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Hitleris Kalba! . . .
“Stalingrado Psichologija.”
Ostlandas—Nebus 

Ostlandas.
Jie Trokšta Naujo Karo.

Rašo R. MIZARA

Skelbiama, būk Hitleris, nu
vykęs į Rytų Frontą, sušaukęs 
savo generolus, pasakė:

— Neprivalote trauktis nuo 
Dniepro nei colio. Stalingrado 
psichologija turi būti iš ka
riuomenės pašalinta...

Ar Hitleris taip sakė, ar ne
sakė, patikrinti sunku. Bet vie
nas dalykas aiškus: Jo vieno
kis ar kitokis pasakymas ne
turi svarbos!

Hitleris yra pasakęs daug 
“cūdaunų” dalykų, bet jie nie
kad nesirealizavo. Pavyzdžiui, 
prieš metus Hitleris sakė:

—Mes užėmėme Stalingra
dą ir iš ten mūs nei jokia žmo
giškoji jėga neišvarys!...

Tačiau atsirado žmogiškoji 
jėga (Raudonoji Armija), ku
ri sunaikino Hitlerio armijas 
Stalingrade: išmušė arba ne
laisvėn paėmė.

O išlikusiosios Hitlerio armi
jos šiandien yra už apie 1,000 
kilometrų į vakarus nuo Sta
lingrado !

Ką Raudonoji Armija toliau 
darys: žygiuos pirmyn, ai* su
stos pailsėti ir susitvarkyti, pa
laukti iki Dnieprą ledai su
kaustys ?

Mes nežinom. Niekas, apart 
Raudonosios Armijos vyriau
sios vadovybės, to nežino.

Tiek tik galima pridėti: 
Maskvos spauda jau dažnokai 
mini Nemuną ir Vislą!...

Raudonoji Armija stipti j ga
linga, “ užsiartavojusi aštriais 
mūšiais, pasiryžusi savo tėvy
nę, Tarybų Sąjungą, išlaisvin
ti.

Jei būtų atidarytas antrasis 
frontas — hitlerinės jėgos bū
tų sunaikintos dar šiemet!

tikti tragedija Rytų ir Centra** 
linėje Europoje. Gali kilti ka
ras tarp pačių Alijantų—an
glų-amerikiečių prieš Rusi
ją...”

Berods žemaičiai turi posa-

Smetonos organas, 
nėjąs Clevelande, šitaip pos- 

' muoja:
“Laukiama greito sukrikimo 

Hitlerio valdžios. Jei tas įvyk
tą pirm tos (busimosios Mas-

Raudonoji Armija pradėjo 
laisvinti Baltarusiją, skindama 
per ją kelius j Lietuvą. Vadi
nasi, Raudonoji Armija jau 
Ostlande!

Tai dar vienas prof. Pakš
to planui smūgis!

Kaip žinia, šis mėgstąs daug 
niekus plepėti profesorius ka
daise dėjo didelių vilčių į Hit
lerio sukurtą Ostlandą (Hit
leris Ostlandu pavadino Pa
baltijo kraštus ir Baltarusiją).

Pakštas manė, kad Ostlan- 
das galėsiąs būti Lietuvai ge
riausia išeitis: Iš šitų keturių 
tarybinių respublikų, atplėštų 
nuo SSSR, būsianti puiki vals
tybė !

Deja, Pakšto viltys supliuš
ko podraug su pliuškančia Hit
lerio armijų galybe.

Dabar prof, laikysis savo 
antrosios teorijos: Baltoskan- 
dija pavaduosianti. jam Ost
landą. Jis Lietuvą prijungs 
prie Švedijos, Švedijos karalių 
padarys Lietuvos imperatoriu
mi, lietuvius išmokins švediš
kai ir angliškai, na, ir bus Lie
tuva išlaisvinta!...

O jeigu tas nepavyks, tuo
met Pakštui pasiliks dar Var- 
šava: prie jos jisai Lietuvą 
prijungs. Jam taip lengva!

Taip! Plepėti lengva. Bet 
kas plepalų paiso!

išeidi-
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DAUGIAU NEGU IŠPIRKTA 
KARO BONŲ KVOTA

Evansville, Ind.— Jungti
nių Valstijų iždo sekreto
rius Morgenthau, čia kal
bėdamas laivastatyklų dar
bininkams, ketvirtadienį 
pranešė, kad amerikiečiai 
išpirko trečiosios karo pa
skolos bonų jau daugiau, 
negu už 15 bilionų dolerių, 
nors ta bonų kvota buvo 
skirta baigt šį šeštadienį.

Morgenthau ragino dar 
daugiau bonų pirkti.

Kaip Atrodo Frontai 
Amerikos Karo Sek

retoriui Stimsonui
Washington.— Amerikos 

karo sekretorius Stimson 
sakė laikraštininkams, kad 
vokiečiai Sovietų fronte iki 
šiol, girdi, tvarkiai traukė
si atgal ir kad naciai žie
mą galėsią stipriai laikytis 
palei Dniepro upę. *

Talkininkam užėmus Fog- 
gią, didžią karo lėktuvų ba
zę Italijoj, — pastebėjo 
Stimson — tai amerikiečių 
ir anglų lakūnai galės iš 
ten parankiai bombarduok 
karinius taikinius pietiniai- 
vakarinėje Vokietijoje ir 
Austrijoje, o iš Korsikos 
salos atakuot nacius pieti
nėje Franci joje ir šiaurinė
je Italijoje.

