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Ne vienas skaitytojas klausė 
mūsų, kodėl mes liovėmės pa
laikyti anglišką Laisvėje sky
rių. Priežastis paprasta: netu
rėjome pajėgų, neturėjome 
žmogaus, kuris jį suredaguotų.

Dabar galime paskelbti, jog 
greitu laiku mes ir vėl turėsi
me angliškąjį skyrių. Jį re
daguos Margaret Cowl, gabi 
žurnalistė ir veikėja.

Netenka aiškinti, kad ang
liško skyriaus dienraštyje pa- i 
laikymas yra svarbus dalykas. Į

Kviečiame angliškai rašau-! 
čiuosius draugus ir drauges 
parašyti šitam skyriui žinučių i 
ir straipsnelių.

No. 248

laisves
Dievo 

vėl sto- 
pašvęs- 
abiejų

Sovietai spal. 18 d. sudau
žė 35 nacių tankus ir nu
šovė 50 jų lėktuvų.

Sakoma, kad prasidedą 
nauji lenkų sukilimai įvai
riose vietose.
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Amerika įspėjo nacius, 
kad jiem bus atkeršyta už 
lenkų belaisvių žudymą.

LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
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McARTHUR FILIPINUOSE!
Virbalis jau išlaisvintas. O 

tai reiškia, kad beveik visa 
Suvalkija jau yra išvaduota 
iš nacių okupantų priespaudos.

Kai Klaipėda bus išvaduota, 
tuomet galėsime pasakyti, jog' 
visa Lietuva yra laisva.

Aną dieną Justas Paleckis, i 
kalbėdamas Vilniuje, priminė, 
kad Lietuva neatsisako ir nuo 
lietuviškų sričių Rytų 
Galimas daiktas, jog 
Tilžės miestas taipgi 
jungtas Lietuvai.

Nižną Apsą.

London, spal. 20. — Ryti
nėje Čechoslovakijoje Rau
donoji Armija ir čechoslo- 
vakų kariuomenė nubloškė 
vokiečius ir vengrus dar 6

Pažangieji Chicagos lietu
viai, atrodo, taipgi smarkiai 
subruzdo veikti už prezidento 
Roosevelto išrinkimą.

Lietuviški kryžiokai, teisin
dami tuos pro-naciškus lietu
vius, kurie su vokiečiais pabė
go Į Vokietiją, sako: “jie pa
bėgo pas savo brolius senprū- 
sius.”

Ne. Jie pabėgo ne pas sen- 
prūsius, o pas ilgaamžius 
tuvių tautos neprietelius, 
kiečius.

New York Timesas (ketvir
tadienį) įdėjo įdomią kores
pondenciją 
pažymima, 
jos žmonės 
Roosevelto 
publikonai 
dauguma
žmonių balsuosią už Dewey. 
Bet dabar, sako laikraštis, at
rodo, jog žmonių opinija gero
kai pakrypo į Roosevelto pu
sę.

Daug negrų užsiregistravo 
balsavimams. Na, o negrų ma
sės stovės su prezidentu Roo- 
seveltu, bet ne su p. Dewey.

iš Chicagos. Ten 
jog Illinois valsti- 
gerokai pakrypo į 
pusę. Iki šiol re- 
“tiešijosi,” būk 

Illinois valstijos

Kauno teatro artistas Dinei
ka parašė Įdomią korespon
denciją apie padėtį Kauno ar
tistų aktorių-dainininkų tarpe.

Mums Įdomu, kad daininin
kai Antanas Sodeika ir Mari
jona Rakauskaitė, abu buvę 
amerikiečiai, gerai laikėsi, kai 
Lietuvą buvo okupavę vokie
čiai.

Jie nepadarė amerikiečiams 
gėdos. Jiedu buvo nusistatę 
prieš vokiečius, kaip dera tik
riems lietuvių tautos patrio
tams.

Raudon. Armija Jau Arti 
Stalupėnų; Pavojus Na

ciams Karaliaučiuje

Prezidentas Sako: 
Btslteisim Japenasn 

Už Perlų Uostą!

Sovietų Kariuomene Užėmė
Debreceną, Vengrijos
Karo Fabrikų Centrą

London, spal. 20. — Per 
kruviniausius mūšius užė
mę Eitkūnus, Sovietų ka

iriai per dieną pažygiavo 
kelias (amerikines) mylias 
pirmyn Rytinėje Prūsijoje, 
linkui Stalupėnų geležinke- 

Prūsijof. liu mazgo ir linkui didžio 
po karo i geležinkelių centro Inster- 
bus pri- burgo (Įsručio) ir Kara

liaučiaus, kaip kad Berly
nas pripažino.

Sovietų kariuomenė jau 
arti Stalupėnų.

Naciai sako, kad Raudo
noji Armija veda milžiniš
ką ofensyvą 51-nos mylios 
frontu nuo Širvintos iki 
Suvalkų miesto.

Tuo pačiu laiku, girdi, 
Sovietai galingai atakuoja 
vokiečius nuo Narevo upės

linkui pietinio Rytų Prūsų 
rubežiaus. Vokiečiai spėja, 
kad čia Raudonoji Armija 
stengsis dasigrumti iki Vis- 
los upės ir jos kloniu mar- 
šuoti iki Dancigo uosto. — 
Sovietam pasiekus Dancigą 
iš tos pusės, jie atkirstų 
nuo Vokietijos visą Rytinę 
Prūsiją, turinčią 14,000 ket
virtainių mylių ploto.

Hitlerininkai teigia, kad 
Rytų Prūsijoj dabar siau
čia vieni iš kruviniausių 
mūšių, kokie tik bet kada 
įvyko ištisame dabartinia
me kare. Jie praneša, kad 
Sovietai jau per tris dienas 
šturmuoja nacius Rytinės 
Prūsijos fronte. Maskva kol 
kas nieko oficialiai apie tai 
nesakė.

Didžiules Amerikiečių Jėgos 
Įsiveržė į Filipinų Salyną

lie-
vo-

ap-Prezidentas Rooseveltas 
lankys Brooklyn^, šeštadienį 
10:30 ryto jis kalbės Ebbets 
Field Stadijume.

Tai bus kas nors tokio ne
paprasto mūsų miestui.

Kurie turėsite progos, ban
dykite Įeiti Į paminėtąjį sta- 
dijumą. O kurie negalėsite ten 
būti, jei tik proga pasitaikys, 
klausykite jo kalbos per radi
ją.

Sovietai ir Čechoslovakai 
Šluoja Priešus Atgal

Nauji Sovietų, Jugo
slavų ir Rumunų 

Laimėjimai

SOVIETAI ATPIRKO
PETSAMO KASYKLAS

NUO KANADIEČIU

Filipinai, spal. 20. —Bent 
250,000 Amerikos karių įsi
veržė iš laivų i Leyte salą, 
vidurinėje Filipinų salyno 
dalyje; greitai nugalėjo ja
ponų pasipriešinimus ir už
ėmė 75 myl. pakrančių tos 
aštuntos didžiausios Filipi
nų salos.

Paties generolo MacAr- 
thuro vadovaujami, ameri
kiečiai artinasi prie Taclo- 
bano, Leyte salos sostamie- 
sčio, turinčio 300,000 gyven
tojų. Jankiai užėmė pozici
jas tik už 3 mylių nuo Tac- 
lobano, o pagal neoficialius 
pranešimus, tai amerikie
čiai, sakoma, užėmę jau pa
tį Tacloban didmiestį su 
plačia japonų lėktuvų aik
šte ir kitais svarbiais ka
riniais įrengimais.

Gen. MacArthur šaukė

Filipinų gyventojus sukilti 
prieš japonus. Jis sakė:

“čia jūs girdite 
balsą. Aš sugrįžau, 
malone, mūsų jėgos 
vi Filipinų žemėje, 
toje krauju mūsų 
tautų žmonių.”

Washington, spal. 20. — 
Prez. Rooseveltas, minėda
mas amerikiečių sugrįžimą 
į Filipinus, užreiškė:

“Mes ten atsiteisime ja
ponams už jų niekšystę 
prieš Perlų Uostą!”

Gen. MacArthur sugrįžo 
į Filipinus po 2 metų ir 10 
mėnesių, kaip kad buvo ža
dėjęs tuo laiku, kada jam 
teko su draugais apleisti 
ten japonų apsuptą Corre- 
gidor tvirtumą.

London, spal. 20. — So
vietų kariuomenė šturmu 
užėmė Debreceną, trečią 
didžiausią Vengrijos mies
tą, kuris pirm karo turėjo 
daugiau kaip 122,500 gyven
tojų. Nacių ir vengrų radi
jai sakė, kad jie, girdi, pa
sitraukę iš Debreceno į sau
gesnes pozicijas.

Debrecen yra dirbtinio 
žibalo - gazolino fabrikų ir 
kitų pramonių centras, taip 
pat kelių strateginių gele
žinkelių mazgas, už 116 my
lių į rytus nuo Vengrijos 
sostamiesčio Budapešto.

Tik viena diena pirm 
Raudonajai Armijai uži
mant Debreceną, kariniai 
korespondentai rašė, kad 
vokiečiai ir vengrai turi pa-

VOKIEČIAI URMU ŽU
DO PASIDAVUSIUS 

LENKUS

togias gamtines pozicijas 
ginti Debrecenui. Sovietai, 
iki pasiekė Debreceną, tu
rėjo prasiveržt pro ežerus 
ir per kelias šalutines Bere- 
ttyo upes, plaukiančias per 
miškus.

Pirm Debreceno perga
lės, sovietiniai kovūnai, be 
kitko, užėmė Berettyoujfa- 
lu tvirtumą. Jie taip pat lai
mėjo dar kelis kitus miestus 
bei geležinkelių stotis.

Toje srityje Raudonoji 
Armija nuo spalių 13 iki 18 
d. suėmė daugiau kaip 11,- 
000 vokiečių ir vengrų ka
reivių ir oficierių ir pagro
bė 91-ną lėktuvą, 29 tankus 
ir motorines kanuoles ir 
222 lauko kanuoles, neskai
tant daugelio mažesnių pa
būklų.

London, spal. 20. — Lat
vijoj Sovietų kariuomenė 
atėmė iš nacių Biganciems, 
Siloni ir 7 kitas gyvenamą
sias vietas, į šiaurvakarius 
nuo Jelgavos (Mintaujos).

Transylvanijos - Vengri
jos fronte raudonarmiečiai 
ir rumunai užėmė daugiau 
kaip 60 gyvenamųjų punk
tų, tarp kurių yra Baia- 
Mare miestas su geležinke
lių mazgu ir dar penkios ge
ležinkelių stotys.

Jugoslavijos partizanai 
atėmė iš nacių svarbų Ra- 
guzos uostamiestį.

Raudonoji Armija ir par
tizanai tebenaikina visomis 
pusėmis apsuptus hitleri
ninkus jau nedideliame 
kampe Belgrado, Jugoslavi
jos sostamiesčio.

Sovietų vyriausybė nese
niai pasirašė Maskvoj su
tartį su Kanados ir Angli
jos atstovais dėlei atlygini
mo kanadiškei Nikelio 
Kompanijai už nikelio ir 
vario kasyklas ir jų apdir
bimo fabrikus Petsamo sri
tyje. Ta sritis pirm karo 
priklausė Suomijai. Suomių 
valdžia neseniai pripažino 
Sovietam Petsamo uosta
miestį ir jo apskritį, pagal 
pertaikos sąlygas.

Sovietų Sąjunga per 6 
metus atmokės kanadiečių 
kompanijai $20,000,000, at
lyginant už jų įdėtą kapita
lą j tas kasyklų įmones.

Šios kasyklos yra už tre
jeto tuzinų amerikinių my
lių į pietų vakarus nuo ne- 
užšalančio Petsamo uosto.

Laikinai Pertrūko Derybos 
Maskvoj Tarp Valdinio Lenkų 

Komiteto ir Londono Lenkų
London. — Tapo per

trauktos derybos tarp St. 
Mikolaičiko, londoniškės 
lenkų valdžios premjero, ir 
Lenkų Komiteto Tautai 
Vaduoti.

Mikolaičikas, jo užsienio 
reikalų ministeris Remeris 
ir kiti emigracinės lenkų 
valdžios pasiuntiniai, išvy
ko iš Maskvos atgal į Lon-

doną. Mikolaičikas sakė, 
kad jis turi gauti platesnių 
įgaliojimų iš savo valdžios 
kas liečia priėmimą sąlygų, 
kurias siūlo Lenkų Komi
tetas Tautai Vaduoti. Bet 
Mikolaičikas pareiškė, kad 
jis “greitoje ateityje” tikisi 
sugrįžt Maskvon ir tęst de
rybas su šiuom komitetu.

(Tąsa 5-me pusi.)

Sovietu Kariai Jau 
Kaizeriniame Miške

London, spal. 20. — Ber
lyno radijas paskelbė, jog 
rusai prasiveržė pirmyn 20 
mylių į pietus nuo Eitkūnų. 
Sako, kad Raudonoji Armi
ja sutelkė dideles tankų jė
gas Rominter Heide miške, 
mylimojoj buvusiojo kaize
rio medžioklės vietoje.

SZALASI ŠAUKIASI 
HITLERIO

Naujasis naciškas Veng
rijos valdovas, vokiečių pa
stumdėlis, Szalasi nudūmė 
pas Hitlerį maldaut dau
giau paramos prieš Sovie
tus, kurie galingai bloškia 
vengrus ir vokiečius atgal, 
linkui Budapešto, Vengri
jos sostamiesčio.

1,000 anglų bombanešių 
pleškino Vokietijos miestus.

Blogas oras trukdo talki
ninkų žygius vakaruose 
prieš vokiečius.
Sakoma, japonai turį 225,- 

000 karių Filipinuse.
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C. K. Urban, Hudson...................... ............
P. Šlekaitis, Scranton .................................

(Tąsa 5 puslapy j)
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London. — Norėdami ko
vojusius Varšavoj lenkus 
apgauti, vokiečiai buvo ža
dėję elgtis žmoniškai su pa
siduodančiais ir laikyti juos 
kaipo karo belaisvius, pagal 
tarptautines taisykles. Bet 
naciai greitai sulaužė savo 
pasižadėjimą, kai tik varša- 
viečiai pasidavė. Tada vo
kiečiai pradėjo urmu žudyt 
tuos lenkus, — sako londo- 
niškė lenkų valdžia.

