCLAIR 2-4794
(233)

VYRAI—40 IKI 60
SANDELIO DARBUI 

PRIE ĮVAIRIŲ DARBŲ
Pakavimo, Išsiuntimo, Sandėlio

Departmentuoso.
5 DIENOS—40 VALANDŲ SAVAITĖ 

$22 PRADŽIAI
Pastovus Darbas—Šiek-Tiek Viršlaikių

NEWBERRY BUILDING 6,
68—34th St., Bush Terminal, Brooklyn,

 (231)

NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

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

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

PA.
(237)

RAŠTININKAI
PAŠTO SIUNTINIŲ RŪMUI. $20. TRUMPOS 

VALANDOS. ATLANTIC COMMISSION
CO., 102 WARREN ST. (arti Chambers)

, .............. ............ .................... (231)

SANDĖLIO VYRAI
Pakavimui—Išsiuntimui.
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

NUOLAT
Pokarinė Proga.

Ill — 8TH AVE., ROOM 511
(281)

SUSTATYTOJAI
PATYRĘ TEKINTOJAI & 

PIELAVOTOJAI 
GERA PROGA

Nuolatinis pokarinis
DARBAS

J. SKLAR MFG. CO.
38-04 WOODSIDE AVE„ L. L C. 

PHONE HA. 9-1900
8th Avė. subve, Northern Blvd. Stotis, 

I.R.T. ar B.M.T. iki Lincoln Avė. Stoties.
, . (233)

VYRAI
Lengvas fabriko darbas; 

Gera alga.
Patyrimas nereikalingas.

Reikalingas paliuosavimo pareiškimas.
TWISTED BUTTON NOVELTY CO.,

70 Lister Ave., Newark. N. J.
MARKET 2-3589

. (233)

VYRAI IR BERNIUKAI 
PRIPILDYMAS. LEIBELIUOTI. PAKUOTI. 
GERA ALGA. 5 DIENOS, 40 VALANDŲ.

KREIPKITĖS 609 WASHINGTON ST., 
N.Y.C.

(233)

VYRAI 
17 Iki 50 

BENDRAS FABRIKO 
DARBAS

Patyrimas Nereikalingas 
Laikas ir pusė už viršlaikius. 

Pokarinis Darbas 
Puikiausios Darbo Sąlygos.

Prisilaikoma WMC Taisyklės. 
Kreipkitės

JUNE DAIRY PRODUCTS CO. 
223 COLES ST., 

JERSEY CITY, N. J.
..................; (237)

SUPERINTENDENT
LOFT BUDINKUI. KREIPKITĖS Į KOBRO,
1613 EAST NEW YORK AVĖ., BROOKLYN.
................... __ ...................................... , (237)

MAŠlftlŠTŲ— PAGeLBININKAI
IŠSIUNTIMŲ IR PRIĖMIMŲ PAGELBININ-
XAI. PAPRASTI DARBININKAI. Dentiati- 

niai ir Chiropodietiniai aptarnavimai.
Vakacijų išlaidos apmokama.

LEWYT CORP.,
401 WYTHE AVE., BROOKLYN.

(231)*

New York City
Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.

(233)

MOTERYS
ir

MERGINOS
18 METŲ AR VIRŠAUS

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

GERA ALGA

NUOLATINIS DARBAS

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

(234)

GRINDŲ MAZGOTOJOS
Pastovus Darbas.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės I

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY.

(235)

MERGINOS
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS. LENGVAS 

DARBAS. 40 VALANDŲ. NUOLAT.
M AL NEWBERG CO., 35 W. 33RD ST.

(232)

šeštadieniais 8 iki 12 Pietų

(284)

MERGINOS-MOTERYS
FABRIKO DARBAS 

BŪTINOJE PRAMONĖJE
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Proga uždirbti iki $30 į savaitę už 

trumpo laiko.
5 DIENŲ SAVAITĖ 

MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA.