Amerikos Kariuomenės
Nuostoliai

Washington.— Jungtinių 
Valstijų karo sekretorius 
Stimson rugs. 30 d. sakė 
laikraščių atstovams, kad 
nuo karo pradžios iki rugs. 
15 d. visuose frontuose nu
kentėjo 111,704 amerikie
čių kariai, sykiu skaitant 
užmuštus, sužeistus, nelais
vėn paimtus ir dingusius be 
žinios.

Salerno fronte, Italijoj, 
tokių nuostolių buvo 3,497 
iš viso, nors vokiečiai pasa
kojo, būk ten 10,000 ameri
kiečių užmušta, sužeista bei 
nelaisvėn paimta.

Oficialės skaitlinės rodo, 
kad visuose frontuose už
mušta 21,940 amerikiečių, 
sužeistą 31,971, be žinios 
dingę 33,199 ir nelaisvėn 
paimta 24,594.

kį: “Kas kuo kvep, tuo ir 
kitą tep.”

Dirvos fašistai ištroškę ka
ro prieš Tarybų Sąjungą, dėl 
to ir maitinasi ta viltimi. Mai
tina ja ir savo skaitytojus.

žinoma, ne tik vienas pat- 
feibelis Karpius nori matyti 
naują (prieš Tarybų Sąjungą) 
karą. Tam labai pritartų ir ge
nerolai Grigaitis, ir Kmitas, ir 
šimutis, Pakštas ir Smetona!

Tokiam beprotiškam karui 
nepritartų tiktai Amerikos 
žmonės, liaudis!

Numatoma, Kad Naciai Bus 
Nugrūsti 135 Mylias Atgal, 

Iki Romos Apylinkių
Šiaur. Afrika, spal. 1. — 

Gen. Eisenhower, vyriau
sias amerikiečių-anglų ko- 
mandierius, pranešė, kad 
Penktoji Amerikos armija 
jau užėmė Neapolį.

Amerikiečiai paėmė Avel- 
lino miestą, vieškelių maz
gą, 30 mylių į rytus nuo 
Neapolio ir gręsia smogti 
šonan vokiečiams, besitrau
kiantiems pajūriais iš to 
miesto į šiaurę.

Gal naciai mėginsią su
daryt naują apsigynimo li
niją pagal upę, 20 mylių į 
šiaurius nuo Neapolio, o 
gal trauksią atgal net iki 
Romos apylinkės.

šiaur. Afrika, spal. 1.— 
Iš čionaitinio amerikiečių- 
anglų štabo pranešama, 
kad Penktoji Amerikos ar
mija, komanduojama gene
rolo Clarko, jau įmaršavoį 
Neapolį, trečią didžiausią 
Italijos miestą ir antrą ge
riausią uostą. Jis turėjo 
925,000 gyventojų.

Vokiečiai, visur padegę 
miestą ir sprogdindami jį, 
pasitraukė į šiaurius. Už-

Berlyno radijas sakė, kad 
pirm naciams apleidžiant 
Neapolį, išsiveržė ten komu 
nistų vadovaujami pavojin
gi sabotažo veiksmai ir 
riaušės; tatai paskubinę vo
kiečių traukimąsi iš mies
to.

United Press teigia, kad 
hitlerininkai stengiasi pri- 
dengt savo plėšimus ir žu
dynes ir todėl pasakoja 
apie riaušes ir pasmarkin
tą sabotažą.

GEN. MARSHALL B 
ANTROJO FRONT
London.— Aukšti Angli

jos karininkai sakė, jog ge
nerolas George C. Marshall, 
Amerikos karo štabo galva, 
bus vyriausias anglų-ameri
kiečių komandierius, kuo
met jie darys įsiveržimą

ŪSIAS VYRIAUSIAS 
HOMANDIERIUS
antruoju frontu į vakarinę 
Europą prieš vokiečius.

Gen. Eisenhower veiks 
kaipo pietinio fronto ko
mandierius, kol jo armijos 
susivienys su antrojo fron
to armijomis.

DAUGIAU GAZOLINO AUTO
MOBILIAM RYTUOSE

JAPONAI, MATYT, BĖGS 
IŠ KOLOMBANGAROS

Washington.— Kainų Ad
ministracija patvarkė, jog 
automobilistai New Yorke, 
Pennsylvanijoj ir penkioli
koje kitų rytinių valstijų 
galės su A kortelėmis pirk
ti du galionu gazolino per 
savaitę, vietoj pusantro.

Vokiečiai Vėl Bombar
davo Švedų Laivą

Washington. — Valdiška 
Karo Žinių Įstaiga paskel
bė pranešimą iš Švedijos, 
kad nacių karinis laivas 
praeitą ketvirtadienį palei
do septynis ar aštuonis ka- 
nuolių šovinius į švedų pre
kybos laivų Inez, begrįžtant 
jam iš Vokietijos. Bet nei 
vienas šovinys nepataikė.

Tai jau kelinta nacių ata
ka prieš bepusiškos Švedi
jos laivus.

Amerikiečiai per mėnesį 
nušovė 200 nacių lėktuvų.