Osviecim ir Bžezinkos 
stovyklose vokiečiai įrengė 
mirties kambarius, į ku
riuos būriais varo lenkus 
belaisvius ir žudo nuodingo
mis dujomis. Kada naciai 
pradėjo tas žudynes, tai 
lenkai Bžezinkoj užmušė 6 
vokiečių žandarus; užtat 
naciai paleido ugnį iš kulko
svaidžių ir sušaudė 200 len-

Jugoslav! joįPagrob 
ta Tūkstančiai Na
ciu ir Jy Pabūkly
London, spal. 20. — So

vietu kariai, benaikindami c. 7
vokiečius apsuptus į pietų 
rytus nuo Jugoslavijos so
stamiesčio Belgrado, užva
kar suėmė 5,700 nacių ka
reivių ir oficierių ir pagro
bė 18 jų tankų bei motori
nių kanuolių, virš 300 įvai
rių kitų kanuolių, 20 dide
lių šarvuotų trokų, 175 kul
kosvaidžius, 75 radijo duo- 
tuvus, daugiau kaip 2,000 
automobilių, virš 1,200 ve
žimų su kroviniais, 500 ark
lių ir 26 sandėlius visokių 
karinių reikmenų.

Talkininkų Žygiai 
Prieš Vokiečius

KAUNO VALSTYBINIO TEATRO ATIDAROMASIS SEZONAS
Rašo Dineika, Kauno te

atro režisierius:
Kol vokiečiai viešpatavo 

Kaune, jie griežtai aprėžė 
ir Kauno teatro programą. 
Jie neleido operoje vaidin
ti jokių lietuviškų ir rusiš
kų kūrinių, ir tik 1943 m. 
buvo leista rusų opera “Bu
genius Oneginas”. Tarp 
kitko, buvo uždrausta Vie
nuolio kūrinys “1931-ji Me
tai” ir baleto veikalas “Gul
bių Ežeras.”

Lietuviams neatlaidžiai 
reikalaujant, vokiečiai, pa
galbaus, leido vaidinti Pet-

Staskevičiūtė, Rakauskaitė, Antanas Sodeika, Rimaitė, 
Jurgis Petrauskas ir Kiti Daro Pratimus Vaidinimam

rulio dramą “Prieš Srovę”, 
bet jie sucenzūravo jos tu
rinį ir pakeitė dramos var
dą į “Kun. Strazdelis.”

Vokiečiai stengėsi suda
ryt teatrui fašistinę progra
mą, bet lietuviai aktoriai ir 
dainininkai kietai priešino
si.

Iš vokiečių siūlytų operų 
buvo suvaidinta tiktai Wag- 
nerio “Lohengrin” ir 
“Tannhauser”. Kada vokie-

čiai reikalavo šias dvi ope
ras vaidinti vokiečių kalba, 
lietuv. dainininkai protes
tavo, sakydami, kad, girdi, 
nemokame vokiečių kalbos 
ir perdaug sunku būtų iš
mokti operų roles svetimoj 
kalboj. Taip vokiečių kalba 
niekada ir nepasirodė Kau
no operos scenoje.

Vokietinimo Priešai
Kad aktoriai atkakliai

E----------------------------------------------------------

priešinosi vokiškumui, dėl 
to turėjo varge ir skurde 
gyventi. Daugelis visiškai 
pasitraukė nuo teatro pa
grindų ir jieškojo prieglau
dos kaimuose. Toks dingi
mas nuo scenos buvo pa
prastas lietuvių inteligenti
jos protestas. Kai kurie lie
tuviai dainininkai ir akto
riai tebėra vietose, kur dar 
tebeina kariniai veiksmai. 
Kiti deportuoti į Vokietiją. 
Daugelis buvo nusiųsti su 
tūkstančiais kitų gyventojų 
statyti apsigynimo linijas

(Tąsa 5-me pusi.)

London, spal. 20. - 
merikiečiai apvalė nuo na
cių jau daugiau kaip pusę 
apsupto Aacheno didmies
čio, vakariniame Vokietijos 
pasienyje.

Rytinėje HolAndijoje an
glai ir amerikiečiai grumia
si artyn miesto vardu Ame
rika, už kelių mylių nuo 
Vokietijos rubežiaus.

Kanadiečiai nušlavė vo
kiečius nuo kelių mylių 
ploto ties Belgijos uosta
miesčiu Antwerpu.

Pietiniame Franc ijos 
fronte amerikiečiai ir ka
nadiečiai užėmė tris Vosges 
kalnyno tarpkalnes, linkui 
Belforto Spragos.

Daugelis Vengrijos ka
riuomenes dalinių dar ne
pasiduoda naujajai hitleriš
kai vengrų komandai.

Anglai rytiniame Italijos 
fronte prasiveržė per Pis- 
ciatello upę ir užėmė porą 
miestelių arti Cesenos.
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jog Raudonoji 
Čechoslovakiją 
arba Bulgari-

Raudonoji Armija Čechoslo-
vakijoj.

Pagaliau Raudonoji Armija pradėjo 
laisvinti Čechoslovakiją. Šis kraštas, 
kaip žinia, buvo vienas iš pirmųjų Hit
lerio pavergtų kraštų, todėl jis nepa
prastai daug nukentėjo.

Praeitą žiemą atrodė, 
Armija pradės laisvinti 
pirmiau negu Rumuniją
ją. Bet dalykai ėjo ne taip, kaip kam at
rodė, o taip, kaip reikalauja karo vedi
mo strategija.

Tenka manyti, kad neužilgo visa Slo
vakija (čechoslovakijos dalis) bus iš
laisvinta, kadangi ten smarkiai veikia 
partizanai, kurie gerokai padės Raudo
najai Armijai ir čechoslovakų pulkams, 
veikiantiems Raudonosios Armijos va
dovybėje.

Kaip žinoma, Hitleris buvo atskyręs 
Slovakiją nuo Čechoslovakijos ir paskel
bė ją (Slovakiją) “nepriklausoma.” Ka
talikų kunigas Tiso buvo paskirtas Slo
vakijos premjeru ir jis organizavo slo
vakų pulkus karui prieš Tarybų Sąjun
gą. Nemažai tų pulkų sukilo ir perėjo į 
Raudonosios Armijos pusę.

Kitą Čechoslovakų dalį, Karpatų Ru
sus, Hitleris buvo prijungęs Vengrijai.

Dabar, taigi, ateina galas'visiems hit
lerininkams ir jų sėbrams, kryžiavo j tį
siems Čechoslovakijos respubliką.

Čechoslovakiją bus ap vieny ta ir po ka
ro ji gyvuos kaip viena iš laisvų demo
kratinių respublikų.

Netenka nei aiškinti, kad visoki kvis- 
lingai Tisai ir kitokį pardavikai turės 
sumokėti nemažas sąskaitas už savo kri- 
minalystes.

Komisija Vokiečių Kriminalys
tėms Tyrinėti

Didelio dėmesio vertas tas faktas, 
kad Kaune, kaip Balys Krasauskas rąso, 
paskirta specijalė komisija vokiškų oku
pantų kriminalybėms (atliktoms Kau
ne) tirti.

Į komisiją įeina tokios asmenybės, 
kaip prof. Mažilis, prof. Tinklus, Felici
ja Bortkevičienė, d-rė Lašienė ir kt. Ka
talikų kunigas Klevas taipgi įeina į ko
misiją.

Be abejo, ištyrusi visą padėtį, komisi
ja pateiks išsamų raportą, kurį mes 
anksčiau ar vėliau gausime ir išspaus
dinsime mūsų dienraščio špaltose.

Šitos komisijos paskyrimas, josios 
darbas užduos didelį smūgį tiems lietu-

Lietuvos vy- 
darbą visus 

lietuvių tau
tai darbuotis,—tokius, kaip Felicija Bor- 
tkevičienė, sena veikėja ir niekad nebu
vusi komuniste.

Iki šiol mes dar negavome smulkme- 
niškesnių žinių apie tą komisiją, kurią 
tarybinė Lietuvos vyriausybė paskyrė 
tirti hitlerinių banditų kriminalystėms, 
atliktoms Paneriuose.

Atsimename, kaip tūli lietuviški laik
raščiai su pamėgimu spausdino žinias 
apie tai, kaip vokiečiai “kuria naują lie
tuvį.” Kai išgirsime komisijų praneši
mus, tuomet matysime, kaip vokiškieji 
neprieteliai “kūrė” naują lietuvį!....

Žinios apie mūsų ginkluotųjų pajėgų 
išsikėlimą į Filipinų salas gerai nutei
kė kiekvieną amerikietį. Šis žygis parodo, 
kad mes ne juokais pradėjome japonus 
šutinti ir kad mūsų karo vadovybės pa
žadėjimas išlaisvinti Filipinų salas, ne
buvo bevertis.

Gruodžio 7 dieną sukaks treji metai, 
kai japonai užpuolė Perlų Uostą. Būtų 
gerai, kad tas sukaktuves galėtume mi
nėti su išlaisvintomis Filipinų salomis.

Ponas Dewey Pamiršta Savo 
Draugus

Vilnis rašo:
“Savo prakalbose Thomas Dewey 

daro daug pažadų. Jis žada savotišką 
naują dalybą, kur kas geresnę už Roo
se velto. Jis šaukia, kad reikia ekono
minės programos, reikia pokarinio

“Pripažinus, kad Roosevelto admi
nistracija ne viską dar atliko, ne vis
ką padarė, pasižiūrėkime, kas tame 
kaltas.

“Kad parodyti svietui, kad Roose
velto administracija neturi tinkamo 
pokarinio plano, Dewey neseniai cita
vo Auto Workers Unijos (CIO) vice
prezidentą Richard Frankensteen, iš 
laiško, rašyto dar liepos mėnesį į New 
York Times. Tuom laiku senatorius 
Chavez ragino kongresą susirinkti 
rugpjūčio mėnesį, kad pravedus tam 
tikrus įstatymus, reikalingus pasitik
ti rekonversijos problemas po karo. 
Frankensteen sutikdamas su sen. Cha
vez išsireiškė, kad iš tikrųjų šalis ne
turi tinkamo pokarinio plano, ir pa
žymėjo, jog valdžia turėtų įsteigti tam 
tikrą agentiją organizavimui rekon
versijos proceso. Tam reikalui jis ra
gino priėmimą Kilgore biliaus.

“Ar Dewey, cituodamas Franken
steen, kad geriaus apkaltinus prezi
dentą už neturėjimą pokarinio plano, 
užgiria ir Kilgore bilių? .0 kas pasto
jo kelią to biliaus išleidimui, ar ne 
Dewey draugai republikonai?

“Bet Dewey šiandien už visus admi
nistracijos griekus kaltina Roosevel- 
tą, nors jo draugai pastojo kelią iš
leidimui daugelio bilių, už kuriuos 
Rooseveltas pasisakė ir kurie būtų bu
vę pravesti, jei Dewey draugai repu
blikonai nebūtų balsavę prieš juos.”

AR YRA ANTI-HITLERI- 
NIS JUDĖJIMAS VOKIE

TIJOJ?
Londoniškės lenkų val

džios pasekėjas W. R. Ma
linowski rašo laišką New 
York Timesui (sp. 19 d.) 
apie slaptą anti-nacišką ju
dėjimą Vokietijoj. Jis tei
gia, kad jokio tokio judėji
mo nesą. Įrodymui savo 
nuomonės Malinowski nu
rodo į lenkų ’’požeminio ju
dėjimo” pastangas susisiek
ti su vokiečiais. Vokietijon 
į katorginius darbus esą 
išvežta daugiau kaip du 
milijonai lenkų. Daugelis 
tų lenkų labai gerai kalbą 
vokiškai. Lenkų ’’požeminio 
judėjimo” vadai turį labai 
gerų ryšių su tais išdepor- 
tuotais lenkais. Jiems esą į- 
sakyta užmegsti ryšius su 
tais vokiečiais, kurie nepri
taria Hitleriui ir dalyvauja 
slaptam judėjime.

Bet, teigia Malinowski, 
per visus tris metus nepa
vykę surasti nei vieno vo
kiečio, kuris pritartų slap
tai kovai prieš hitlerizmą 
ir aktyviai ton kovon įsi
trauktu! Visai nei vieno!

Galima daleisti, kad Ma- 
linowskio pesimizmas yra 
persūdytas, arba kad anti- 
hitleriški vokiečiai nenori 
susidėti su londoniškės len
kų ponų valdžios pasekė
jais. Tačiau reikia pripažin
ti faktą, jog iki šiolei dar 
nėra pasaulis girdėjęs apie 
kokį nors platesnį vokiečių 
išstojimą prieš Hitlerio dik
tatūrą. O jeigu Vokietijoje 
būtų platus anti-hitlerinis 
sąbruzdis, tai apie tai ži
nios išsiveržtų kad ir per 
aštriausios nacių cenzūros 
sienas ir pasiektų platųjį 
pasaulį. Iš to galima spėti, 
kad anti-hitlerinis judėji
mas Vokietijoje yra be ga
lo silpnas ir Jungtinių Tau
tų karinės jėgos negali ti
kėtis iš jo didelės paramos, 
kai jos rimtai pradės žy
giuoti į Berlyną iš rytų ir 
vakarų.

Šauliai lenkų armijos, kariaujančios greta Raudonosios Armijos, šaudo j nacius 
Pragoję, Varšavos Brooklyne. Ant gatvekario dar tebėra iškaba su užrašu “tik
tai vokiečiams,” uždėta pasipūtėlių nacių, kurie okupuotų kraštų žmones ne
laikė žmonėmis. (Federated Pictures radiophoto).

KLERIKALAS MOKINA 
SOCIALISTĄ MELUOTI
Keleivio redaktorius visai 

neabejoja, kad rusų tauta 
yra ištroškus be duonos ir 
druskos sunaikinti lietuvių 
tautą! Jis tik dar nepajėgia 
atsakyti į klausimą, ’’kodėl 
Rusija nori sunaikinti Lie
tuvą?” (Kel. sp. 18). Per 
durnas jojo protas, kad at
sakyti į tokį didelį ir nepa
prastą klausimą. Todėl pa
sišaukia pagalbon ne ką ki
tą, bet jau seniai savo kvai
lybėmis pasižymėjusį nuo 
Lietuvos žmonių pabėgusį 
klerikalą Gabaliauską, pas 
pas kurį ant burdo dabar 
yra nusikraustęs ir Juozas 
Stilsonas, amžiną atilsį, 
Naujosios Gadynės grabo- 
rius.

Savo šlamštelyje, pava
dintam Lietuvių Žinios, iš
leidžiamam Pittsburghe, 
Gabaliauskas su mielu no
ru atsiliepia į Keleivio ba- 
lamūtišką klausimą ir vis
ką išdėsto, kaip ant delno. 
Jis sau drąsiai ir neužsi
merkęs posmuoja:

’’Rusai mano, kad turė
dami tiesioginius su Vokie
tija rubežius, jie galės Vo
kietiją geriau ’prižiūrėti’, 
kad ji nusiginkluotų ir ne
sirengtų naujam karui. 
Stalinas ir jo bendrai ne
pasitiki Aliantais ir Vokie
tijos ’priežiūrą’ nori jis 
pats vykdyti, per savo a- 
gentus, šeimininkaudamas 
Vokietijos viduje.

’’Bolševikai iš praeities 
praktikos žino, kad netu

rint su kokia nors valstybe 
tiesioginių rubežių, yra 
sunku palaikyti toje valsty
bėje bolševikų propagandą.