OPPENHEIMER CASING CO.
430 WASHINGTON ST., N. Y. C. 

(Katnp. Vestry St., arti Canal St. Stoties.
7th ir 8th Ave. Subvės) 

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavim*

VALYTOJOS
MOTERYS

BENDRAM VALYMO DARBUI 
SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Valandos 12:30 P. M. iki 9 P. M. 

šeštadieniais: 8 A. M. — 12 Pietų.
SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(240)

MERGINOS
Lengvas fabriko darbas; 

Gera alga.
Patyrimas nereikalingas. 

Reikalingas paliuosavimo pareiškimas. 
TWISTED BUTTON NOVELTY CO..

70 Lister Ave., Newark, N. J.
MARKET 2-3589

(281)

OPERATORĖS
VALDŽIOS DARBAS 

GERA ALGA. NUOLAT. 
LINKSMOS APLINKYBĖS.

RIPLEY CLOTHES 
60 BROADWAY, 

BROOKLYN.
• tt)
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Rengia Amerikos su So
vietų Sąjunga Draugin
gumo Sukakties Mitingą

Spalių mėnesį sueis 27 metai 
nuo įsisteigimo sovietinės vals
tybės. Ir tą mėnesį sueina už
mezgimas formališkų draugin
gumo ryšių tarp Jungtinių 
Valstijų ir tos jaunos Sovie
tų Sąjungos.

Amerikos-Sovietų Draugin
gumo Taryba ruošiasi tas su
kaktis atžymėti iškilmingai vi
same krašte.

New Yorke atžymėjimui tų 
sukakčių ruošiama iškilmingas 
masinis mitingas didžiojoj Ma
dison Square Gardene.

Mitingo rėmėjuose yra Louis 
Adamic, miesto majoras Fio- 
rello H. LaGuardia, Serge 
Koussevitzky ir daug kitų vi
so krašto ir pasauline plotme 
žymių visuomenės atstovų — 
vyriausybininkų, mokslininkų, 
artistų.

Newyorkieciu mitingas ren
giama lapkričio 16-tą.

Amonijos Eksplozijos 
Sužeidė 11 Asmeny
Balch, Price & Co., prie 

Smith ir Fulton Sts., Brookly- 
ne, kailinių įstaigos šaldoma
jame departmente ištiko dvi 
amonijos eksplozijos. Jose su
žeista 6 gaisragesiai ir 5 dar
bininkai. Būtų daugiau nuken
tėję, bet gaisragesiai po pir
mos eksplozijos skubiai iš
kraustė lauk visus buvusius vi
duje tame bildinge ir artimo
je apylinkėje. Antra eksplozi
ja ištiko 20 minučių vėliau.

Taika Gali Būti Įsteigta Tik 
Bendradarbiavimu Visų Žmo

nių, Pareiškė Browderis

Dariaus-Girėno Skridi
mo Sukakties 

Minėjimas

Balotai Kariškiams
Rinkimų Taryba skelbia, 

pereitą ketvirtadienį išsiuntusi 
dar 6,074 balotus kariškiams. 
Viso iki šiol New Yorko mies
to Rinkimų Taryba išsiuntė 
352,698 balotus užjūriuose 
esantiems kariškiams.

New Yorko miestas yra iš
leidęs kariškon tarnybon viso 
833,611 asmenų iki liepos pir
mos šių metų, kaip paskelbė 
Parenkamosios Tarnybos di
rektorius pulk. McDermott. Iš 
tų liepos mėnesį buvo tarny
boje 763,611 asmenų. Dalei- 
džiant, kad tuo laiku ne dau
giau naujų paimta, kaip at
leista, dar negavusių baloto 
yra 410,913.