M SO

pakaliniai hitlerininkų bū
riai energingai atsišaudo, 
kad prilaikyt talkininkus 
nuo pergreito vijimosi ir pravoslavų bažnyčios va- 
apsaugot daugumą nacių dais.
kariuomenės. j

Talkininkų > komandieriai 
supranta, jog vokiečiai tu
rės trauktis atgal apie 135 
mylias į šiaurius, ir apsi
stos tiktai kalnų linijoj ar
ti Romos, pietiniame mies
to šone.

Nacių kontroliuojamas 
Vichy Francijos radijas jau 
vakar skelbė, kad vokiečiai 
pasišalinę iš Neapolio ir 
veiksią iš naujos apsigyni
mo linijos į šiaurius nuo jo.

Washington, spal. 1.—Pa
stebėta, kad japonai ruošia
si apleist didelę Kolomban- 
garos salą su savo lėktuvų 
baze Viloj, centralinėj Sa
liamono salyno daly j. Japo
nai telkia daug motorinių 
valčių ’prie tos salos, besi
rengdami bėgti.

Amerikos lakūnai, taško 
tas valtis ir japonų pozici
jas saloje.

NAUJAS AMERIKOS 
AMBASADORIUS 

MASKVAI
Washington, spalių 1. — 

Nauju Amerikos Ambasa
dorium Sovietam prez. Roo- 
seveltas paskyrė A. Harri- 
maną. Harrimanas yra 
daug kartų parodęs palan
kumo Sovietų Sąjungai, rei
kalaudamas jai daugiau pa
ramos ir greito antrojo 
fronto atidarymo prieš vo
kiečius.

Washington.— CIO unijų 
centras ragino kongreso ko
misiją kariniais reikalais 
užgirt Sadowskio ’sumany
mą, reikalaujantį daugiau 
valdiškos pašalpos kareivių 
šeimom.

Kongresmano Sadowskio 
sumanymas yra įneštas 
kongresui pagal CIO pirmi
ninko Philipo Murray pa
siūlymą, kuris reikalauja 
kareivio žmonai su dviem 

. ,v kūdikiais $120 pašalpos per 
kaliniai pabėgo- iš kalėjimo./mėnesį. ,

Rochester, N. Y.— Trys

ANGLŲ ARKIVYSKUPAS 
GRĮŽTA IŠ SOVIETŲ

Iranas.— Grįždamas iš 
Maskvos, Anglijos Yorko 
arkivyskupas staptelėjo Te
herane, , Irano (Persijos) 
sostinėje.

Maskvoje jis turėjo po
kalbius su aukštaisiais rusų

(Yorko arkivyskupas, 
kaip jau minėta Laisvėje, 
išleido pareiškimą, jog So
vietų Sąjungoj gyvuoja pil
na religijos laisvė.)

Hitlerio Įsakymas 
Būtinai Atlaikyti 

Dniepro Liniją
Stockholm.— Pranešama, 

kad Hitleris atsilankė į ry
tų frontą pas. feldmaršalą 
von Mannsteiną ir griežtai 
įsakė savo generolams at
laikyk‘Dniepro liniją. Gir-

“Dabar Dniepro linija 
bus natūrali siena tarp mū
sų ir rusų armijų. Čia aš 
esu ir pasiliksiu.”

O savo generolams jis už- 
reiškė: “Turi išnykti sta- 
lingradiškos baimės dvasia. 
Nei vienos pėdos nesi- 
traukt atgal nuo Dniepro.”

Beje, lygiai pirm vienų 
metų Hitleris su dideliu 
riksmu užtikrino vokiečius: 
“Stalingradas bus atlaiky
tas!”

Durtuvų Mūšiai Tarp 
Jugoslavų ir Nacių

London.— Siaučia nuož
mūs mūšiai durtuvais tarp 
Jugoslavijos partizanų ir 
vokiečių Susakė, Italijos 
uosto Fiumės priemiestyje.

Associated Press praneša, 
kad partizanų komandie- 
rius gen. Broz-Tito pasiun
tė naujus savo kovūnų bū
rius į Austriją, kur verda 
mūšiai tarp jugoslavų ir 
vokiečių.

Naciai atsiuntė dar pul
kus savo kariuomenės prieš 
partizanus Fiumės srityje.

CIO REIKALAUJA DAU
GIAU PARAMOS KAREI

VIŲ ŠEIMOMS

Sovietai Paėmė Kričevą, 
Gelžkelių Mazgą ir Tvir
tumą; Gręsia Gomeliui

London, spalių 1.— Mar
šalas Stalinas specialiai pa
skelbė, jog Raudonoji Ar
mija atėmė iš vokiečių Kri- 
čevo miestą, svarbią priešų 
tvirtumą ir centrą keturių 
geležinkelių, 57 mylios į ry
tus nuo Mogilevo, stovinčio 
vakarinėje Dniepro upės 
pakrantėje. Pirm pasie
kiant Kričevą, raudonar
miečiai turėjo prasi veržt 
per Sož upę.

Artilerijos ir lėktuvų 
mūšiai dėl Kijevo eina vis 
smarkyn, nors paskutinis 
oficialis Sovietų praneši
mas visai nemini Kijevo. 

•* *■ *
Valydami 50 mylių ilgio 

ruožtą nuo vokiečių tarp 
Sož ir Besed upių, sovieti
niai kovūnai paėmė nelais
vėn gana daug priešų. Vien 
šioj srityj liko užmušta 
2,200. nacių per,v dieną, j

Kričevo apygardoje rau
donarmiečiai nužygiavo iki 
12 mylių pirmyn ir paėrrtė 
dar 170 gyvenamųjų vietų, 
tame skaičiuje dešimtis 
miestų, miestelių ir gele
žinkelių stočių.