’’Tai yra tikroji ir tiesio
ginė priežastis, kodėl Rusi
ja nori sunaikinti tas ne
priklausomas valstybes, ku
rios randasi tarpe Rusijos 
ir Vokietijos.”

Todėl Gabaliauskas šau
kia visus šventuosius ir 
prakeiktuosius į kryžiaus 
karą prieš ’’Rusijos impe
rializmą” ! Keleiviniai glu- 
šai tam pilnai pritaria. Te
gul milijonai Amerikos jau
nų vyrų miršta kovoj prieš 
hitlerizmą, o Gabaliauskas 
su . Stilsonu ir Michelsonas 
su Strazdu joja karužėn 
prieš Rusiją!

Visa šita klerikaliniu me- c- 
klerių ir socialistinių mo- 
nelninkų filozofija prieš 
Tarybų Sąjungą ir prieš 
rusų tautą yra iškepta pa
ties Hitlerio Berlyne. Jie 
nieko naujo nepajėgia su
galvoti. Jų protinis baga
žas seniai išsisėmęs. Kaip 
tos papūgos, jie aklai kar
toja viską, kas išplaukia iš 
Goebbelso propagandos biu
ro.

O jų tikslas kiekvienam' 
aiškus: ardyti Jungtinių 
Tautų vienybę, pakenkti 
karo pastangoms, pagelbėti 
Hitleriui kuoilgiausia atsi
laikyti !

IŠKELTA AIKŠTĖN 
APGAVYSTĖ

New Yorke yra labai se
na menševikų mokykla, var
du “Rand School of Social 
Science.” Prie jos yra į- 
steigtas ir tų pačių žmonių 
kontroliuojamas “Institute 
for Russian Studies.” Tas 
gi “Institutas” yra lizdas 
baltgvardiečių ir Abroma
vičiaus tipo socialistų. Jojo 
tikslas, žinoma, skleisti A- 
merikoje anti-sovietinę pro
pagandą.

Dabar tasai menševikų 
Institutas išleidžia biuletiną 
“Russian Affairs”. Lietu
vių kryžiokų spauda jau 
semią medžiagą iš to biule- 
tino. Bet štai ir New York 
Times (spalių 18 d.) prane
šime iš Washington© sako, 
kad “Stalinas siekia išlai
kyt Reichą”, ir medžiagą i- 
ma iš “Russian Affairs”. 
Tačiau vietoj pažymėti, kad 
tas biuletinas yra leidžia
mas Rand School “Institu
to”, sako, kad biuletiną 
“čionai paskleidė Sovietų 
Ambasada!”

Tai bjauri klasta ir ap
gavystė. Daily Worker (sp. 
19 d.) reikalauja, kad Times 
paaiškintų, kodėl šita ap
gavystė padaryta: kas kal
tas, korespondentas, ar 
pats dienraštis!

TAUTOSAKA

Kunigo naudą velniai iš
gaudo.

Lėkė, kaip sakalas, —nu
tūpė, kaip vabalas.

Laimė yra kaip stiklas, 
nes greitai sudūžta.

Nespaudęs norago, neką- 
si pyrago.

Palengva toliau pasieksi.

Pateptais ratais greičiau 
važiuosi.

Vėlai susiprasi, — laiko 
nebrasi.

Žodis žvirbliu išlekia, bet 
jaučiu grįžta.

Įgula laivo Nathaniel Currier, ką tik sugrįžus po išbu
vimo 8 menesius Pacifike, priduoda $1,400 nuo 37 jū
rininku rėmimui politinio veikimo iš naujo išrinkti Roo- 
seveltą prezidentu. Pinigai įteikiami Nacionalės Jūrinin
kų Unijos raštinėj, San Francisco, unijos veikėjai Bes- 
delegatas Richard F. Gerry, vienas iš penkių davusių po 
šimtinę; John R. Sweeting (chief mate), ir delegatai 
šie Friedman. įteikėjai yra (iš kairės i dešinę): laivo 
George Wakin ir D. G. Cloutier. (Federated Pictures).

Naminis Frontas
Laivų Statybai Dar Trūksta 

25,000 Darbininkų

WASHINGTONAS. — Ka
ro Darbo Jėgos Komisijos pra
nešimu, spalių mėnesį Pacifi- 
ko laivų statybos ir taisymo 
dirbtuvėm reikės dar 25,000 
darbininkų. Be to, Pearl Har
bor esančių jūrininkystės -pa
statų taisymo darbams dar 
reikia 2,000 vyrų. Pirmininkas, 
Paul V. McNutt primena, kad 
yra būtina gauti darbininkų 
minėtiems darbams dar šį mė
nesį.

A.G.O. Forma 204 ar pan.), 
gautą iš adresato po š. m. rug
sėjo 30 dienos.

Geležinkeliams Dar Reikia 
Darbininkų

WASHINGTONAS. — Pulk. 
J. Monroe Johnson, Apsigyni
mo Transportacijos Įstaigos 
direktorius, paskelbdamas 
kvietimą visų J. V. dalių dar
bininkams susirinkti darbams, 
pareiškė, kad didelis trūkumas 
geležinkelių darbininkų San 
Francisco įlankos apylinkėje 
užkemša krovinių stotis ir re
zervinius plotus ir tuomi sulė
tina karo transportaciją. Pulk. 
Monroe pažymi faktą, kad dė
ka darbininkų trūkumo gele
žinkeliams, gali pavėluoti siun
tiniai, siunčiami į užjūrį per 
San Francisco uostą, ir me
džiagos, reikalingos tos apylin
kės karo gamybos įmonėms. 
Daviniai sako, jog Pacifiko pa
krančių geležinkeliams dar 
trūksta 4,000 darbininkų : gai
rių kilnotojų, gaisrininkų ir 
stabdininkų.

Karo Maisto Administracija 
Pataria Gerai Valgyti

Amerika Pagelbsti Dvidešim
čiai Nuo Karo Nukentėjusių 

Šalių
WASHINGTONAS. — Jo

seph E. Davies, Prezidento 
Karo Pašalpos Vadybos pir
mininkas, ragindamas paremti 
antrąjį tautinį karo fondo va
jų, įvykstantį 1944 m., spalių 
mėnesį, pareiškė, kad nuo 
1939 metų, kaip buvo užpulta 
Lenkija, Amerika yra suauko
jusi virš 175 milijonų dolerių 
dvidešimčiai nuo karo nuken
tėjusių valstybių.

Davies viešai paskelbė ben
dras sumas, suaukotas J. V. 
piliečių, įvairių svetimų šalių 
gyventojams. Iš paduotų skai
čių matyti, kiek amerikiečiai, 
neįskaitant Raudonojo Kry
žiaus pagalbos, yra suaukoję 
kiekvienai šaliai:

Kinijai $20,000,000
Tar. Sąjungai $30,000,000 
Francijai $4,500,000
Lenkijai $9,000,000
Did. Britanijai $40,000,000 
Palestinai $12,000,000 
Jugoslavijai $2,000,000 
Graikijai $12,000,000. 
Davies pareiškimu, Ameri

kos šalpos organizacijos yra 
padėjusios šių valstybių įvai
riems pabėgėliams, karo be
laisviams ir karinių pajėgų 
nariams: Norvegijos, Olandi
jos, Čechoslovakijos, Belgijos, 
Italijos, Danijos, Lietuvos, 
Latvijos, Luksemburgo, Filipi
nų, Albanijos ir Estijos.

WASHINGTONAS. — Ka
ro Maisto Administracijos nuo
mone, kavos puoduko rytą ne
pakanka dirbantiems vyrams 
ir moterims. Darbininkams rei
kia gerų pusryčių, keliančių 
energiją ir ūpą dienos pra
džiai. Administracija pataria 
štai kokius pusryčius:

Citraus vaisių, pomidorų 
(tomeičių) sunką, ar kokį ki
tą vaisių, suteikiantį vitamino 
C; stambių grūdų ar “en
riched” duoną ar košę; kum
pį, lašiniukus (bacon) ar deš
rą, suteikiančius vitamino BĮ, 
kuris yra būtinas geram virš
kinimui. čia paminėtas mais
tas padeda^išlaikyti žmogaus 
sveikatą geroje padėtyje ir 
nuramina nervus. Kiaušiniai— 
proteinus teikiąs maistas, Ka-I 
ro Maisto Administracijos tei- i 
girnų, dar duoda geležies bei 
vitaminų A, D, C.

Įspėjama Dėl Miškų Gaisrų

WASHINGTONAS. — Jung
tinių Valstijų Miškų Aptarna
vimo Įstaiga vėl kreipėsi į 
miškų darbininkus, stovyklau
tojus, medžiotojus, atostogau
tojus ir kitus miškų lankyto
jus, vengti ugnies, ypatingai 
tose apylinkėse, kur gaisro pa
vojus yra padidėjęs dėka vė
lyvos vasaros sausrų ir įvairių 
lengvai užsidegančių liekanų, 
pasilikusių miškuose, įvairiems 
karo meto stovyklautojams iš
sikėlus.

Miškų Aptarnavimo Įstaiga 
savo paskutiniu atsišaukimu 
skatina miškų lankytojus elg
tis atsargiai su ugnim rūkant, 
kūrenant laužus, ar naudojant 
šaudomuosius ginklus.

Konferencijoje Nagrinėjamas 
Veneros Ligų Kontrolės 

Klausimas

Išimtis Dėl Siuntinių Siuntimo 
Užjūriui Po Spalių 15 Dienos 

WASHINGTONAS. — Ar
mijos Paštas primena vieną iš
imtį, nustatytą siuntiniams 
siųsti užjūriui po spalių 15 d. 
Toji išimtis taikoma Armijos 
personalui, išvykusiam prieš 
ar tuoj po spalių 15 d. iš na
mų į užjūrį.

šiuo atveju Kalėdų dovanos 
bus priimamos ir po spalių 15 
d., iki š. m. gruodžio 10 d., 
imtinai, siuntėjui pristačius 
pranešimą apie adreso pasi
keitimą (Karo Departmentas

WASHINGTONAS. — Fe
deralinė Apsaudos Agentūra 
pareiškė, kad Tautinis Veneros 
Ligų Komitetas, savo antrame 
susirink ime, Washingtone, 
svarstė klausimą Veneros ligų 
plėtimosi ir reikalo sustiprinti 
kovą su Veneros ligų plėtimu- 
si demobilizacijos metu.

Susirinkimas buvo sušauk
tas aptarti žygiams, kuriuos 
reikės atlikti, norint pagelbėti 
5 milijonams sergančių civilių 
ir pastoti toliau kelią ligos plė- 
timuisi karių tarpe.

OWL
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PETRAS CVIRKA

PIRTIS
Žmonės mūsų niekad tikra pavarde 

nevadino, o vis Mikniais. Mano senelio 
tėvas, garsus tų laikų dailidė, statant 
Agliuonos medinę bažnyčią, nusirito 
nuo stogo ir, nors stebuklu išlikęs gyvas, 
prarado aiškią kalbą. JiJs taip mikčiojo, 
jog galėdavęs greičiau penketą namo 
vainikų išvaryti, negu vieną žodį ištarti. 
Iš to ir prasidėjo Mikčiai arba Mikniai. 
Senelis buvęs jau ne tik dailidė, bet ir 
račius. Išėjęs j girią su vienu kirviu, jis 
grįždavęs važiuotas. Ir taip, per kelias 
kartas mes paveldėjom ne tik pravardę, 
bet ir amatą. Agliuonos kaimų namai, 
gulį šiapus ir anapus upės, tai vis Mik
nių statyti. Juokaudami žmonės sakyda
vo, kad niekas tiek ąžuolų, eglių ir skro
blų neišnaikino, kiek Miknių kirvis. Gal 
ir teisybė, bet kas gali tuo skųstis, gyven
damas šiltai suręstoje pastogėje? Sakau, 
tegul bus ramybė ir amžina taika tose 
pastogėse, tegul ras nakvynę ir viešnagę 
keleivis, peržengęs Miknių tašytą slenk
stį! Tik aš, Adomas Miknius, nusibodus 
trankytis žmonėse, it katinui, stogais lai
pioti, įsigijau žemės sklypelį, vedžiau 
nusižiūrėjęs patinkančią merginą ir kir
vį bei oblį pakeičiau j žagrę. Dar kurį 
laiką mane žmonės vadino meistru, il
gainiui atprato ir nenorėdami sumai
šyti su kitais Mikniais, gyvenančiais 
kaime, tebesako: “Tasai, kur vokiečiams 
pirtį iškūreno...” arba: “Tas pats, ku
ris vokiečius iškepė!” Gerai, jei žinan
čiam tai sako, bet dažnai atsitinka, kad 
dešimtas iš devinto išgirdęs tokias melo
dijas apie mane surezga—gėda klausytis. 
Išeina, lyg aš būčiau vokiečius, nelygi
nant karosus, keptuvėje iščirškinęs. Kas 
mane, Adomą Miknių pažįsta, gali ant 
širdies padėjęs ranką patvirtinti, kad sa
vo gyvenime nesu viščiuko krauju nagų 
sutepęs. Kai tenka skersti kiaulę ar 
darbymečiui pjauti avį, išeinu į laukus, 
kad negirdėčiau gyvulio balso. Bet kas 
teisybė—tai teisybė: vokiečius galabi- 
nau. Dangus liudininkas, kad teisingai 
pasielgiau.