žinoma, ne visi tie liksis be 
baloto. Kurie tebėra šiame 
krašte ir tebebus rinkimų die
ną, tie dar galės gauti savo 
balotą ir balsuoti vėliau. Ta
čiau dalis tų yra užjūriuose, 
kurie dėl įvairių kliūčių ne
atsiuntė pareikalavimo savo 
baloto ir jo negavo, negalės 
balsuoti. Dėl to bus kaltas 
gub. Dewey. Dar kiti tame 
skaičiuje yra jaunamečiai, ku
rie taipgi negalės balsuoti. 
Mūsų kongreso reakcininkai, 
prezidento Roosevelto priešai, 
taip nusprendė. Reakcininkai 
sako, kad jaunuoliai tinka dėl 
mūsų krašto reikalų tik ka
riauti ir mirti, bet ne balsuo
ti. Balsavimui, kaip aprokuoja 
tie ponai, jie netinka dėl to, 
kad didelė didžiuma iš jų bal
suotų už demokratiją.

Į tą skaičių neįeina desėtkai, 
gal šimtai tūkstančių civilinių 
karo tarnautojų - darbininkų. 
Jais yra civiliniai (nedraftuo- 
ti) prekinių laivų jūrininkai, 
visoki mechanikai, liuosnoriai 
pagelbininkai armijai prie 
ŪSO ir kituose panašiuose cen
truose, ir t.t. Už jų visų nega
lėjimą balsuoti kalti reakcinin
kai, kurie atėmimu balso šim
tams tūkstančių geriausių pa- 
trijotų nori išrinkti Dewey, 
Hooverio auklėtinį i? sugrąžin
ti Amerikai obuolių pardavi
nėjimo gadynę. T-as,

Earl Browder, Komunistų 
Politinės Sąjungos preziden
tas, nedvejojančiai perspėjo 
Ameriką budėti sargyboje bū
simos taikos. Savo įdomioj kal
boj, pasakytoj komunistinio 
judėjimo 25 metų sukakties 
minėjimo mitinge, Madison 
Square Gardene, Browderis 
padarė išvadas, kad mums yra 
tik du keliai:

Išrinkti Rooseveltą ir su juo 
įsteigti ir palaikyti taiką ir ge
rovę pasaulyje ir mūsų krašte;

Arba išrinkti Dewey ir su 
juo atsukti nugarą pasaulinei 
taikos organizacijai ir atsisvei
kinti su gerove namie.

Browderis, beje, sako, kad 
išrinkimas Dewey su jo rėmė
jais duotų pradžią tarpusavi
nės kovos Amerikoje ir Euro
poje, kad tas vestų į civilinį 
karą. Dėl ko ? Browderis sako:

“Šiuo momentu, kada milio- 
nai Amerikos vaikinų kauja- 
si mirtinuose mūšiuose su mū
sų priešais, su Ašimi, kuri yra 
visos žmonijos priešas..., to
kiu momentu sunku suprasti, 
kaip bile koks atsakomingas 
amerikonas gali diskusuoti da
bartinių rinkimų klausimą ki
taip, kaip tik su vieninteliu 
tikslu prisidėti prie greičiau- 
sios pergalės ir tikriausio įstei
gimo ilgai pasilaikančios tai
kos. Visoks kitoks galvojimas, 
visokis kitas interesas turi bū
ti nustumtas į šalį, jeigu nors 
mažiausia dalimi neprisideda 
prie to aukščiausio tikslo ar 
kenkia jo laimėjimui.

“Tačiau pasirodo, jog ne 
kiekvienas sutinka, kad yra 
reikalas statyti rinkimus ir jų 
vedimą žemiau reikalavimų 
pilnos pergalės kare. Kandida
tas Dewey ir jo partiniai išvys

to kovą už vietą, tarsi, kad 
būtų svarbiau Dewey’ui laimė
ti rinkimus, nežiūrint, kokiais 
būdais, negu yra Amerikai lai
mėti karą. Kandidatas Dewey 
iš tikro stato savę pirmyn kai
po nepavaduojamu žmogumi, 
ne kaipo nepavaduojamu per
galei, bet kaipo nepavaduoja- 
mesniu už pačią pergalę...”