SUPLEŠKINTA BENT 
ŠIMTAS BERLYNO 

FABRIKŲ
London.— Anglų lakūnų 

fotografijos rodo, kad An
glijos bombanešiai rugp. 23 
ir 31 d. ir rugsėjo 3 d. su
naikino arba labai apardė 
bent šimtą didelių fabrikų 
Berlyne.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
šiaur. Afrika, spal. 1.— 

Vokiečiai traukiasi atgal 
visu frontu skersai Italijos, 
vejami Talkininkų, kaip sa
ko francūzų radijas.

Amerikiečiai, įžengę Ne
apoliu, nerado nei vieno vo
kiečių kareivio.

Jugoslavai atsilaiko prieš 
nacius Istrijos pussalyj.

Vokiečių submarinas nu
skandino Kanados naikin
tuvą su 146 jūreiviais.

Saliamono salose ameri
kiečiai nušovė 12 japonų 
lėktuvų.

Stockholm, šved.— švedų 
valdžia uždraudė ir žibalą 
bei gazoliną vežt per Švedi
ją naciam į Norvegiją ir 
Suomiją (Finliandiją).

. Italai kaipo žvalgai tar
navo Talkininkam Salerno 
Neapolio fronte.
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Maršuoja Per Baltarusiją
Kitos Sovietų jėgos mari 

šavo pirmyn linkui Gome
lio ir Vitebsko. Iš rytų šo
no raudonarmiečiams telie
ka tik 11 mylių iki Gome
lio, ir kaip neoficialiai pra
nešama iš fronto, šis mies
tas galįs “bile valandą” bū
ti atimtas iš vokiečių. Go
melis yra jau paskutinis vo
kiečių rankose miestas ry
tinėje Dniepro upės pusėje. 
Šioje apylinkėje Sovietai 
per dieną pažygiavo iki 
septynių mylių pirmyn ir 
atvadavo 50 gyvenamųjų 
vietų.

Hitlerininkai apie Gome
lį turi kelias tvirto viškai 
įrengtas apsigynimo lini
jas., kurias šturmuoja so- 
vietinės jėgos.

Žygiuodami linkui VitethM 
sko, ’ stovinčio už 40 mylilį 
į Vakarus nuo atgriebtos 
Rudnios, raudonarmiečiai ' 
paėmė daugiau kaip 30 gy«* 
venamųjų vietovių.

Į rytus nuo nacių tvirtu
mos ir geležinkelių mazgo 
Oršos Sovietai, tarp kitko, 
užėmė Bajevo miestą, o į 
pietų rytus Lebedevo gele
žinkelio stotį.

Į rytus nuo Mogilevo rau
donarmiečiai atėmė iš prie
šų Chodosy ir Tiomnyj Lies 
(Tamsiojo Miško) geležin
kelių stotis.
Mūšiai Dėl Kijevo ir Vaka

riniame Dniepro šone
Iš Truchanovo salos 

salos Dniepro upėje ir iš 
rytinių upės krantų raudo
noji artilerija ir kulkasvai- 
džiai dieną ir naktį be pa
liovos pleškina ir skina na
cius Kijeve, stovinčiame ant 
300 pėdų aukščio kalno. Pi
la nuolatinę ugnį ir vokie
čių kanuolės, sustatytos net 
Kijevo vienuolynų kamba
riuose, kurie iškalti kalno 
šone.

Berlyno radijas tvirtina, 
kad tūlose vietose į šiau
rius nuo Kijevo didoki rusų 
būriai perėję į vakarinį 
Dniepro upės šoną, kur bu
vę karštų mūšių, bet ru
sams nepavykę pralaužt vo
kiečių linijų.

Sovietai vis dar nesako, 
kad raudonarmiečiai būtų 
prasiveržę* iš rytinių Dnie
pro pakrančių į vakarines.

•*
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Maskva.— Sovietų Jaku- 
nai nuskandino Baltijos Jtb 
roję dar vieną nacių trans- ‘ 
porto laivą, 5,000 tonų.

Maskva.— Rugsėjo 29 d. 
sovietinės jėgos visose fron
to dalyse sunaikino bei iš
mušė iš veikimo 95 vokie
čių tankus ir nušovė 36 jų 
lėktuvus.
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Oriolo Partizanai Patiekia Savo 
Raportą

Kaip kitur, taip ir Oriolo srityj, sovie
tiniai partizanai smarkiai veikė, kovoda
mi prieš vokiškuosius okupantus. Jie 
veikė miškuose, kaimuose, miesteliuose 
ir miestuose. Jie naikino priešo užnu
garį tuomet, kai Raudonoji Armija jį 
mušė iš priešakio.

Oriolas su visa savo apygarda tapo iš
laisvintas. Partizanai pradėjo rinktis iš 
miškų ir duoti iš savo veiksmų atskai
tas. Jie sudarė bendrą raportą ir jį pa
tiekė aukščiausiajam šalies ginkluotų jė
gų komandieriui, maršalui Stalinui.
- Įdomus tas partizanų raportas. Be ki
tų dalykų, partizanai arti per du metus 
atliko sekamus žygius:

Sunaikino 400 vokiečių lokomotyvų ir 
tūkstančius geležinkelių traukinių vago
nų.