Mūsų kraštą užėmė vokiečiai. Agliuo
nos dvare įsitaisė jų vyriausybė. Iš čia 
jie nutiesė telefonus į visus kitus dva
rus ir falvarkus, iš kurių per karą buvo 
pabėgę šeimininkai. Kiekvienas kiemas 
tris dienas per savaitę turėjo atidirbti 
vokiečių ūkiuose. Tuojau pradėjo taisy
ti Agliuonos kelius. Armoniškių laukų 
akmenis, katrie, sako, buvo atnešti ir iš
barstyti velnio, skaldė vokiečiai su para
ku ir šimtai pavarytų žmonių su savo 
vežimais gabeno juos prie naujai grin
džiamo plento. Seniūnai nuo ryto iki 
nakties bėginėjo po kaimus, varinėdami 
jaunus ir senus, katruos prie akmenų, į 
dvaro laukus, katruos į girias medžių 
leisti. Nežinau iš ko sužinoję, kad moku 
dalidės amatą, vokiečiai pavarė mane 
į dvarą. Šiek tiek mokėdamas jų kalbos, 
kurios buvau nusiklausęs paprūsėje, 
meistraudamas ten jaunystėje, pasida
riau vyresniu. Pirmąkart man teko sta
tyti namą pagal planus, kaip miestuose. 
Vokietis inžinierius išpiešė dideliuose, 
kaip paklodė, popieriuose ką turim da
ryti ir mums, meistrams, kasdien vis 
rodė. Mokytas buvo vokietis, nupiešda
vo tuoj medį, trobas, arklius, kaip gy
vus. Tik nemėgdavo, kad su juo kalbė
dami kvėpuotumėm, liepdavo iš toliau 
kalbėti ir rodydavo į mūsų dantis, kad 
reikia juos valyti su šepečiais. Tris di
džiausius svirnus pastatėm per vasarą. 
Kai tik stogus spėjom užkraiguoti, į 
aruodus pradėjo pilti grūdus. Pylė ne tik 
iš dvaro javų iškūlę, daugiausia iš žmo
nių atimtąją duoną čia telkė. Pastatėm 
dar dvi pašiūres linams ir kailiams 
krauti. Man tik tik nepasisuko bėda. Dėl 
to, kad aš susigrabaliojau vokiškai, no
rėjo jie mane padaryti perguldytoju, 
kad su jais važinėčiau po falvarkus, 
kaimus ir kur reikia jiems persakyčiau 
mūsų žmonių kalbą. Iki to laiko spėjau 
į vokietį ir jo darbus prisižiūrėti ir pa
mačiau, kad vagis ant vagies, begėdis 
ant begėdžio sėdi, tegul jie ir mokyti',

pagal planus viską daro, tegul arkliai 
jų cukrum šeriami ir patys dantis išsi- 
krapšto pavalgę. Ne savo labą jie puto! 
Manau: ne man į žmonių ašaras žiūrėti, 
jų raudų klausyti! Ėmiau visaip išsisu
kinėti, kad tik perguldytoju nebūti. Pa
sišaukė mane amtforštejeris. Gražus bu
vo vyras, lieknas, skaistus, rankos, kaip 
panelės, baltos, žieduotos, nagai laku da
žyti. Turėjo jis katę. Ar tai dvare ją ra
do, gal iš savo kraštų atsivežė, tik katė 
nematyta: ilgiausia, gauruota, lyg lapes 
uodega, akys tarsi pelėdos. Išrėdyta to
kia: su raudono šilko kaspinu per kaklą. 
Murū—ją vadindavo. Viską jai leisdavo 
daryti: ant kelių, būdavo, amtforšteje- 
riui užsikrausto, nuo kelių ant pečių, ir 
uodega per veidą pabraukia, o jis jai 
nieko. Su žmogum vokietis kalbasi, ka
tę rankose laiko, myluoja, glosto tomis' 
žieduotomis rankomis. Rodos nepatikė
tum, kad tokios meilios rankos žmogų 
galėtų mušti. Taigi pasišaukė jis mane 
į kambarius. Geria pieną su šokoladu. 
Katės ta iš atskiros lėkštės ėda, per visą 
stalą uodegą permetusi. Klausia, kodėl 
aš neapsiimu būti perguldytoju. Aš jau 
buvau sugalvojęs ką sakyti ir paaiški
nau, kodėl mus Mikniais vadiną. Pasa
kiau, kad mūsų visa giminė su neaiškia 
kalba gimsta. Man pačiam, aiškinu jam, 
kartais taip liežuvis užkrinta, jog pusę 
dienos praeina, kol žadą atgaunu; mykiu 
mykiu, seilės tykšta—koks iš manęs per- 
sakytojas! Patikėjo, matyti, vokietis, 
galvą palingavo ir mostelėjo, kad galiu 
nešdintis. Iš dvaro namo visvien nepa
leido. Čia jiems stogą pataisyk, ten ar
kliams ėdžias sukalk, pirty naujas grin
dis įdėk. Iki tol iš savo valgiau, ką įsi
dėjęs iš namų, paskum ėmė jie šert ma
ne iš katilo, kur kareiviams virė. Sočiai 
šėrė: mėsos kiek nori, balta duona, ka
kava. Tik prašyt būdavo sunku, gerklėj 
valgiai sustodavo,' kai pagalvodavau, 
kad iš žmonių atimtą puntu, gal pas
kutinį savo artimųjų kąsnį. Ne sykį, 
šaukštą palaižęs, nuo vokiško stalo pasi
traukiau. Kur nors už kertės pasislėpda
vau, išsi imdavau iš savo maišgalio duo
nelės—ir gerai man, ant širdies lengva. 
Nors varčių aš Adomas, vokiečiai mane 
šaukė Johanu. Argi su jais ginčysis! 
Jeigu Johanas, tegul jau bus — Joha
nas. Koks reikalas, tuoj: “Johan, kom- 
gyr!” Įprato jie į mane. Galėjau vaikš
čioti po rūmus ir jeigu įeidavau, kai jie 
valgo ar kortuoja, nesupykclavo. Dau
gybė buvo rūmuose kambarių, tik tuose, 
kur negyveno vokiečiai, buvo sienos iš
draskytos, grindys vietomis išluptos, pa
veikslų rėmai išnarstyti, stovylos viso
kios nudaužytos. Įsakė man, kad grin
dis užkalčiau ir sienas užlyginčiau. Dva
re buvo pasilikęs senųjų ponų liokajus, 
tai jis man papasakojo, kad vokiečiai, 
kai tik atėjo, tvarką savo bedarydami, 
benešiodami daiktus, sukūlę, tyčia ar 
netyčia šventą Jurgį, raitelį. Kai tik

J 
šventasis sudužęs, ir pabirę iš jo aukso 
rubliai. Matyt, ponų buvo paslėpta. Na, 
po to vokiečiai puolę daužyti visas sto- 
vylas, nudraskė nuo sienų gelumbę, iš
narstė paveikslų rėmus, išpešiojo, pei
liais subadė odines kėdės, atlupo grin
dis — pinigų daugiau neradę. Liokajus 
rodė man, kokios stovylos ir paveikslai 
atgabenti iš Rymo, kokie iš Aigipto že
mės.

Išlaikė mane vokiečiai dvare rudenį ir 
žiemą., Darbų ne kažin kiek buvo. Įvedė 
gyventojams leidimus, be kurių niekas 
negalėjo išvykti iš savo valsčiaus. Va
žiuoti privalėjo, prisirišti prie vežimo 
vokiečių išduotas lenteles, kur buvo už
rašytas kreisas, amtas, kaimas ir gyven
tojo pavardė. Tas lenteles man ir teko 
drožti. Šimtus jų pridrožiau ir dar viso
kių lentų, kurias vokiečiai pakelėse ant 
stulpų prikalinėjo, su įrašytais kaimų 
pavadinimais, kiek kiemų, gyventojų. 
Tuomet, žiemą, vokiečiai atsigabeno į 

dvarą mašiną, tokią ne ką didesnę už 
siuvamąją. Pastatė ją špeirezaloj, kaip 
jie vadino valgomąjį kambarį, ant komo- 
clės. Liepė man nuimti nuo sienos pa
veikslus, išlupti vinis ir toje vietoje pa
kabint drobulę. “John, sako jie man, 
dabar tu pamatysi gyvą imperatorių, 
mūs kaizerį, kaip jis jos ant arklio.” 
Leido jie man pasilikt. Suėjo visi vokie
čiai ir pats komendantas. Uždangstė 
langus, taip kad visai tamsu buvo, tik to
je mašinoje lempą uždegė, šviečia pro 
stiklą ant drobulės. Iš pradžių nesusi- 
gaudžiau: kažikas mirga, kruta. Žiūriu, 
eina kaizeriai, rankomis švytruoja, su 
šautuvais, katiliukus prisikabinę nešasi. 
Eina ir eina pro tokį namą, vienas netgi 
nosine pamosavo. Nuėjo kareiviai, vokie
čiai aplink mane sušnarėjo, girdžiu: 
kaizer, kaizer! Iš tikrųjų, raitas, įsirė
męs ranką į šoną, kuoduota kepure joja, 
paskum jį dar keli tursuoja. Rodos ims ir 
ant tavęs užjos, visai kaip gyvi, net kva
pas arklių šnervių eina. Pirmąkart tada 
mačiau krutančius paveikslus ir tikru 
stebuklu man tai pasirodė. Dabar juos 
kinais vadina ir niekam jie ne naujiena.

Prisižiūrėjau visokių išmįslų pas vo
kiečius. Būdavo, kad ir visokiais niekais 
jie užsiimdavo. Sykį pavasarį, vieną 
šventadienį, po pietų, paskelbė, kad bus 
gerichtas, arba teismas. Liepė man špei- 
zezaloj sustatyti eilėmis kėdės, priešais 
pastatyti ilgąjį stalą, o prie jo krėslą,— 
gražiausią, koksai tik buvo dvare. Tą 
krėslą atnešiau iš amtforštejerio kamba
rių. Veterinaras atnešė lėkštę su dešra 
ir padėjo ant stalo. Susirinko visi. Amt- 
forštejienė atėjo su kate ir taip pat at
sisėdo. Paskum įėjo inžinierius, doktor 
Line, oberleitenantas — kitų pavardžių 
neatsimenu. Liepė visiems stoti, paskum 
visus susodino. Dairausi, ką čia teis, 
aplink vieni vokiečiai, šaiposi kažinko- 
dėl. Nesuprantama man buvo ir kam to
ji dešra ant stalo. Nebuvo panašu, kad
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Amerikiečiams sportas pasilieka sportu. Sėdėdami kur nors pavojingame karo 
fronto užkampyje amerikiečiai išklauso radijo pranešimus apie beisbolčs lošio eigą, 
o paskui. . . Paskui į žūt-būtiną lošj prieš fašistus, kurie iš pasaulio atėmė progą 
žaisti arba klausytis žaismės savo namuose. Čia klausomoji buvus žaismė tarp Car
dinals ir Browns. Vienas iš jų dar surašo žaismės rekordą. Deskos vietoj jam patar
nauja iš vokiečių atimtas “pillbox” (U.S. Signal Corps radiophoto per Federated 
Pictures).

iš mūsų žmonių ką nors teistų. Iki to 1 
laiko, kiek išbuvau dvare, mūsų žmonių 
vokiečiai niekad neteisdavo, pakakdavo, 
kad sumušdavo, gabendavo į apskrities 
miestą arba pasodindavo į areštinį. Dva
ro ledaunėje įtaisė areštinę; ten visuo
met sėdėdavo kas nors iš aplinkinių, ne 
kažinkokie nusikaltėliai: kas grūdus su
pelijusius į dvarą pristatė, be vokiečių 
leidimo į kitą valsčių važinėjo, ar kokia 
moteriškė vokiečiams duoklę nešdama 
užperėtą kiaušinį įbruko. Apie tokius 
greit būdavo galima sužinot, ilgai juos 
laikys, į miestą gins ar už auksą paleis. 
Jei saviškiams atėjus už suimtąjį prašy
ti amtforšteinas juos prisileisdavo ir jei
gu jis pradėdavo sukinėti ant piršto sa
vo auksinį žiedą, žmogus jau suprasdavo 
kuo amtforštejerį tepti. Atnešdavo kas 
auksinį daiktą, laikrodį, medalijoną, ar 
keletą aukso rublių — tuoj paleisdavo 
suimtąjį. Bet būdavo atsitikimų, kad 
ir už didelę kainą kito nepaleisdavo, o 
varydavo į miestą. Iš ten jau žmogus re
tai grįždavo — tokį už spygliuotų vielų, 
arba duobę sau kask. Prieš tąjį teismą 
į ledaunę uždarė vyrą ir moterį. Vyro 
pavardę atsimenu — Geležius, o moteris 
buvo iš toliau, ir dabar jau pamiršau. 
Dirbo jie dvare, pjaustydami su kitais, 
pavarytais iš kaimų, bulvėms sėklą. Va
kare, baigdami darbą ir ruošdamiesi na
mo, pasiėmė jie po keletą bulvių, sugrū- 
dę jas užantin. Priežiūra, matyt, paste
bėjo, abu iškratė, apskaldė ausis, bet ne
paleido. Gal būtų ir paleidę, tik kažikas 
įskundė, kad jie raginę ir kitus dirban
čius pasiimti bulvių, sakydami: “Iš vo
kiečių imti ne nuodėmė. Juk mes savo 
imame, gryną savo kraują ir prakaitą: 
iš mūsų jie viską'išplėšė, nėr kuo ir kū
dikių pašerti. Vokiečiai tikrieji va
gys!...” Sąkytum, prie tų žodžių nieko 
ir nepridėsi, viskas teisybė. Dvare juk 
kalnai tų bulvių priversti stovėjo, kitos 
jau ir pūt pradėjo, teko vežti iš sandėlių 
ir krėsti laukuos.' Bet kai pas amtforš- 
teirį atėjo suimtųjų giminės, jis jų ne
priėmė, pagrasindamas, kad ir tuos už
darysiąs. Patys neturėdami, artimieji ir 
pažįstami, kad kryželį, kas vestuvinį 
žiedą — surinko vokiečiui aukso. Suim
tųjų šeimos ėmė maldauti, kad aš, kaip 
mokąs jų kalbą ir prieinąs prie amtforš- 
teino įteikčiau jam auksą ir užtarčiau 
nelaiminguosius. Pasaugojęs vokietį, ka
da jis vienas, pakišau jam tuos blizgu
čius. Ne pirmąkart žmonėms vis siun
čiant per mane kyšius, besistengiantiems 
čia vieną, ar kitą iš ledaunės išgelbėti, 
amtforštejeris tuoj suprato, ko atėjau. 
“Na, Johan, koks šuo uodegą prisvilo?” 
—paklausė, kryželį ir vestuvinį žiedą 
įsidėdamas kišenėn. Taip ir taip, sakau 
jam, uždaryti geri žmonės, namuose ma
žus paliko. Kas tokie? — klausia. Pasa
kiau pavardes. “A, tie!” vokietis susi
raukė ir perspėjo mane, kad už vagis aš 
nesistengčiau. Kaip nebandžiau įterpti 
dar žodį, kad ne iš gero vargšas tą kele
tą bulvių pasiėmė — daugiau neleido 
man kalbėti. Taip ir nepasisekė sumink
štinti vokiečio širdį. Kai paskelbė dvare 
teismą, man tuojau dingtelėjo, kad teis 
Geležinį ir tą moteriškę. Ir ką jūs pasa
kysite? Teismą vokiečiai suruošė amt
forštejerio katei. Prisiklijavęs barzdą ir 
ant kaklo užsikabinęs kažkokią grandi
nę, inžinierius atsisėdo teisėju. Iš ilgiau
sio popierio,., kurio vienas galas siekė že
mę, perskaitė jis raštą. Advokatu buvo 
oberleitenantas, taip pat apsirengęs ko- 
medijantu, su kažkokiu- šilkiniu, mote
rišku plosČiumi. Kaltino katę, kad ji įlin
do į virtuvės spintą, apkramtė dešrą, iš
vertė pieną ir suėdė dešros galą. Vieną 
po kito prie stalo šaukė liudininkus, 
kaip tikrame teisme. Už katę, miauk- 
čiodamas atsakinėjo žandaras Liucė, au- 
strijokas. Taip gerai jis pamėgdžiojo ka
tę, apuostinėjo dešros galą ir taip fu-fu 
darė, gindamasis, kad jis nekramtė la
šinių, jog vokiečiai leipo iš juoko. Teisė
jas vis skambino varpeliu, traukė sau 
už barzdos—buvo tikra komedija. Po 
kokių dviejų valandų katę išteisino ir vi
si su triukšmu puolė prie amtforšteje
rio, nutvėrę Murū leteną, ėmė ją kratyti,

{Tąsa 4-me pus.).