Komunistai Atsisakė Nuo 
Daug Ko Vardan Pergalės 
“Aš kalbu tik už organizuo

tus Amerikos komunistus. Ne
su autorizuotas kalbėti už nei 
vieną kitą. Mes esame, paly
ginamai, maža grupė Ameri
kos politiniame gyvenime, ma
žutytė mažuma. Bet kožna 
grupė, nežiūrint, kaip maža, 
kaip kad ir kiekvienas asmuo, 
turi tą pačią aukščiausią pa
reigą atiduoti visuotiną ir be
sąlyginę auką pergalei. Mes 
turime atiduoti ne tik savo gy
venimą, bet mes turime būti 
pasiruošę taip pat paaukoti 
mūsų prieš nusistatymus, mū
sų ideologijas, ir mūsų spe
cialius interesus. Mes, Ameri
kos komunistai, tą taisyklę pir
miausiai pritaikėme patys sau.

“Mes žinome, kad Hitleris 
ir Mikado rokavo suskaldysią 
Jungtines Tautas klausimu ko
munizmo ir prieš komunizmą. 
Mes žinome, kad priešai ro
kavo suskaldyti Ameriką tuo 
klausimu šiuose rinkimuose ir 
tuomi prirengti mūsų kraštą 
išsitraukimui iš karo ir kom
promiso taikai. Mes dėl to už- 
sidėjome sau, kaipo aukščiau
sią pareigą, prašalinti komu
nistus ir komunizmą iš šios rin
kimų kampanijos, kad visiškai 
nebūtų klausimu, tiesioginiu ar 
netiesioginiu.”

(Bus daugiau)

Senatorius Wagner Kai- Užmušęs Persekiojan- 
bės pjsr Radiją čia Žmoną

FILMOS -
Filmą apie Žmoniškąją 

Vokietiją
THE SEVENTH CROSS, a Metro-Goldwyn- 

Mayer film at the Capitol ; with Spencer 
Tracy, Hume Cronyn, Jessica Tandy, 
Sixne Hasso, Agnes Moorehead, Herbert 
Rudley, Felix Bressart, Ray Collins, Alex
ander Granach, Katherine Locke, George 
MacReady, Paul Guilfoyle, Steven Geray, 
Kurt Katch, Karen Verne, Konstantin 
Shayne, George Suzanne and Steven 
Muller ; screenplay by Helen Deutsch from 
the novel by Anna Seghers; directed by 
Fred Zinnemann.

Pamatęs “The Seventh 
Cross,” stebėtojas gali išsinešti 
ne vienodą nuomonę, nors pats 
veikalas yra gražus, įdomus ir 
gerai pagamintas.

“Septintasis Kryžius” nėra 
joks mistiškas veikalas. Tai gi
lus vaizdas, rodąs iš hitlerinin
kų koncentracijos stovyklos 
pabėgimą septynių politinių 
kalinių, anti-fašistų.

Kai šie septyni pabėga, visa 
nacių mašinerija paleidžiama 
darban jiems sugauti. Stovyk
loje ant septynių medžių pa
daromi septyni kryžiai. Kai 
pabėgusieji sugaunami, kiek
vienas jų pakariamas ant vie
no tų kryžių ir paskui pakar
tojo kostiumai paliekami ka
boti, kad jie būtų įspėjimu ki
tiems kaliniams, šeši iš pabė
gusiųjų buvo suimti ir pakarti. 
Bet septintasis kryžius, laukęs 
pabėgusiojo Jurgio Heislerio 
(Spencer Tracy), taip ir pasi
liko “tuščias,” nes Jurgio Heis
lerio fašistams sugauti nepa
vyko !

Per visą filmą (kaip ir per 
pačią meistriškai parašytą no- 
velę-knygą) ir eina vaizdai, ro
dą, kaip Jurgis Heisleris siekė
si ištrūkti iš priešo nagų, kaip 
jis, pagaliau, padedamas gerų 
žmonių, paspruko į Hollandi- 
ją.