Sunaikino 42 geležinkelių ir 217 plen
tų tiltų.
. Sunaikino 320 tankų, 7 ginkluotus 
priešo traukinius, 1,517 sunkvežimių ir 
68 lėktuvus.
. Sunaikino 153 priešo kanuoles, 49 mor
tyras ir 196 kulkosvaidžius.
* Sunaikino arba užgrobė 471 ąmųnici- 

, jos, maisto, kuro ir kitokių reikmenų 
fe' sandėlius. J Į. \

" ' Daugiau, kaip 2,000 vokiečių karių 
partizanai paėmė į nelaisvę. Tūkstančius 
vokiečių kareivių išmušė. Apie 30,000 ci
vilinių Sovietų Sąjungos gyventojų iš
gelbėjo iš priešo nagų ir saugiai perve
dė į saugias vietas.
. Tokis tai yra Oriolo srities partizanų 
raportas!

. : ’ Jis aiškiai parodo, kokią milžinišką ro
lę partizanai vaidina šiame patrijotinga- 
me kare.

Nereikia nei sakytį, kad panašius ra
portus iš savo žygdarbių patieks ir kitų 
kričių partizanai — Briansko, Poltavos, 
Černigovo, Smolensko, Vitebsko, Oršos, 
Minsko, Mogilevo, ir kitų miestų, kurių 
vieni jau yra išlaisvinti, o kiti, atrodo, 
peužilgo bus išlaisvinti.
' Kai Lietuva bus išlaisvinta, Lietuvos 
partizanai — Vilniaus, Kauno., Šiąūlių, 
•Alytaus, etc., etc., sričių — taipgi pa
tieks raportus iš garbingų savo žygių, 
pądarytų dėl tėvynės išlaisvinimo!
' * O kuomet visos Tarybų Sąjungos, visų

išlaisvintųjų tarybinių respublikų parti
zanai sudės savo raportus į vienų — pa
saulis stebėsis tais žygiais, kuriuos prie
šo užnugary kovotojai yra nuveikę.

Būtų gerai, kad tas juo greičiau įvyk-

New Y orko Piliečiai, 
Registruokitės!

Jau praėjo dvi dienos—pirmadienis ir 
antradienis, — kuriomis New Yorko pi
liečiai registravosi dėl busimųjų balsavi
mų, įvyksiančių lapkričio mėnesį. Kaip 
pranešama, per šias dvi dienas labai ma
žas skaičius pliečių teužsiregistravo. Jei
gu taip bus likusiomis dienomis, tai nie
kam nebus sveika.

Pasilieka dar keturios dienos registra- 
vimuisi: spalių 2, 4, 5 ir 6 — šeštadienis, 
pirmadienis, antradienis ir trečiadienis.
Jomis kiekvienas balsuotojas, kiekvie

nas pilietis, norįs balsuoti miestavuose 
rinkimuose, būtinai turi užsiregistruoti.

Daugybė Didžiojo New Yorko lietu
vių piliečių taipgi yra linkę į registravi
mąsi žiūrėti “per pirštus.” Mes nuošir
džiai raginame juos nedelsiant užsiregis
truoti.

Kada Žmonės Pakvaišta ...
Dažnai Keleivyj, Naujienose ir pana

šiuose tos veislės laikraščiuose rašoma 
nesąmonės apie tą ar kitą laisvietį, apie 
tą ar kitą vilnietį, bei šiaip pažangųjį 
veikėją. Mes į tai mažai kada kreipiame 
dėmesio, nes visuomet mums atrodyda
vo, kad tūli tų laikraščių bendradarbiai 
ir redaktoriai serga kažin kokia tai pa
vojinga liga. Pagaliaus: argi mėnulis 
paiso, kad •šuo loja?!

Kaip tą ligą, kuria tie žmonės serga, 
pavadinti, nežinome. Užtenka pasakyti, 
jog tai tam tikra pakvaišimo liga, durna- 
vojimo liga.

Kad taip yra, patvirtina paskiausias 
cirkuliaras, išspausdintas (koresponden-' 
cijų pavydale) Naujienose (rugs. 28 d.) 
ir Keleivyj (rugs. 29 d.).

Tik paskaitykite: i

“Brooklyn© iais viniai’ komunistai jau 
turi rusišką cerkvę ir ją lanko. Toji jų 
cerkvė randasi prie Union Avė., skersai 
nuo Lietuvių Piliečių Kliubo.

Ęrooklyniečiai kąlba, kad jau net kelis 
sekmadienių rytus jie matę į tą cerkvę 
einant Bimbą, Mizarą ir kitus komunis
tus... Teko girdėti, kad Bimbą įsake 
‘Laisvės’ štabu nariaius paruošti tinka
mą ma|dą, kurią cerkvėje popas kalbės 
už Staliną....”

Šitokiomis idijotiškomis “korespon
dencijomis” Keleivio ir Naujienų redak
toriai šviečia nelaiminguosius savo skai
tytojus. Ar gi tas nepatvirtina mūsų tei
gimo, kad tie žmonės pakvaišo ir nori 
visiškai sukvaišinti savo pasekėjus?