Toronto, Canada
Visko Po Biskutį

Kaip Toronto komercinė 
spauda, taip ir menševikiški 
rėksniai verkia, kad Finliandi- 
jai uždėtos “per didelės karo 
reperacijos,” kad ji negalė
sianti to panešti.

Kiti, švaresni, didlapiai ko
mentuoja, kad tos sąlygos, 
ant kurių sutiko Finliandija, 
yra daug lengvesnės, negu bi
le žmogus galėjęs tikėti.

Paremdami tą, jie iškelia 
faktus, kad Finliandijos karo 
reperacijos yra 20 mil. dol. 
mažesnės, negu jai kainavo 
vesti karas vienus metus.

“Canadian Aid to Russia” 
fondas pasiekė $3,640,185 ir 
vis nuolatos kyla.

Tas fondas buvo įsteigtas 
tais metais, kada hitlerinės 
gaujos užpuolė Sovietų Sąjun
gą. Tas komitetas buvo užsi
brėžęs sukelti vieną milijoną 
dolerių dėl nukentėjusių žmo
nių So v. Sąj. ir per aprube- 
žiuotą vajaus laikotarpį buvo 
sukelta apie trys mil. dol. Už 
tuos pinigus jie siunčia reika
lingus daiktus.

Minėtas komitetas persiun
čia veltui drapanas ir kitokius 
daiktais, kurie bus persiunčia
mi per tą komitetą.

Kanados lietuviai prisidėję 
prie šelpimo Lietuvos žmonių, 
kaip pinigais, taip ir kitokiais 
daiktais, kurie bus persiunčia
mi per tą komitetą.

Mylinti savo kraštą, savo tė
vynę, kuri tiek daug iškentė
jo, dabar gavo progą prisidėti 
savo dalele prie šelpimo žmo
nių nuteriotoj Lietuvoj.

suma siekia $1,300,- 
tai yra, 100 milion. 
negu šeštų pergales

Septinti pergalės bonai bus 
parduodami šio mėn. pabaigo
je, kurių 
000,000, 
daugiau, 
bonų.

Tam tikslui bus vajus, ku
riame bus sudarytas didelis 
tinklas žmonių tam darbui pra
vesti. Kad bonų pardavimas 
eitų sėkmingai, kiekvieno žmo
gaus pareiga pirkti sulyg savo 
išgalės. Iki šiol kiekvienas Ka
nados gyventojas bendrai pa
skolino po $689, o pardavus 
septintuosius pergalės bonus, 
kiekvienam 
jui išeis po 
me kare.

Iki šiolei
truota 13,789,524 
kurie skolino pinigus.

Kanados gyvento- 
$800 vien tik šia-

jau yra užregis- 
asmenys,

CHURCHILLAS PIETA
VO PAS STALINĄ

London, spal. 19. — So
vietų premjeras Stalinas 
suruošė pietus Anglijos 
premjerui Church illui ir 
anglų užsienio reikalų mi- 
nisteriui A. Edenui.

Maskva. — Sovietų kovū- 
nai spalių 17 d. visuose 
frontuose sudaužė, išdegino 
bei iš veikimo išmušė 58 
vokiečių tankus ir nukirto 
69 jų lėktuvus.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.
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sveikindami. Vokietis tik šypsojosi pa
tenkintas ir visus vaišino cigarais. Pa
menu, kad tai buvo sekmadienio vakare. 
Man reikėjo grąžinti j flygelį, kur gyve
no amtforštejeris, jo krėslą. Jis buvo 
liepęs pastatyti tą krėslą teisėjui, puikų 
krėslą, su aukšta, visokiomis gėlėmis iš
raityta atloša. Išėjau aš per parką. 
Perėjau liepų alėją ir traukiu sklypu, 
užsodintu beržais. O reikėjo dar pereiti 
senąjį parką ir ten jau flygeliai. “Halt, 
halt!” staiga išgirdau balsą. Manyda
mas, kad mane šaukia, pasidėjau krėslą 
ant žemės, apsidairiau — niekur nieko, 
tik ratai keliu nutarškėjo. Prisikimšiu 
pypkutę, manau, ko čia man skubėti. 
Oras gražus, pirmą dieną toks šiltas, 
beržai nuspurgę, kad dar šilto lytaus— 
ir sužaliuos. Kemšu sau pypkutę, dai
rausi. Išlenda iš krūmų amtforštejeris 
su inžinieriumi, suka į mano pusę. Ga
liuką paėjęs, inžinierius atsiliko, norėjo 
tarsi grįžti, paskum užsilipo ant kelmo, 
kažką šaukia: “Vart, vart!” Amtforšte- 
ris jau tekinas, tik ne į mano pusę bė
ga, o pro bityną, į laukus. Peršoko per 
griovį, pataikė į balą, nusikeikė. Žiūriu, 
kalvos šlaitu, du kareiviai varosi moterį 
ir vyrą. Užnugary surištomis rankomis, 
suimtieji žingsniavo greta, petys į petį. 
Veidų jų negalėjau matyti, tačiau iš 
drabužių pažinau, kad tie patys, apkal
tinti vogę bulves. “Turbūt varosi į mies
tą” — dingtelėjo man ir aš atsiminiau 
tą auksinį kryželį ir žiedą ir man su
spaudė širdį, kad aš nieko jiems neįsten
giau pagelbėti.

Kareiviai, išgirdę šaukiant, sustabdė 
žmones ties duobe, kur degindavo kal
kes. Amtforštejeris priėjo keli žingsniai 
nuo suimtųjų, nešdamasis kažką baltą 
rankoje ir man pasirodė, kad jis užmir
šo kokį popierį. Bet tai buvo revolveris. 
Žengdamas vis artyn, vokietis priėjo iš 
užnugario žmonėms ir iššovė. Mane 
taip išgąsdino, kad pypkė lept — ir iš
krito iš dantų. Nei moteris nei vyras pir
mą akimirką nepajudėjo. Spėjau pagal
voti, kad vokietis gal įsigeidė nelaimin
guosius tik įbauginti, Geležinis pasisuko 
šonu, lyg norėdamas dirstelėti į šovusį 
ir krito į duobę. Jų rankos, matyt, buvo 
surištos viena virve: krisdamas žmogus 
nusitempė ir moterį. Toji sukliko, tokiu 
balsu sukliko, kad ir mirusieji turėjo pa
busti. Amtforštejeris pribėgo prie duo
bės ir dar kartą iššovė žemyn, paskum 
dar kelis kartus. Daugiau negalėjau žiū
rėti. Apsikabinau medį, kad neišgriū- 
čiau. Nežinau, kas su manim darėsi. 
Man vis rodėsi, kad moteris rėkia ir rė
kia, o rėkė varnos viršum mano gal

vos, pabaidytos iš savo lizdų. Po geros 
valandos paėmęs nešti krėslą jį vos be- 
pakėliau — toks jis man buvo sunkus. 
Kai atėjau į flygelį, ten jau degė žibu
rius. Buvo susirinkę visi katės teisėjai 
ir liudininkai. Amtforštejeris juos pa
kvietė į balių.

Dvare neilgai teišbuvau po to atsitiki
mo. Negalėjau nei ramiai miegoti, nei 
valgyti, pats nesusigaudžiau, ką darąs, 
kur einąs. “Johan, tu sergi?” klausda
vo vokiečiai.

Sykį atvažiavo iš miesto komendantas 
ir dar du ponai. Nuo pietų iki vakaro 
baliavojo pas amtforštejerį, visas dva
ras pakvipo kepsniais. O prieš tai lie
pė man amtforštejeris iškūrenti pirtį. 
Visuomet jiems kūrendavau dėl to, kad 
man iškūrenus nepasilikdavo pirtyj nei 
dūmų, nei garų. Pradėjus temti, at
krypavo visi, it antys, nusilesę. Su rank
šluosčiais, paklodėmis. Atsinešė jie dvi 
kašes alaus. Apsisiautę paklodėmis, nuo
gus pilvus atkišę išeis — pagers, pagers 
iš butelių ir vėl, sienos pasilaikydami, į 
pirtį. Kažkuris jų, pamatęs netoliese pri
rištą arklį užsirangė visas muiluotas ant 
jo ir lyg velnias, makalai-makalai. Pajo
jęs galą, nudribo į arimą, atrėpliojo 
purvinas, vėl prie alaus. Galiausiai su
simetė visi prūsokai į pirtį.

Nebuvo man jokio reikalo žiūrėti į 
girtus. Išsiruošiau namo. Tik kažinkas 
einu ir kojos pinasi. Lyg ką būčiau pali
kęs, atgal traukia. Paėjau galą, apuo
kas medyje: ū-uu-uu! Įsukau į kelią. 
Paukštis atplasnojo, atsitūpė jau kito 
medžio viršūnėje ir ū-uu-uu! Lyg prieš 
didelį vėją, žengiu, nepažengiu — atbu
lą stumia atgal. Persižegnojau— ir te
kinas atgal. Nežinau, iš kur mano ran
kose atsirado pančiai, kuriais neskubin
damas, tvirtai užrišau iš lauko pirties 
duris, atsimenu, kad dar rąstais užri
tinau jas, nepasakyčiau šiandien kaip 
įžiebiau ugnį, tik gerai pamenu, kad 
pirma uždegiau skiedras, sušluotas prie 
namo į didžiausią kūgį, o nuo skiedrų 
apnešiojau liepsną aplink visą pirties 
stogą.

Dar neišbėgau iš dvaro laukų, ugnis, 
matyt, persimetė į svirnus, dėl to, kad 
liepsna bujojo, iki pat dangaus, dviejo
se vietose. Į namus aš neužsukau. Dėl 
šventos ramybės pačią ir nedidelę savo 
mantą jau anksčiau buvau pergabenęs 
toliau, į girias, pas dorus žmones. Vai
kų aš neturėjau. Visą naktį ėjau ir man 
vis kelią švietė gaisro ugnis. Pasiekęs 
Šakynos pagirį, atsiklaupiau, pasimel
džiau ir pabučiavau žemę, kad ji mane 
lengvai nešiotų.

O toliau kas buvo—tai jau kita pasa
ka.

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apylinkes, j krautuves 

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

Klausyk, Mateušai!
Mateušai, aš dar labai rimtai prašau 

tavęs, kaipo savo vyro, klausyk manęs, 
vartok Deksnio Galingą Mostį. Juk jau 
viską bandei dėl savo reumatiškų skaus
mų, kurie tave kankina jau kelinti me
tai. Tu man įkirėjai iki gyvo kaulo, aš 
nežinau ar tu jauti ar ne, kad tu da
bar palikai toks piktas, priežasčių jieš- 
kodamas, o prieš oro permainą tai tik
ras širšė. Mateušai, jeigu nori su ma
nim ilgiau gyventi, tai klausyk manęs. 
Tuo jaus pradėk vartoti Deksnio Galin
gą Mostį, aš labai daug girdėjau pagy

rimų nuo skirtingų žmonių apie Deksnio Galingą Mostį.
Tu žinai, kad aš ir tu yra vienas kūnas, tik dvi dūšios.
Aš, kaipo tavo ištikima' moteris rūpinuos apie tave kiek tik aš išgaliu, 

ir aš manau reikale ir tu rūpinsies apie mane. Vėlinu tau greičiausiai pa
sveikti, Tavo Prisiega.

Sveikata brangiausias turtas pasaulyj. Be sveikatos nemiela nei gyventi. 
Jeigu tamstą kankina REUMATIŠKI SKAUSMAI, prieš oro permainą 
jauti DIEGLIUS ir NESMAGUMĄ, RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJIMĄ IR 
TIRPIMĄ, ATŠALUSIAS KOJAS,—nelauk ilgai, kad nebūtų per vėlu, 
ale tuojaus pradėk rūpintis apie savo sveikatą. Tamsta esi kapitonas ir 
valdovas ant savęs, tai ir žiūrėk ir rūpinkis apie save. Tamstos pažystami 
ar kaimynai neprivers tamstos, pats ir tik pats turi rūpintis apie save. 
DEKSNIO GALINGA MOSTIS yra naujai pagerinta ir sudaryta jš skir
tingų kraštų svieto, skirtingų žolių šaknų ir aliejų. Turi savyje galingą 
šilumą, šildydama galingai, greit ir stebėtinai, pagelbės nuo minėtų skausmų.

Virš 20 metų kai tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ 
MOSTŲ Pasekmės yra taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir
tingų kraštų, kuriais žmonės dėkuoją už mostį ir tokių laiškų vis daugiau
ateina kasdieną. j

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, 
tas ir važiuoja. Tad jeigu nori važiuoti, tai ir 
tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostim.

Kaina 1-oz. 75c, 2-oz. —■ $1.00, 
PASARGA: Neimkite nei jokių

4-oz. — $2.00, 16-oz. — $5.00.
kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite

ir žiūrėkite, kad būtų užrašyta: 
Tai tik taip aplaikysitc tikrąjį 
Dekens Ointment.

DEKEN’S OINTMENT
Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę ir antrašą ir pažymėk 

už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada atneš Galingą Mostį.

Reikės primokėt kelis centus už persiuntimą.
.....Deksnio Galinga Mestis ..... 1-oz. ... ... 75c
.....Deksnio Galinga Mostis ..... 2-oz. ... ... $1.00
.....Deksnio Galinga Mostis ..... 4-oz. ... ... $2.00
.....Deksnio Galinga Mostis ..... 16-oz. ... ... $5.00

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

Vardas ir pavardė ..................................................................................................
Gatvė ir numeris ...................................................................................................
Miestas ................................................................. Valstija .... .............................

DEKEN’S OINTMENT CO. p. o. box 666, Newark i, n. j.
NOTICE i» hereby given that License No. 
RL 7859 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 40 Marcy Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings to be consumed 
on the premises.

WALTER GOLDSTEIN & 
D. JOSEPH GEORGE 
(G. & G. Bar & Grill)

40 Marcy Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE K hereby given that License No. 
E 58 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

MAX KUCINE
705 Hart St. Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 113 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

ALEXANDER LEWIS
705 Hart St.. Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 184 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

JOSEPH MILLER
705 Hart St.. Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 48 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Ig»w. Borough of Brooklyn. County of 
Kings.