Trumpai tarus, šioje filmoje 
vaizduojamas tas faktas, kad 
Vokietijoje yra ir gerų žmo-

TEATRAI

Šiemet liepos 17 d. sukako 
vienuolika metų nuo transat
lantinio skridimo mūsų didvy
rių lakūnų Dariaus ir Girėno. 
Šis svarbus lakūnų, žygis dar 
nebuvo šį metą Brooklyne vie
šai paminėtas, čia yra draugi
jų išrinktas komitetas darbuo
tis pastatymui paminklo lakū
nų pagarbai, kuris taipgi kas 
metais suruošia skridimo su
kakties paminėjimą. Kadangi 
vasaros karščiuose nebuvo pa
togu tinkama pramoga sureng
ti, tai ruošiama dabar..

Spalių (October) 14 dieną, 
7:30 vai. vakaro, Piliečių Kliu- 
be, Brooklyne, įvyks iškilmin
gas bankietas ir šokiai pager
bimui lakūnų ir jų atliktos 
.drąsios skridimo kelionės pa
žymėjimui. Įžanga asmeniui 
$2.50. Vien šokiams 50c. Tai
gi, prašome gerbiamos publi
kos įsigyti bilietus iš anksto ir 
dalyvauti. Teikitės juos gauti 
Piliečių Kliube, 280 Union 
Avenue, pas gaspadorių J. Za
karauską, taipgi pas komite
to narius ir savo organizacijų 
atstovus tame komitete.

Keletui Brooklyno draugijų 
priduoti laiškai su bilietais as
meniškai, prašant juos nupirk
ti. Kadangi negalima sužinoti 
visų draugijų ir kuopų, kuo
met ir kur laiko susirinkimus, 
tai sunku priduoti laišką. To
dėl prašome jų visų sulig išga
lės prisidėti prie šio bankieto 
padaryti jį sėkmingu.

Kaip jau pirmiau buvo 
kreiptasi spaudoje į lietuvius 
dailininkus prašant jų. paga
minti Dariaus-Girėno pamink
lui piešinį, tai jau gavome vie
ną kūrinį nuo brooklyniečio 
dailininko Jono Subačiaus.

Korespondentai 
J. š.—S. B.

............................................M........................... .....

Stampos ir Punktai

Senatorius Robert F. Wag
ner oficialiai pradės savo rin
kimų kampaniją su prakalba 
per radiją šio antradienio va
karą, spalių 3-čią, iš stoties 
WJ;Z, 770 ant jūsų radio. Pra
džia 7 vai.

Senatorius yra laikomas tė
vu National Labor Relations 
Akto. Jis labai daug pastangų 
dėjo to akto ir kitų naudingų 
darbininkams ir abelnai visuo
menei įstatymų pravedimui. 
Darbininkai jo nuopelnų nėra 
užmiršę. Bet atsiminimo ne ga
na, reikia už jį pasidarbuoti.

Prieš Wagnerį yra išstatytas 
Thomas J. Curran ,republiko- 
nų politikierius.

Krautuves Gerai 
Pelnosi

Gimbels department, krau
tuvė paskelbė raportą už še
šis mėnesius, pasibaigusius lie
pos 31-mą, šių metų. Praneša
ma, kad tuo laiku firma turė
jo apyvartos $84,442,414. Tai 
buvę $12,177,686 daugiau, ne
gu pernai tuo pat laikotarpiu.

Pakilę ir pelnai. Pernai tuo 
laiku pelnas buvęs po 66 cen
tus per Šerą, šiemet tie pel
nai pašokę iki 98c per Šerą. 
Bendrai, pelno per šešis mė
nesius šiemet turėta $1,508,- 
173.
g-------------------------------- ----n

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
• Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus ir krajavus 

.sudarau su ame. 
grikoniškais. Rei
kalui esant ir 

f padidinu t oje i o 
1 dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STORES
512 Mąrion St. Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191.
0---------------------- --------------- s

John Schumm, 58 metų, atė
jo į Wilson Ave. policijos sto
tį, Brooklyne, pats pasiduoti 
policijai. Jisai sakėsi užmušęs 
savo žmoną. Esą, žmona j įne- 
pertraukiamu zurzėjimu taip 
įėdus, kad jis pritrūkęs kan
trybės.