Iki šiol tie redaktoriai, rodosi, dar vis 
laikėsi šiokios tokios laikrąštinės etikos, 
bet po to, kai jie nuvyko į Pittsburgho 
konferenciją, nobažnai išklausė Deve- 
nienės plepalų ir kun. Švagždžio maldos, 
jie pradėjo nesuvaldomai eiti “į lankas.”

Na, ir tegu eina!

Draugas ir Saukiafnasis Demo
kratinis Lietuviu Suvažiavimas

kitus tikslus nuo šaukiamo
jo Amerikos Lietuvių Suva
žiavimo.

Jeigu taip, tai supranta
ma, kad Draugo redakto
riui, p i r m i n i n k avusiam 
konferencijoje, negali pa
tikti šis suvažiavimas.

Bet gi Pittsburgho kon
ferencijoje buvo atstovauja
ma mažytė Amerikos lietu
vių dalis. Tad ką ji tarė* 
nėra Amerikos lietuvių bal
sas — tai yra tik nedidelės 
dalelės lietuvių balsas.

Na, o į Demokratinį A- 
merikos Lietuvių Suvažia
vimą bus kviečiami demo- 
ktątiųiąi, deiųokrątįųip nu- 
sistątymp lietuviai. Suskri
dę, suvažiavę, jie riš savo 
naujosios tėvynės, Jungti

nių Valstijų, svarbiuosius, 
degančiuosius klausimus,— 
karinių pastangų stiprini
mo klausimus. Jie taipgi riš 
savo tėvų krašto, savo bro
lių ir seserų krašto, Lietu
vos, reikalus, kaip padėti 
jiems išsilaisvinti iš vokiš
kųjų okupantų priespau
dos, kaip padėti jiems atsta
tyti vokiškųjų plėšikų su
griautą, nuniokiotą mieląją 
Lietuvą!

Čikagos Marijonų brolijos 
dienraštis Draugas paraše 
špaltinį editorialą dėl šau
kiamojo Demokratinio Ą- 
merikos Lietuvių Suvažia
vimo. Jis puola Suvąžiayi-. 
mo sumanytojus, jis jau da
bar “numato”, ką suvažia
vimas nutars. Pagal Drau
gą, tai būsiąs “Lietuvos 
graborių ir duobkasių” su
važiavimas.

Draugas sakosi esąs pa- 
trijotingas laikraštis, bet 
jis labai prastai įvertina 
Lietuvą ir josios žmones, 
jeigu jis mano, kad Ameri
kos lietuviai galėtų Lietu
vai sukalti grabą, iškasti 
duobę ir ją ten paguldyti. 
Lietuva, kaipo tauta, Lie
tuva, kaipo" valstybė, negali 
būti graban įdėta ir. į kapą 
užkasta, Net tokis pasiutė
lis Adolf. Hitleris, pasirįžęs 
lietuvių tautą išnaikinti, — 
išnaikinti baisiomis gink
luotomis jėgomis, užtikri
name, negalės to padaryti. 
Jis ir jo visa vokiškoji kli
ka ir ta lietuviška klikutė, 
kuri jam padeda lietuvių 
tautą naikinti, gaus galą, o 
lietuvių tauta vis gyvuos.

Kodėl Demokratinis A- 
merikos Lietuvių Suvažia
vimas turėtų Lietuvai kal
ti grabą ir kasti kapą? 
Draugas nepasako ir tas 
parodo jo bejėgybę, jo silp
nybę, jo įprotį rėkti, šauk
ti, plepėti, bet nepaduoti 
faktų.

Bebaigiant editorialą ra
šyti Draugo redaktorius 
ima lyg ir atvėsti ir nukal
ba sekamai:

“Bet jei komunistai ma
no savo šaukiamomis ‘sor- 
kėmis’ sumažinti Pittsbur
gho konferencijos reikšmę, 
jie labai klysta. Jie dar ją 
padidins ta prasme, nes, 
mat, komunistai parodo, 
kad jie išsigando Pittsbur
gho konferencijoj pasireiš- 
kusio vienirtgūmo...” (Drg. 
iš š. m. rugs. 27 d.).

Taigi, pagal Draugą išei
na, kad Demokratinis Ame
rikos Lietuvių Suvažiavi
mas Pittsburgho konferen
cijos reikšmę tik padidins. 
Tai kaip tuomet suprasti 
Draugo pirųiesnį pasakymą 
apie “graborįus ir duobka
sius”? Nejaugi Pittsbur
gho koųferenciją nutarė 
Lietuvą nukryžiąvoti, o de
mokratinis lietuvių suva
žiavimas atliks tą, kas po 
nukryžiavojimo tenka at
likti: įcĮėti į grabą ir žemė
mis užkasti? Pagal Drau
go redaktoriaus samprota
vimą taip išeipa.

Kai dėl Pittsburgho kon
ferencijoje 1 “pąsireiškųsio 
vieningumo”— ji buvo to
kia “vieninga”, kaip viępįp- 
gos yra silkės bačkoje: sų? 
bruktos—tylL Tyli ir kląu- 
so smetoninipkų kąeįų kon
certo, ątliękąmo prakeiki
mui Jupgtinių Valstijų tal
kininkės, Tarybų Sąjungos 
—šalies, kurios didvyriško
ji Raudonoji Armiją neša 
išlaisvinimą Lietuvai! Die
ve saugok nuo tokįo vienin
gumo!
Suvažiavimas, Lietuva ir 

Washingtonas.
Draugo 'redaktorius ma

no, kad Demokratinis Ame
rikos Lietuvių Suvažiavi
mas bandysiąs “įtikinti Va
šingtoną, kad jis prasilenk
tų su Atlanto Čąrterio dėSy 
niais ir po šio, karo Lietuvą 
Rusijai atiduotų...”