SAM ERRERA
705 Hart St.. Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 200 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

SAMUEL BEEBER
70 Steuben St.. Brooklyn. N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 66 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

BENJAMIN YAGODNICK
68 Gerry St.. Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 47 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

BENJAMIN RICHELSON
58 Gerry St.. Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 61 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

PHILIP COHEN
355 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 172 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

ISAK WOLF SIEGAL
355 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 30 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

SAMUEL KONIGSTEIN
90 Hooi>er St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 321 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

NICK MITARITANNO
671 East 98th St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 67 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

JACOB SHAPIRO
101 Varet St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 314 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

BESSIE HECKER
451 Dahill Road. Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 345 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

HARVEY GOLDBERG
186 Siegel St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 338 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

SAM KRONGOLD
4409 — 14th Ave., Brooklyn. N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 206 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

HYMAN DIEBER
238 Junius St.. Brooklyn, N. Y. G

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

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

. ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAI8.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
•$» 4* ’ž’

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698

.... ............... #

NOTICE i4 hereby given that License No. 
E 298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house. 
Sider Section 107 of the Alcoholic Beverage 

introl Law. Borough of Brooklyn, County of 
ings.

JACK FRISHBERG
79 Steuben St.. Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 297 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

JOE MILLER
79 Steuben St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 44 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
Under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn. County of 
Kings.

WILLIAM ECKSTEIN
fiB Gerry St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 251 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

JOSEPH SHLOMKOWITZ
5-11 Cook St.. Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 330 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

JOE AVRICH
838 Park Ave., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 52 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

ARTHUR BERLIN
317 Reid Ave., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 63 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

HYMAN SCHAIKOWITZ
397 So. 4th St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 326 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings. '

HARRY AUERBACH
1750 Dean St.. Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 342 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

ABRAHAM BERG
77 Broome St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1748 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
139 Stuyvesant Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be' consumed off the 
premises.

SOLOMON PRESENT
139 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y. G

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS 
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS ft.

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

(Jsist. 28 m. >

Arti Onion Square
Sekm D A M 2 P M

Biznieriai, Skelbkites 
“Laisvėje”

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

\ sudarau 
irikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

■j dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

5-- .............................. ■ ■='-?

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.

a ta

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NEDALINAMA ATSAKOM Y BF
Wes egzaminuojant akis, rašome receptu* 

nupieštam planas
Darome ir pritaikome akimi. kada reikalingi

i Mes esame darę regėji 
oio pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip 
gi jų šeimoms ir jų pa 
cijantams. >

DRS. STENGER & STENGEL
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y
Telephone Stagg B-8842

NOTARY 
PUBLIC fc

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

| 660 GRAND ST. + BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 411(1
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(262)

(250)

MOTERYS(248)

(X)

18 IKI 50
Lengvas, Švarus Fabriko Darbas

Uniformos Suteikiama Nemokamai
PROGA PAKILIMAM.

KREISLERIS SAMDO VELI
MERGINOS-MOTERYS

17 IKI 35
FABRIKO DARBAS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ

Jacques Kreisler M f g. Corp.
9015 Bergenline Ave., North Bergen, N. J. 

Reikalingas Atliekamumo Pareiškimas.
(249)

GERA ALGA
5 DIENŲ SAVAITĖ 

Kreipkitės

B. 1. L. FOOD PRODUCTS
416 WEST 14th St., N.YC.

CHELSEA 3-0780

Lengvas Fabriko Darbas.
Linksma. NUOLAT.

DALIAI IR PILNAM LAIKUI. 
50c J VALANDĄ PRADŽIAI 

PAKĖLIMAI PO MĖNESIO LAIKO. 
Dieniniai Ar Naktiniai Šiftai.

THE CLEVELAND CONTAINER CO.
601 W. 26th St., N. Y. C.

(253)

VALYTOJOS 
MOTERYS

VALYTI OFISUS 
$22 Į SAVAITĘ

Sekmadieniais Nedirbama. 6 P.M. iki 1 A.M.

KREIPKITĖS Į ROOM 503 
350 — 5TH AVE., 6 P. M.

__________________________________ (249)
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LAISVĖS VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

lentelėje, negu kad pir-

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas

PAGELBINIAM DARBUILaisves Administracija (250)

Linksmos Darbo Sąlygos
PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJAKreipkitės Ištisą Dieną.

8 A. M. IKI 4:30 P. M.
is

99 Wilson

JOHN J. NESBITT, INC

(251)

(252)

(248)

ope-

VILGVTOJOS | ČOKOLADĄBERGDORF GOODMAN
TAIPGI MOKINĖS

Turi Darbų NUSTATYMUI VYRAI BONAI
PUNCH PRESAMS

APatyrusioms Plunksnų Darbininkams
Pasitarimai 9 A. M. iki 2 P. M.

PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJA BARRICINI CANDY CO
8 A. M. IKI 4:30 P. M.Pataisymų Siuvėjams

Sandėlio Merginoms ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA
4:30 P. M. IKI 12:30 A. M. (Išlipkite ant Queens Plaza Stoties)

JOHN J. NESBITT, INC 3

BERGDORF GOODMAN
(251)

5th Avenue prie 58th Street.

424 Sumner

MERGINOS-MOTERYS
18 IKI 35

PARDAVIMAI

the

4501 4th

mMMk

Nuolatinis Darbas 
Apskritus Metus

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

i

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

i

BESSIE 
Ave.,

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

98 Kingston

NOTICE is

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Nuolat, Apmokamos Vakacijos 
LINKSMOS APLINKYBES

Vcrnon-Jackson Stotis—IRT Subve
Greenpoint Avc. Stotis—8th Avė. Subve

80c PRADŽIAI 
85c IŠSIMOKINUS.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MAX 
(Blue 
Ave.,

•-

2nd Street, 
Kings, to

SEIDE

LYNNE 
Ave.,

Alcoholic 
Wilson 

County of 
premises. 

145 Wilson

GORMAN
Brooklyn, N. Y. G

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

APVALYTOJAI 
NAKTINIS DARBAS

$33.73 Į SAVAITĘ
6 P. M. IKI 2 A. M.

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA
KREIPKITĖS 6 P. M. 

ROOM 503, 350 — 5TH AVE.
(250)

Pasiuntimui Merginoms
Išnešiojimui Berniukams

Kreipkitės ant 5-tų lubų į 
Personnel Ofisą

BERNIUKAI
ABELNAI PAGELBININKAI. IŠSIUNTIMŲ 

DEPARTMENTUI. 5 DIENOS.
HELEN HARPER, 1372 BROADWAY.

__________ (248)

Patyrusioms Suknelių 
Siuvėjams

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the Patyrusioms Moteriškų Kepurių 
Kopyjuotojiems

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

GREIF
Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2085 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4501 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VYRAI 18—45 
Išsiuntimų ir sandėlio darbas.

40 VALANDŲ. 5 DIENOS. Pakilimai.
ELIAS SAYOUR & CO., 31 E. 31st St.

(9-tos Lubos).

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

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

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed off the

NEIL SANTORELLĮ 
Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE 
GB 1955 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
552 Driggs 
County of 
premises.

552 Driggs

439

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2554 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
544 —• 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY BLAZEJEWSKI
544—3rd Avė., Brooklyn, N. Y. T

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed off the

ANTHONY GIOE
Ave., Brooklyn, N. Y. G

Control Law
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

BEICHMAN
Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 296 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
180 West Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN KOTULAK
180 West St.. Brooklyn. N. Y. T

1723 Church

NOTICE is
GB 2539 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
104 South 
County of 
premises.

104 South 2nd St..

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2477 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
98 Kingston Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

________________________________________ (251)

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

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

STagg 2-7150.

ABELNAI FABRIKO 
DARBININKAI

Nelavinti Mašinų Operatoriai 
Materialų Kraustytojai 

Taipgi Yra Vietų 
ELEKTRIKAMS 
MAŠINISTAMS

IR KITIEMS AMATNINKAMS 
Pokariniai Darbai Užtikrinti

Nėra Rekonversijos Problemos 
Prisilaiko WMC Taisyklių

HATFIELD WIRE & GABLE CO. 
487 Hillside Ave., Hillside, N. J.

(251)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 333 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 — 3rd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS RAFFAELE 
(Domenick’s Bar & Grill)

119 — 3rd St., Brooklyn, N. Y. T

LOUIS BREIMAN
Ave., Brooklyn, N. Y. G

hereby given that License No. 
GB 9932 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alco’holic Beverage Control Law at 
810 — Avenue S, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MURRAY BORENSTEIN 
(King Bernard Food Center) 

810—Ave S, Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10323 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3 Moore Street, 
County of Kings, 
premises. 

3 Moore

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10103 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
222 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY SCHWARTZ 
(Lincoln Food Center)

222 Stuyvesant Ave.. Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5138 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
99 Wilson 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9386 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Wilson Avenue. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

PHILIP CASCIOLA 
Ave., Brooklyn, N. Y. G

hereby given that License No.

STATE ROAD & RHAWN STREET, 
HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 

PA.

JAMES SOUMAK1S
(Dion Rest.)

Ave., Brooklyn, N. Y. T

HOFFMAN
Star Dairy)

Brooklyn, N. Y. G

hereby given that License No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BLACK
Brooklyn, N. Y. G 

hereby given that License No. 
GB 1693 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
'424 Sumner Aveliue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STATE ROAD & RHAWN STREET,
HOLMESBURG, PHILADELPHIA.

PA.

Darbo
1—UŽTIKRINIMO

SKAMBIŲ POKARINIŲ PROGŲ
2—PAKILIMO

'SISTEMATIŠKO PAAUKŠTINIMO
3—DARBO SĄLYGŲ
MODERNINIŲ IR SAUGIŲ
4—GEROS ALGOS

GEROS MOKESTIES PRADŽIOJE
SISTEMATIŠKI ALGOS PAKĖLIMAI

' JŪS RASITE TAS PROGAS
Pas

General Cable Corp.
Avenue A ir First Street

Bayonne, N., J.
DABAR YRA DARBAI

MAŠINŲ OPERATORIAMS
PAGELBININKAM PAPRASTIEM DARBININKAM

Kreipkitės j Employment Ofisą Nuo Pirmadienio Iki Penktadienio,
8 A.M. Iki 5 P.M. Atsineškite Pilietybės Liudijimą ir Paliuosavimo Statementą^

VYRAI—BERNIUKAI
Stiprūs. Proga išmokti amato. Gera Alga. 

Gera Ateitis.
WASHINGTON MIRROR, 508 E. 164th St.

NOTICE
EB 622 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 or 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
64 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MEYER SCHMUCKLER & 
ABRAHAM BASSIN

(Graham National Delicatessen)
64 Graham Ave., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 273 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
439 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on 
premises.

ORIGINAL ASS’N. OF RUSSIAN 
WORKERS OF AMERICA

Bush wick Ave., Brooklyn, N. Y. G

PAPRASTI DARBININKAI
40 Valandų Savaitė 
75c I VALANDĄ 

Laikas ir pusė už viršlaikius

M. W. PARSONS CO.
34 34TH ST., 
BROOKLYN.

MAX 
St.,

is hereby given that License No.

MOULDERIAI
Aluminum Foundrėje
Prie Smulkių Užsakymų 

56 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės Prisirehgę Dirbti 
2 Lietuviai Foremanai.

EASTERN CASTING CORP.
542 West 27th St., N.Y.C.

_____________ (248)

NOTICE is _____  ..
GB 2240 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage - • -
590 Albany Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

590 Albany

NOTICE is
GB 2287 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
335 Vernon Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS SCHWIMMER
335 Vernon Avc., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2487 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
535 Flushing Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

MURRAY
535 Flushing Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2146 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
4723 Church Avenue, 
County of Kings, 
premises.

LASSER
Brooklyn, N. Y. G

hereby given that License Not

Penktas puslapis

285
232
222
220 
206 
182

A. Balčiūnas, Brooklyn ............
J. Bakšys, J. Lukas, Worcester 
A. Matulis, Jersey City ...........
Geo. Shimaitis, Brockton .........
ALDLD 25 kp., Baltimore .......
W. Yokim, New Britain ...........
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre .... 132 
P. Šlajus, Chester ................... 130
ALDLD Mot. kp., Binghamton 120 
J. Žilinskas, Lewiston .............. 110
A. Valinčius, Pittston ............. 106
C. K. Bready, Brooklyn ........... 98

Šį sykį daugiau pasikeitimų 
miau.

P. Pilėnas prisiuntė naują pusmetinę prenumeratą. Jo 
talkininkai J. Lukoševičius ir A. Galkus prisiuntė at
naujinimų. Visvien Elizabethas stipriai laikosi.

M. Svinkūnienė prisiuntė naują prenumeratą ir daug 
atnaujinimų. Reikia pasakyti, kad Waterbury yra plati 
dirva gavimui naujų skaitytojų, taipgi yra ir daug gerų 
patrijotų, kurie galėtų eiti į pagelbą draugei Svinkūnie- 
nei, atnaujinti ir gauti naujų skaitytojų. Ką sakote, pi
liečiai?

Gražiai pasirodė Great Neckas, įstodami į vajų. Ig. 
Urbonas prisiuntė didelį pluoštą atnaujinimų ir tuomi 
įstojo į laimėtojų grupę. Tikimės, kad gausime ir nema
žą skaičių naujų skaitytojų nuo greatneckiečių.

Sekanti vajininkai pakilo punktais, prisiųsdami atnau
jinimų: P. Baranauskas, Bridgeport, Conn.; C. K. Ur
ban. Hudson, Mass.; A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y.; AL 
DLD 25 kp. Baltimore, Md. (per P. Paserskį); P. Šlajus, 
Chester, Pa.; ALDLD Moterų Kuopa, Binghamton, N. 
Y. (per J. Navalinskienę); A. Valinčius, Pittston, Pa., 
ir J. Matačiūnas, Paterson, N. J. Beje, kol kas dar nega
vome žinių nuo ALDLD 20 kp. agentų. Kodėl taip ilgai 
laukti?

A. Buivid, Dorchester ..........
J. Matačiūnas, Paterson .........

.. 92

... 84
A. Dambrauskas, Haverhill ... .. 52
Frank Wilkas, Wilmerding ... ... 52
E. Cibulskienė, Nanticoke ..... ... 26
J. Kazlauskas, Hartford ........ ... 24
J. A. Shunski, Amsterdam ..... ... 23
S. Kuzmickas, Shenandoah ....

Laisvės Darbininkai
... 22

R. židžiūnas ............................. ... 84

Graikijos sostinėje Athe- 
nuose naciai badu numari
no 200,000 žmonių ir nužu
dė 15,000.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 7-to Apskr. metinė kon

ferencija įvyks spalių 22 d., 10:30 
vai. ryto, 376 Broadway. Ateinan
čiais metais sukanka 30 m. gyvavi
mo mūsų ALDLD. Centras prašo 
visų narių, kuopų ir apskričių ko
mitetų tnojaus svarstyti, daryti 
planus kaip sėkmingiau pravesti 
šias sukaktuves. Kuo skaitlingiau 
mūsų konferencija bus, tuo geriau 
bus svarstyti šį klausimą bei kitus 
klausimu, kurie iškils.—7-to Apskr. 
Sekr. (247-248)

HARTFORD, CONN.
Metinis Koncertas. Rengia Liet. 