Tą savo tarkavimą žmona 
pradėjus pasibaigus medaus 
mėnesiui ir tęsusi per visus 12 
metų ir 50 savaičių jų gyveni
mo sykiu.

Pribuvusi į namus policija 
iš tikro rado moters kūną 
skiepe po skudurais. Jie gyve
no 1735 W. 2nd St., Brookly
ne, Bath Beach sekcijoj.

Murray Cohen, savininkas 
Marco Polo restauranų, nu
teistas 3 metus kalėti už ven
gimą drafto. Cohen žada ape
liuoti nuosprendį. Jis išsisukęs 
dovanomis drafto tarybos na
riams, kurie irgi patraukti at
sakomybėn.

Prokuroras Harold M. Ken
nedy prisaikdintas federaliu 
teisėju rytiniam distriktui vie
toj mirusio Marcus B. Camp-
bell. Kenedy užims tą vietą 
iki prezidentas Rooseveltas pa
skirs pastovų kandidatą į tei
sėjus ir Senatas jį užtvirtins.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PROSYTOJA1
PATYRĘ PRIE GERŲ VYRIŠKŲ COATŲ.

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.
S. MARKOWITZ, 17 E. 16TH ST.
' (237)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MERGINOS IR BERNIUKAI
Lengvas darbas, krovimas, išsiuntimas. 

Švarus įrengimas.
5 DIENOS, 40 VALANDŲ SAVAITĖ. 

NUOLAT.
SCHNER-BLOCK,

386 — 4TH AVĖ., N. Y. C.
(231)

Sveiksta
Rugsėjo 25 d. drg. Tessie 

Stankevičienė turėjo operaci
ją ant gerklės. Dabar ligonė 
randasi namieje ir sakosi, jau
čiasi gerai — sveiksta. Drg.
Stankevičienei būtų malonu, 
jeigu ją aplankytų jos pažįs
tami. Antrašas: 99-13 Farmers 
Blvd., Hollis, L. L

Daniel Remaly, 1 mėnesio 
amžiaus, paliktas ligoninėj, 
New Yorke. Motinai negrįžus, 

'jį padėjo pamestinukų prie- 
glaudon.

Balsavimo teisę turėtų gau
ti kiekvienas pilietis. Vargiai 
būtų vertas pilietybės toks as
muo, kuris, būdamas dar svei-
ku, iš lovos pasikeliančiu žmo
gumi, taip apsileistų, kad ne
atliktų raštiškumo bandymo ir 
dėl to nebalsuotų.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

nių, apart daugumos sugadin
tų, blogų. Nepaisant visų sun
kumų ir persekiojimų, Jurgis 
Heisleris susiranda anti-fašistų 
(vieni jų sąmoningi, kiti ne), 
kurie gelbsti pabėgusiajam. 
Kitais žodžiais, filmą parodo, 
jog anti-fašistinis judėjimas, 
nors jis ir labai silpnas, Vo
kietijoje neišnyko.

žinoma, stebėtojas turi turė
ti galvoje, kad čia vaizduoja
mi įvykiai dėjosi Vokietijoje 
prieš karą. Ir jei ši knyga ir 
filmą būtų išėjusi tuomet, ji 
būtų suvaidinusi kur kas svar
besnę rolę.

Dabar ne vienas stebėtojas, 
žiūrįs į šią filmą, tuojau gali 
išsinešti nuomonę, būk knygos 
autorė ir filmos gamintojai no
ri sušvelninti žmonių nusistaty
mą link vokiškųjų barbarų, at
likusių baisių darbų, būk tuo 
norima sušvelninti Vokietijai 
karo paliaubų sąlygos.