Prastai ponas redakto
rius mano v ipie būsimąjį 
Suvažiavimu, apie Lietuvį

toje Lietuvoje prieš naciš
kuosius banditus, ir t.t. ir

ir apie Vašingtoną, jeigu 
jis taip rašo!

Tik labai naivus' žmogus 
tegali samprotauti, kad.De- 
mokratipis Lietuvių- Suva
žiavimas užsiimdinętų 
nors Lietuvą atiduoti^ Ne! 
Nei suvąžiąvimąs gali Lie
tuvai grabą nukalti ir duo
bę jai iškąsti, neigi jis gali 
Lietuvą kam nors atiduoti. 
Tegu suvažiuoja visi Ame
rikos lietuviai ligi vieno — 
koks milijonas jų,— tegu 
jie vienbalsiai nutaria tą 
padaryti,, visvien jų nutari
mas būtų tuščias.

Taip lygiai ir su Wash- 
ipgtonu. Jei Lietuvą būtų 
Jungtinių Valstijų dalimi, 
jei ji, daleiskim, būtų Ame
rikos teritorija, tuomet, ga
limas daiktas, Washingto- 
no vyriausybė galėtų ją 
kam nors atiduoti — Rusi
jai ar kuriai kitai valsty
bei. Betgi Lietuva yra Eu
ropoje. Ji .stovi prie Balti
jos jūros. Washingtonas 
jos nevaldo. Kaip tuomet 
jis gali ją Rusijai atiduoti?

Pagaliau imkim pačią 
Lietuvą. Bene ji kokia kar
vutė, kad ją galėtų paimti 
Washingtonas ir kam nors 
atiduoti ar parduotį? Taip 
manyti — didelis mūsų tau- rius turi nepamiršti, kad 
tos pažeminimas.

Tiesa, Smetona su .savo 
klika kadaise bandė Lietu
vą Vokietijai atiduoti, bet 
matome, kas iš to išėjo.

Tiesa ir tame, kad tūlas 
prof. Pakštas — Draugo re
daktoriaus vienmintis —tu
ri daugybę projektų Lietu
vai parduoti, bet kas jį rim
tai šiandien ima?

Pagaliau^ del Rusijos —ar 
ji kada nors ko nors prašė 
duoti jai Lietuvą bei kurią 
kitą tautą? Mes niekaęl to 
negirdė j onie ir nematėme. 
Nematė ir negirdėjo to nei 
p. Draugo redaktorius.

Suvažiavimo Tikslai
Demokratinio Amerikos 

Lietuvių Suvažiavimo šau
kėjai neturi nei vieno tų 
tikslų, kuriuos kelia D-go 
redaktorius. Labai gaila, 
kad j), redaktorius, skaitęs 
suvažiavimo šaukėjų preli
minarinį pranešimą apie 
suvažiavimą, nesuprato jo 
tikslų, o jei suprato, tai 
gražiai juos užtylėjo ir savo 
programą S u v a ž iavimui 
pradėjo siūlyti.

Kas gi tie do tikslai? 
Kąm DemoĮkratinis Ąmerį- 
kos Lįetųvįų Suvažiavimas 
šaukiamas?

1. Stiprinti Amerikos ka
rines pastangas — vyriau
sias uždavinys. O tai reiš
kia, kad turime juo dau
giau Amerikos lietuvių ap>- 
vienytį (ą) karo bonąĮps 
pįrkti, (b) National War 
Fondui (Fundacijai) remti, 
(c) Amerikos Raudonajam 
Kryžiui, remti, (d), karinėse 
pramonėse darbo našumą' 
padidinti, ir t.t., ir t.t.

2. Pądętį Lietuvai išsilai
svinti iš baisios naciškosios konferencija turėjo yišiškai 
okupacijos jungo, iš ppe-l 
spąudos. Q įai reiškia, kąd 
tųrįpie gelbėti (a) lietuviš
kiesiems pulkams Raudono
joj Armijoj, didvyriškąi ko
vojantiems dėl laetųvos iš
laisvinimo,; (b) teikti pa
galbos tūkstančiams lietu
vių vąįkučių, esančių Tary
bų Sąjungoj, —- vaikučių, 
evakuotų iš Lietuvos prieš 
pat karą ir jam prasidėjus; 
(c) tarti brolišką padrąsi
nimo žodį ir, jei ' galima, 
teikti medžiaginės paramos 
lietuviams partizanams, ko
vojantiems pačioje okupuo-

3. Pasiruošti dėl atstaty
mo pokarinės laisvos, bet 
šu^riąįitos Lietuvos. O tai 
reiškia, kad turime (a) ap- 
svąrstyti būdus ir surasti 
priemones, kaip mes, Ame
rikos lietuviai, tuojau, kai 
tik iš Lietuvos vokiškieji 
okupantai bus išgrūsti, ga
lėsime organizuotai ištiesti 
pagalbos ranką savo bro
liams ir sesutėms, kurie bus 
nuskurę ir alkani; (b) kaip 
mes* Amerikos lietuviai, ga
lėsime organizuotai padėti 
atstatyti sugriautuosius 
Lietuvos miestus ir mieste
lius bei okupantų išpustytą
jį Lietuvos ūkį, ir t.t., ir t.t.