Am. Piliečių Kliubas, paminėjimui 
4-rių metų nuo įsigijimo savo na
mo. Sekmadienį, spalių 22 d.,, 2:30 
v. v., 227 Lawrence St. Įžanga 75c. 
Vaikučiams nuo 10 iki 14 m. am
žiaus 25c. Šokiams gros Ray Henry 
ir jo orkestrą iš 11 muzikantų. Bus 
valgių ir gėrimų. Programoj daly
vaus Stulginskų šeima iš Water
bury, 3 Merginos — Trio Imperial, 
Bertha Cady, cellistė, Adeline Rus
sell, pianistė ir muzikos mokytoja 
Bronė Rasims, smuikininkė, ji 
taipgi dainuos solo. Duetą sudainuos 
sesutės Jennie ir Irene Sellock, 
akompanuos Frank Pakenas. Kvie
čiame visus dalyvauti.

Tėmykite Šių Punktų 
Kada Jūs Jieškote

Kauno Valstybinio Te 
atro Pradedamasis 

Veiklos Sezonas

Laikinai Pertrūko ten 
ky Sroviy Derybos 

Maskvoje

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

PAPRASTI DARBININKAI
Nuolat

FABRIKO IR KIEMO DARBAS
THE EGYPTIAN LACQUER 

MFG. CO.
Jacobus Avenue, So. Kearny, N. J.

(No. 1 ar No. 108 Bušu' nuo Jersey City) 
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

(253)

APVALYTOJAI
AMŽIAUS 45 AR VIRŠAUS 

NUOLAT 
VAKACIJOS SU ALGA 

IR BONAI
48 VALANDŲ SAVAITĖ 

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

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

LONG ISLAND CITY 
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties) 

(X)

LYDYTOJAI 
VYRAI PRIE METALO 

UŽBAIGĖJAI
Patyrę prie trokų viršų. Nuolatinis darbas. 

Aukšta alga.
POKARINĖ PROGA

HUBER WAGON WORKS
5-42 — 47TH AVE.

MOTERYS 
DALIAI IR PILNAM LAIKUI 

Patyrimas Nereikalingas. 
Linksmas Darbas 

WAVERLY LABORATORIES, 
6 East 39th St.

(260)

PATAISYMAMS DARBININKĖS 
PATYRUSIOS. GEROS ROSIES SUKNELIŲ 

DIRBTUVE. 
LEONORE FRANK, 

40 E. 58TH ST.

PARDAVĖJOS IR STALŲ 
PATARNAUTOJOS

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
Valandos Sulyg Jūsų Patogumo 

PUIKIAUSIOS ALGOS PRADŽIAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

AMŽIAUS 16 IKI 60. 
Ideališkos darbo valandos šeimininkėms. 

Tipai. Nemokamai valgis ir uniformos 
stalų patarnautojoms.

F. W. WOOLWORTH CO.
34 W. 14th St., N.Y.C.

MOTERYS
REIKALINGOS TUOJAU 

FABRIKO DARBUI
DĖL ARMIJOS

' (Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
vokiečiams ir žūsta nuo 
šalčio, alkio, persidirbimo 

ir ligų.
Dabar, tačiaus, Kaune y- 

ra gana aktorių ir daininin
kų pradėt operos, baleto ir 
dramos sezoną su panašia 
programa, kaip seniaus — 
po tris operas, tris dramas 
ir vieną baletą kas savai
tė. Konduktorius Buksa y- 
ra operos grupės galva, 
Kelbauskas vadovauja 
lėto grupei, o Sutkus 
dramos grupės galva.

žymieji Aktoriai
Tokie plačiai žinomi 

ros dainininkai, kaip Stas
kevičiūtė, Rakauskaitė, An
tanas Sodeika; dramos ak
toriai Rimaitė ir Jurgis Pe
trauskas, jau pradėjo pra
timus. Scenerijas gamina 
Labuckas, Galdikas ir kiti 
artistai.

Gerai, kad vokiečiai ne
suspėjo išplėšt teatrų įren
gimų. Jie tik į rūbų kam
barius įsilaužė ir pasigro
bė, ką galėjo.

Pirmaisiais sezono mėne
siais, šalia kitko, bus vaidi
nama sekamieji kūriniai: 
Karnavičiaus opera “Gra
žina”, “Bugenius Onegi
nas”, eilė itališkų operų, 
Pakalniaus baletas “Nuo
taka”, “Gulbių Ežeras” ir 
Petrulio drama “Prieš Sro
vę”. Šį sezoną bus vaidina
mi ir du nauji lietuvių ra
šytojų kūriniai, Gogolio 
“Revizorius”, Aleksandro 
Ostrovskio, Ibseno ir Bene- 
vente’s veikalai, Čechovo 
“Vyšnių Sodas” ir Simono- 
vo drama “Rusijos Žmo
nės.”

ba- 
yra

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
Neoficialiai pranešimai 

Maskvos skelbia, kad drau
giškumo dvasia vyravo pra
diniuose pasitarimuose tarp 
londoniškių lenkų valdinin
kų ir Lenkų Komiteto Tau
tai Vaduoti. Sovietų Sąjun
ga pripažįsta šį komitetą, 
kurio sėdyba Liubline, kaip 
laikinąją Lenkijos valdžią. 
O Jungtinės Valstijos ir 
Didžioji Britanija pripažįs
ta emigracinę lenkų valdžia 
Londone.

KOMITETO SIŪLYMAI
Dabar, kaip ir pirmesnė

se derybose, Lenkų Komite
tas Tautai Vaduoti, siūlė 
štai ką:

Įsteigt sudėtinę Lenkijos 
valdžią, kurion įeitų ir šio 
komiteto atstovai; atsaukt 
(fašistuojančią) 1935 m. 
konstituciją ir sugrąžint 
demokratinę 1921 m. kons
tituciją; priimt Curzono li
niją, kaipo pamatinę sieną 
tarp Lenkijos ir Sovietų 
(taigi pripažint Sovietų 
Sąjungai Vakarinę Balta
rusiją, Vilniaus kraštą ir 
Vakarų Ukrainą), o papla- 
tint Lenkiją į vakarus, pri
jungiant jai Rytinės Prūsi
jos dalį, Sileziją ir gal dar 
uostą Oderio upės žiotyse.

Beinant deryboms, londo
niškių lenkų atstovai karto
tinai tarėsi su Anglijos 
premjeru Churchillu, o Len
kų Komitetas Tautai Va
duoti — su aukštaisiais So
vietų valdininkais.

Šiau. Jūroj Sovietai Nuskan 
dinn dar 8 Naciu Laivus 

Maskva.
nai užtiko 
vų siauroj 
koj, tarp 
šiaurinėje 
kartotinais 
skandino 3 vokiečių trans
porto laivus, 1 karinį laivą 
-naikintuvą, 2 krantų sar
gybos laivus, 2 minų grai- 
bytuvus ir 5 motorines val
tis. Kartu jie nušovė 14 na
cių lėktuvų.

— Sovietų lakū- 
eilę vokiečių lai- 
Varanger Įlan- 

skardžių kalnų, 
Norvegijoje, ir 

smūgiais nu-

Iš Londono sugrįžo namo e- 
migracinė Graikijos val
džia.

Talkininkai subūrę 5,000 
tankų prieš nacius rytinėje 
Holandijoje, sako Berlynas.

. Vokiečiai pabėgo ir iš is
torinio Graikijos miesto 
Thebes.

PARSIDUODA FARMA
Našlė turi parduoti 90 akrų pieni

nių produktų farmą arti Binghamto- 
no. Geros pieningos karvės, 2 ar
kliai, kiaulės, farmos įrankiai ir 
tarminiai augalai. Naujas cementi
nis basementas barnėje, geras na
mas, Yra miškas, kur auga sienojai. 
Rašykite į ROY C. SHADDUCK, 
30 James Street, Binghamton, N. Y.

(246-251) 1

ANTIPYROS CO. 
1175 Manhattan Avenue 

Brooklyn.

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

PAGELBIN1AI VYRAI
AMŽIAUS 45 IKI 50 
NUOLAT—GERA ALGA 

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

22-19 41ST AVE., 
LONG ISLAND CITY

(IŠLIPKITE ANT QUEENS 
PLAZA STOTIES). (X)

REIKIA TUOJAU
KELETO VYRŲ
FABRIKO DARBUI 
BŪTINA PRAMONE

GERA PRADŽIAI ALGA
Puikūs Pokariniai Prospektai 

PANTASOTE LEATHER CO. 
26 JEFFERSON ST., PASSAIC, N. J. 
REIKALAUJAM ASMENS PALIUDIJIMO 

(252)

REIKIA MERGINŲ 
IR MOTERŲ 

Patyrimas Nereikalingas
FABRIKO DARBAS 

173 Hudson St., N.Y.C. 
_________________________________________ (248}

PATAISYTOJOS
PATYRUSIOS PRIE BALTINIAIS 

APTARNAVIMŲ
5 DIENŲ SAVAITE $28 

PREMIER ESSEX LINEN
SERVICE

410 EAST 34TH ST. 
_________________________________________ (248)

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

MERGINOS-MOTERYS
16 IKI 40
KAIPO

SALDAINIŲ 
PAKUOTOJOS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
' GERA ALGA—BONAI 

NUOLATINIS DARBAS 
APMOKAMOS 
VAKACIJOS

GEROS DARBO SĄLYGOS 
KREIPKITĖS 9—2 P.M.

VYRAI (10)
Reikia dirbti išdalinimų įstaigoje. 

Patyrimas Nereikalingas.
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

VIRŠAUS 40 VALANDŲ 
Pukiausia Proga Pakilimam.

DAVID SMITH STEEL CO.
234 46TH ST., BROOKLYN. 

________________________________________ (248)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

IR
TROKŲ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITĖS Į ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(248)

22-19 41ST AVĖ., 
LONG ISLAND CITY

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

LONG ISLAND CITY 
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties).

(X)

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 j valandą, po 6 
mėnesių pamatinė kaina virš 70c i valandą. 

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

644 Morgan Ave., off Meeker Are. 
Matykite MISS CURCIO 

Reikia turėti USES naliuosavimą ir 
būti U.S. Piliete. (248)

4

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

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

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO

CLAROSTAT MFG. CO., INC.,
285 N. 6th St., off Metropolitan Av«. 

Matykite Miss Hirsch 
Reikia turėti USES naliuosavimą ir 

būti U.S. Piliete. (248)

Patyrimas Nereikalingas 
LANKSTYTI ŠVARIAS PALUKES 

Linksmos Darbo Sąlygos 
NEMOKAMAI PIENAS IR KAVA
$23 I SAVAITĘ PRADŽIAI 

GALI UŽDIRBTI $35 Į SA
VAITĘ AR DAUGIAU 

TRUMPU LAIKU

General Diaper Service
79-55 ALBION ST. 
ELMHURST, L. L 
Elmhurst Ave. Stotis Ind. Subve

(249)

MERGINOS
Lengvas Fabriko Darbas

40 VALANDŲ, 60c PRADŽIAI 
Daug Viršlaikių

MOHAWK MIRROR
281 MAUJER ST.

BROOKLYN, N. Y.
I (260)

MERGINOS-MOTERYS

GERA ALGA
APMOKAMOS 

VAKACIJOS—BONAI

BARRICINI CANDY CO.
22-19 41ST AVE.

LONG ISLAND CITY 
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties) 

(X)
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NewWto^-^fe^Zl mos
Menama, Kad Milijonai 

Miestiečių Matys
Prezidentą

Prezidentui Rooseveltui su
ruoštoj svarbių laivyno ir kitų 
įstaigų aplankymo turoj po 
Brooklyna-New*' Yorką, šį šeš
tadienį, apvažiuosią 50 my
lių kelionę.

Rokuojama, kad prezidentą 
matys apie pustrečio milijono 
miestiečių.

Buvę Susitarę 
Žmogžudystei

Kings apskričio teisme, 
Brooklyne, dabar teisiamas 
Lewis Wolfe už nužudymą 
gražuolės savo žmonos Paulos, 
žmogžudystę jis papildė vieš
butyje St. George pereito gruo
džio 30-tą. Wolfe buvęs suži
nojęs, kad jo žmona atvyks
tant iš Palestinos laivu ture- 
jus reikalų su kitu.

Savęs gynimui Wolfe aiški-; 
nosi, būk kur nors biblijoj esą j 
pasakyta apie bausmę už neiš-1 
tikimybę. Kad tuo vaduoda
masis jis prikalbinęs žmoną 
padaryti su juo sutartį, jog bi
le katram iš jų patapus neiš
tikimu antrasis turįs teisę jį 
nužudyti. Jis tą teisę ir pa
naudojęs. Prie to, žmona jį, 
girdi, labai supykdžius, kuo
met pasakius, kad jis neturįs 
pakankamai vyriškumo ją už
mušti.

Kainų Admnistracija New 
Yorke įkaitino 65 restauranči- 
kus peržengime lubinių kainų.

Keistas ir pavojingas bandymas 
meilėj........... ir žmogžudystė!

Gene Tierney * Diana Andrews 
Clifton Webb

LAURA'
Istorija baisiausios meilės bet ka

da apsėdusios moterį!
♦ IR DAR PUIKIAUSIAS MIES
TE VAIDINIMAS SCENOJ * 
HAZEL SCOTT, JACKIE
MILES, HARRISON IR FISHER 

ir EXTRA: JERRY WAYNE
T)AW 7th Avenue ,rI 50th St., New York.

Kur Šiandieną Galite 
Matyti Prezidentą?

Vakar dienos Laisvėje jau 
buvo minėta, jog prezidentas 
Rooseveltas šeštadienį, spalių 
21-mą, lankysis Brooklyne- 
New Yorke, štai valandos 
(maždaug apie tą laiką) ir 
vietos, kur jį galėsite matyti:

Brooklyne
9:35 ryto išvažiuoja iš Ar

my Base Terminai, gale 58th 
St., važiuos 4th Avė. iki Ash
land PI., iki Navy St., iki 
Flushing Ave.

9:50 ryto atvažiuos į Navy 
Yard, pro Cumberland St. var
tus.

10:20 išvažiuos iš Navy 
Yard į Park Ave., iki Tillary 
St., iki Washington St., iki 
Fulton St., iki Bedford Ave.

10:35 atvažiuos į Ebbets 
Field, prie Bedford Ave. var
tų.

10:55 išvažiuos iš Ebbets 
Field pavažinėjimui toliau po 
Brooklyną, nuo Bedford Ave. 
iki Empire Bldv., iki Wash
ington Ave., iki Fordham 
Parkway, iki Pitkin Ave., iki 
Interborough Parkway.

Queens
11:20 atvažiuos Interbo

rough Parkway ir iki Metro
politan Ave., iki Union Turn
pike, iki Queens Blvd., iki 39th 
St., iki Steinway St., iki Asto
ria Blvd., iki Triborough Til
to.