Šitų žodžių rašytojas nema
no, kad nei knygos autorė An
na Seghers (kuri yra griežta 
anti-fašistė), nei filmos gamin
tojai turėjo tą tikslą. Jų tiks
las buvo tame, kad parodyti, 
jog Vokietijoje esama žmonių, 
kurie kad ir prie sunkiausių 
sąlygų veikia prieš baisųjį 
priešą, fašizmą, ir kad nei jo
kia priespauda negal visiškai 
užgniaužti žmogiškojo balso ir 
veiksmo. Ndr.

šiandien už švara sviesto tu
rėsime duoti 20 punktų—dvi 
raudonas štampas.

Raudonos stampos; Iki šiol 
buvo galioje A8 iki 'Z8 ir A5 
iki G5. Spalių 1-mą įėjo galion 
stampos H5 iki K5. Nežiūrint 
jų numerio, raudonos ir mėly
nos stampos kožna turi ver
tės po 10 punktų. Bučeriai 
duoda 2 punktus ir 4 centus 
už svarą supilstytų atliekamų 
taukų.

Mėlynos stampos: (kenuo- 
tiems vaisiams ir tomatėms, 
taipgi sunkoms). Buvo galioje 
A8 iki 'Z8 ir A5 iki L5. šian
dien įėjo galion M5 iki R5. 
Mėlynų “tokens,” kuriuos iš
duodavo už mėlynas štampas 
grąžon, vertė išsibaigė vakar. 
Jų daugiau nebevartos.

Cukraus: Stampos 30, 31, 
32, 33 ir 40, kožna skirta 
pirkti po 5 svarus cukraus.

Batams: Lėktuvinės stam
pos, 1, 2, ir 3 trečioj knyge
lėj. Lapkričio 1-mą pridės nau
ją štampą.

Paštas Gavo Talkos

Rudenį padaugėja susirigi- 
mai “šalčiais.” Daleidžiama, 
kad jie gali būti perduodami 
vieni kitiems besisveikinant, 
per arti prie veido kitam kal
bant, taipgi dėl maisto gamin
tojų ir padavėjų neatsargumo.

Pirkite Karo Bonus!

Armijos paštas Long Islan
de pereitą antradienį gavęs 
30,000 maišų siuntinių. Ten 
esama apie pusė miliono 
kalėdinių pundelių kariškiams 
visuose frontuose. Tai esąs re
kordinis vienos dienos gavinys.

Tačiau daugėjimas darbo 
paštininkus ne tiek išgązdino, 
kaip iš pradžių. Į pašto atsi
šaukimą 4,000 laikinų darbi
ninkų per dvi dienas užsire
gistravo 2,700 aplikantų. Iš 
pirmą dieną gautųjų 1,500' ap
likantų penktadienį jau dirbo 
529 ir kasdien bus pašaukia
ma darban daugiau, kaip tik 
spės peržiūrėti aplikacijas.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
•teičius «u naujausiai! įtaisymai!.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

R 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 BARBERIAJ
------- -

H-------------------- --------------------n
DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868^

VALANDOS: į t^v^kare

Penktadieniais uždaryta.
[=J--------------------------- ---------------- ----- B

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

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

........ ... ............. —. ■ V

ZZ“ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

a HowTo S4prAS .chbk^
FORTHOSE•žr* Y0U L0VEJ
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SHOP AT LIPTON’S

$19.95 
aukštyn

Kalėdų Dovanos
Kareiviams

Užjūriuose
Turi Būtir

ii

PIRKITE 
ANKSTI

Vyriškas 
Žiedas

Daimonto 
Žiedai nuo

Išsiųstos
Nevėliau Kaip
October 15th

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

$19.95 
aukštyn

birthstone
(Žiedai $

ii aukštyn

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., B’KLYN. st. 2-2173 adara vakarais 
_______.______ ___________ -» — ................