Bronxe
11:45 atvažiuos Triborough 

Tiltu į Bruckner Blvd, ir va
žiuos-iki 138 St., į vakarus iki 
St. Ann Ave., į šiaurius iki 
149th St., į vakarus iki Pros
pect Ave., į šiaurius iki Boston 
Rd., iki Southern Blvd., iki 
Tremont Ave., iki Washington 
Ave., iki Fordham Rd., iki 
University Ave., iki Kings
bridge Rd., iki Reservoir Ave., 
iki Goulden Ave.

12:10 per piet atvažiuos į 
Naval Training Station, Hun
ter College.

12:30 išvažiuos iš Hunter 
College, važiuos į pietus ant 
Goulden Ave., iki Reservoir

Ave., iki Kingsbridge Rd., iki 
Grand Concourse centraliniu 
keliu ant Concourse, iki 161st 
St., į vakarus, iki Macombs 
Dam Bridge.

New Yorke
12:45 minėtu tiltu atvažiuos 

prie 155th St. ir 7th Ave., ant 
7th Ave., iki 110th St., iki 
Broadway, iki 45th St., iki 
7th Ave., iki 34th St., iki 5th 
Ave., iki Washington Square 
North, iki Washington Square 
West, iki Waverly Pl.

1:10 po piet parvažiuos į 
Mrs. Rooseveltienės butą, prie 
Washington Square.

Kalbės Per Radiją
šeštadienio vakaro 9:30 

prezidentas kalbės Foreign 
Policy Association’s bankiete 
Waldorf-Astoria viešbutyje ir 
toji jo prakalba bus perduo
dama per radiją WEAK ir ki
tų National Broadcasting Kom
panijos stočių, taipgi per WJZ 
ir Blue Network.

Matyk Vėliausius Sensacingus Žinių Judžius Embassy!
MATYK

MATYK 
MATYK 
MATYK
MATYK 
MATYK 
MATYK

AMERIKOS BOMBININKUS PLEŠKINANT P L GESTI 
ŽIBALO LAUKUS!
TALKININKŲ ĮSIVERŽIMĄ Į MOROTAI!
MŪSŲ JĖGAS APVALANČIAS PALELIU!
JAPONŲ ĮGULOS SUNAIKINIMĄ TENGGHUNGE! 
didelio nacių konvojaus sunaikinimų ties Holandija! 
“THIS IS AMERICA”—“BRAZIL TODAY.” 
SPORTŲ KARALIŲ 
pasaulio karo laukų.

Ketverios Kalėdos
Departmentinių ir kitų maž

menomis p a r d a v i n ė jaučių 
krautuvių viršininkai nusitarė 
kalėdinių pardavinių-pirkinių 
sezoną pradėti su lapkričio 8- 
ta. Ir publika bus raginama 
pirktis sau kalėdinius pirki
nius anksti.

Nurodoma, kad dėl pasun
kėjusios transportacijos ir sto
kos darbininkų trumpo, pas
kutinių dienų sezono neužteks. 
Taipgi primenama, jog šiemet 
yra ketverios Kalėdos ir dėl to 
labiau išsisemia reikmenų iš
tekliai.

Pirmosios Kalėdos, sako jie, 
jau praėjo. Tai buvo spalių 
16-ta, užjūriečiams kariams 
dovanų išsiuntimo rubežius. 
Antrosiomis bus lapkričio 14- 
ta, užjūriuosna sveikinimų 
siuntimo rubežinė diena. Gruo
džio 1-ma yra pašto nustatyta 
paskutinė diena išsiųsti Jung
tinėse Valstijose esantiems ka
riškiams dovanas, kad būtų už
tikrintas gavimas pirm šven
čių. Ir, paskiausia, gruodžio 
24-ta, kūčios, kada perkamie- 
si sau ir artimiesiems nespėtų 
pirmiau susipirkti ar .netikėtų 
reikmenų.

Buvęs Dingusiu Be Ži
nios, Sugrįžo Pas Šei

mą ir Balsuoti
Nuo balandžio iki rugpjūčio 

mėnesio, šių metų, leitenantas 
John H. Garcia, newyorkietis, 
buvo dingusiu be žinios. Nieko 
apie jį nesurado nei praneši
muose iš priešo belaisvėn pate
kusių kempės. Jo jauna nuota
ka, turbūt, ne kartą apraudo
jo jį, kaipo mirusį. Bet perei
tą šeštadienį Garcia sugrįžo 
namo. Sugrįžo ne lengvai, nors 
paskutinė kelionė, palyginti, 
buvo labai lengva ir smagi — 
lėktuvu iš Anglijos į LaGuar
dia stotį. Ir namie tebelaukė 
jo žmona Olga. O apsidairius 
namuose, pirmiausiu jo pagei
davimu buvo — balsuoti. Jam 
rinkimų sekretorius Costuma 
išrašė balotą, nors oficialių re
gistracijų laikas kariškiams 
jau buvo pasibaigęs. Nuspręs
ta, kad tai buvo ne iš jo kal
tės.

Del Ko Taip Ilgai Apie 
Jį Negirdėjo?

Negavimas laiškų nuo saviš
kių niekada nepasako visko. 
Karo sąlygose pasitaiko prie
žasčių tylėti. Taip buvo su lei
tenantu Garcia. Jis nukrito su 
sušaudytu, padegtu bomberiu 
kur nors priešo teritorijoj. Nu
krito sužeistas. Bet nepasidavė 
belaisvėn. Apsirišęs žaizdas, 
kaip geriausia galėjo, slinko 
naktimis artyn talkininkų po
zicijų. ir, pagaliau, išsigelbėjo. 
Ligoninėj Anglijoj jis pasigy
dė, pasilsėjo ir laimingai pa
siekė namus 1557 Hoe Ave., 
Bronx.

Marcantonio Kalbės 
New Yorke

Kongresmanas Vito Marc
antonio kalbės New Yorke šį 
sekmadienį, spalių 22-rą, 4 
vai., progresyviško Amerikos 
Italu laikraščio l’Unita del Po- 
polo pramogoje. Bus $1 įžan
ga. Vieta: Tom Mooney Hall, 
13 Astor Place.

ir naujausius žinių judžius iš visų

NEWSREEL THEATRE 
BROADWAY IR 46 ST.

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE TAUTOS VIETA — ROCKEFELLER CENTER

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

GREER GARSON • WALTER PIDGEON
Metro-Goldwyn-Mayer’s

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

ARTKINO SU PASIDIDŽIAVIMU PERSTATO
VVANDOS WASILEWSKOS

The Rainbow
Paremtą ant Apysakos, Gavusios Stalino Dovaną.
Žymiausias judis iš visų, pasirodžiusių šiame kare.

VILTIES ŽENKLAS PASAULIUI.
PRAGAIŠTIES ŽENKLAS NACIAMS.

Taipgi: “57,000 NACIŲ MASKVOJE” 
Ir dar: “TAUTINIS RUSŲ CHORAS”

Nuolat nuo 9 A. M. — Vėlai rodoma kas šeštadienis.STANLEY THEATRE 7th Ave. tarp 41-42 Sts. 
WI—7-9686.

PUIKUS, SUJAUDINĄS 
NAUJAS JUDIS!

HEDY PAUL
LAMAR ★ HENREID

“The Conspirators”
PETER LORRE * SIDNEY 

GREENSTREET
SCENOJE: LES BROWN ir Jo Ork. 

EXTRA: SUE RYAN * DANNY 
DRAYSON

STRAND S’Z’w"

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

JACOBOWSKI COLONEL
FRANZ WERFEL—S. N. BEHRMAN 

Komediją Paruošė ELIA KAZAN
Louis Calhern Annabella # Oscar 

Karlweiss * J. Edward Bromberg

MARTIN BECK
Vkr. $3.30 iki $1.10.

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

NAUJAS WARNER PASISEKIMAS!
HUMPHREY BOGART

ERNSTO HEMINGWAY 
drąsiausioj ir įspūdingiausioj apysakoj, 

pritaikytoj judžiams!

"TO HAVE AND 
HAVE NOT”

su LAUREN BACALL * 
WALTER BRENNAN

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

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

JOAN ARTURO
FONTAINE DE CORDOVA

“Frenchman’s Creek”
TECHNIKINĖMIS SPALVOMIS su 

BASIL RATHBONE * NIGEL BRUCE 
ir kitais šauniais aktoriais.

TJ TITAI T brOadwayJLvJL V LzJuX ir 49th ST.

Florida-New Yorkas 
Susisiekia Oru

šiomis dienomis oro trans- 
portan tarp New Yprko ir Mia
mi Beach, Florida, dadedami 
dar du lėktuvai. Dabar tarp 
šių dviejų miestų bus astuoni 
“round trips.” Iš tų vienas lėk
tuvas veža tik paštą ir prekes, 
kiti 7 veža keleivius ir prekes. 
Kelionė ima 8 vai. ir 45 minu
tes.

Sukaktuvių Bankieto Reikalu
Draugai, kurie LDS 1-mos 

kuopos susirinkime paėmėte 
bankieto tikietų pardavinėji
mui, malonėkite priduoti tikie- 
tus ir pinigus, šeštadienį ar 
sekmadienio rytą Laisvės ofise.

J. Dainius.

Sulaikė Nuo Streiko
Delicatessen krautuvių-val- 

gyklų savininkei grasino skelb
ti streiką protestui, kad Kai
nų Administracija neleidžianti 
jiem pelningai bizniavoti, kel
ti kainų.

Kainų a d m i nistratorius 
Woolley, išvengimui streiko, 
buvo sušaukęs kelių, surištų su 
tuom bizniu darbo šakų vedė
jų ir darbininkų unijos vadų 
konferenciją, kurioje pavykę 
prieiti prie susitarimo be strei
ko.

Streikas būtų palietęs 2,000 
įstaigų su 20,000 darbininkų,

Kainų a d m i nistratorius 
Woolley dadėjo 100 darbinin
kų į skundų skyrių, kad galėtų 
greičiau pernagrinėti skundus 
dėl rendų kėlimo.

Joan Fontaine, žvaigždė “Frenchman’s Creek,” 
spalvotoje Paramount filmoje, Rivoli Teatre, Broad
way ir 49th St., New Yorke.

FILMOS - TEATRAI
Nepaprastos Grožės Nauja 

Filmą Stanley Teatre
Į Stanley Teatrą, 7th Avė. ir 

42nd St., New Yorke, šį šešta
dienį, spalių 21-mą, ateina ne
paprasta Sovietų filmą “The 
Rainbow.”

Toji filmą yra gaminta pa
gal garsiosios lenkų rašytojos 
Wandos Wasilewskos to var
do novelę iš tikrųjų nuotikių 
nacių okupuoto j Ukrainoj. Ji
nai pati vyko su armijomis ir 
nuotikius užrašė taip, kaip 
juos atrado į vakarus nuo Sta
lingrado pergalingai matuo
jantieji Raudonosios Armijos 
pulkai.

Kada mes skaitome spaudo
je, jog Raudonoji Armija iš
laisvino tiek ir tiek “apgyven
tų vietų,” mums tos vietos 
tankiausiai tik ir persistato nu- 
meriais^ Prieinam prie žemla- 
pio, kelias iš jų randame ma
žu taškeliu pažymėtas, o kitos 
dar nei nepažymėtos.

Dar net skaičiusiam Wasi
lewskos knygą tos “apgyven
tos vietos” ne visiškai reikš
mingos. Tačiau kas pamatys 
filmą “The Rainbow,” tam bus 
aišku, koks šventas, koks dide
lis darbas atliktas išlaisvini
mu dar nors vienos “apgyven
tos vietos.” Jis bus matęs tų 
žmonių kančias, jis matys tų 
niekad pirmiau nematytų, ne
pažįstamų tos “apgyventos 
vietos” išlaisvintų žmonių 
džiaugsmą. Matys, kaip rango
si iš baimės prieš žmonių kerš
tą žmonių išdavinėtojai na
ciams, engėjai, visoki kvislin- 
gai ir hitlerininkų kekšės — 
tokie, kokie dabar iš Lietuvos 
(su nacių palaiminimu) bėga 
švedijon ir kuriems United

Lithuanian Relief Fondas nori 
siųsti amerikiečių tūkstančius 
dolerių.

Paramounte Palieka Ta Pati 
Programa

Filmą “Our Hearts Were 
Young and Gay” ir scenos ak

tuose daininkas Frank Sinatra 
pradėjo antrą savaitę pereitą 
trečiadienį, Paramount Teatre, 
prie Times Square, New Yor
ke. Filmoje žvaigždžiuoja Gail 
Russell ir Diana Lynn su Char
lie Ruggles, Dorothy Gish, 
Beulah Bondi, James Brown ir 
Bill Edwards.

Scenoje su Sinatra dalyvau
ja Raymond Paige su savo 40 
gabalų orkestrą ir kitais akto
riais.

Music Hali Programoje
Radio City Music Hall da

bar rodomos filmos “Mrs. 
Parkington” žvaigždėse yra 
Greer Garson su Walter Pid- 
geon. Filmą pasirodė turinti 
didelio pasisekimo, šiuo tarpu 
rodoma antra savaitė. Vaiz
duoja netolimos praeities gy
venimą.

šie du aktoriai filmų lanky
tojams gerai atsimenami iš tri
jų kitų puikių filmų, kuriose 
jiedu vaidino vadovaujamas 
roles. Tai buvo “Blossoms in 
the Dust,” “Mrs Miniver” ir 
“Madame Curie.”

Scenoje dalyvauja Simfo- 
niška Orkestrą, vadovybėje 
Erno Rapee, Rockettes, Glee 
Kliubas, solistė June Forrest, 
taipgi Jack Powell su Ted ir 
Flo Vallett.

Piano Tuning
EKSPERTU PIANO SUT0NIJIMAS $3.00 

Pataisymai Prieinamom Kainom.
BROOKLYN PIANO TUNING CO., 

2374 E. 17th St., Brooklyn.
DEWEY 2-0240.
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MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

Į^miuiRANfĮ
J STANLEY RUTKŪNAS J
• SAVININKAS •

• PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE ;
• PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, •
J SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE J
J Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių J
; 282 UNION AVE. BROOKLYN J
J Tel. EVergreen 4-9612 *
•••••••••••••••••••••••••••••••••••e

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
ateičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:

Penktadieniais uždaryta*
B------------------------------------- ----------- E

HowTo£4FFAm_
FORTHOSE

Z v ~ YOU L0VE!
SHOP AT LIPTON’S

Daimonto 0.95
Žiedai nuo 

ir aukštyn

Vyriškas $1 0.95
Žiedas

Už Mažus 

Rankpinigius 

Palaikysime 

Jums

KALĖDŲ 
DOVANĄ

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

ii aukštyn

Ii aukštyn

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., B’KLYN. st. 2-2175 adara vakarais