Šituos tai klausimus turi 
galvoje Demokratinio Ame
rikos Lietuvių Suvažiavimo 
šaukėjai, 
kiekvienas 
išrinktas 
kiekviena
čianti draugija, kliubas bei 
organizacijų kuopa priduos 
Suvažiavimui naujų suma
nymų ir pasiūlymų, bei pa
pildymų prie paskelbtosios 
Suvažiavimo programos 
punktų. Draugo redakto-

Be abejo, kad 
į Suvažiavimą 
delegatas bei 
delegatą siun-

R. Mizara,
Komiteto Suvažiavimui 

Šaukti Sekretorius, 
t

Newark, N. J

t

šaukiamaj ame suvažiavime 
kiekvienas delegatas turės 
teisę kalbėti — čia bus ne 
Pittsburgho konferencija, 
ne silkių bačka!

Šitokius siūlymus, šitokią 
programą Suva žiavimui 
siūlo jo šaukėjai, didžiųjų 
centralinių lietuvių organi
zacijų atstovai.

Sumanymas šiam suva
žiavimui sušaukti kilo ne 
po “vieningos” Pittsburhgo 
konferencijos, bet daug 
anksčiau. Mūsų spaudoje 
jau senai tas klausimas bu
vo liečiamas. Tuo reikalu, 
pav., dienraštis Laisvė pa
rašė įvedamąjį kur kas ank
sčiau, negu įvyko Pittsbur
gho konferencija!

Konferencija ir Suvažia
vimas

Koks čia, pagaliau, galė
tų būti konfliktas tarp 
Pittsburgho konferencijos 
ir Demokratinio Amerikos 
Lietu vių Suvažiavimo ? 
Konferencijai rūpėjo tarti 
žodis, kad pokarinėje Lie
tuvoje būtų grąžintas sme- 
tųnizrųas. Smetonos agentai 
moraliai valdė Pittsburgho 
konferenciją. Toji konfe
rencija nepadarė jokių kon
krečių žingsnių Lietuvai iš
laisvinti. Ji nematė reikalo 
net pasiųsti pasveikinimo 
lietuviškiems pulkams, lie
tuvių tautos didvyriams, 
kovojantiems dėl tėvynės 
išlaisvinimo. Atžagariai, to
je konferencijoje kovotojai 
dėl Lietuvos išlaisvinimo 
buvo paneigti, išniekinti! 
Pittsburgho konferencija 
nieko netarė dėl išlaisvinto
sios, pokarinės Lietuvos at
statymo.

Vadinasi, Pittsburgho

<
Walteris Skeis- 

lankėsi pas tėvelius, 
draugus. Jis buvo 
porai savaičių ato- 

savo svarbaus užsi-

Kapitonas Walter Skeistaitis 
Pas Tėvelius Svečiuose

Kapitonas 
taitis čia 
gimines, 
parvykęs 
stogų iš
ėmimo, tarnybos iš North Ca
rolines.

Kapitonas Walteris parvyko 
su ’šąvp jžuna žmonele Aldo
na, kirtiJčia pasiliko.

Turiu pasakyti, kad mūsų 
jaunas sietynietis kapitonas fi
ziškai labai puikiai atrodo. 
Gražiai suaugęs, vidutinio dik- 
tumo ir labai rimtas ir uži
mantis kalboje. Jo pulke, ko
mandoje, kariai labai jį myli 
ir gerbia kaipo rimtą, gabų, 
draugišką komandierių, kuris 
su savo kariais puikiai, drau
giškai sugyvena. Labai gerai, 
drauge jaunas kapitone, kad 
jūs taip gražiai sugyvenate. 
Tai vis darbininkiška dvasia, 
progresyvė auklėtuvė.

Mirtys
čia mirė senas newarkietis, 

Jonas Vasiliauskas, virš 70 
metų amžiaus. Laidojo direk
torius BujausRas. Savo laiku 
šių žodžių rašėjas buvo prira
šęs prie Susivienijimo, bet už 
kiek laiko išsibraukė. Tuo pat 
laiku mirė ir šių žodžių rašė- 
jo bosas Santoro, kriaučių 
kontraktorius; per 40 metų 
varė gerą biznį ir buvo neblo
gas žmogus. Biznį dabar veda 
sūnus ir žentas, New Yorke, 
dirba Rogers Peet darbą.

Albinas.
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iai Chicagoje įvykusiam unijistų mąsįnianv susirin|d|ne kajbėjč' žymūs 
visuomenininkai ir veikėjai. Iš Rėžinės į kąirę: Paul RolaesOn, Sidney HiĮlnytn, 
vtee-prezidenias Henry A. Wallace ir Chic^gos Darbo Fėderacijos vice-pirminiiš

ELIZABETH, N. J. IR APYLINKE
Visus dienraščio* Laisvės skaitytojus, visus apšvietą bran

ginančius žmones kviečiame j Laisvės vajiuinkę parengimą 
šį šeštadiepi* 2 d. spalių, (Oct. 2>, Progresyvių Kliubo patal
poje, 408 Court St.

Parepgiipąs prasidės 7:30 y. v. Prašome nesiveliqti. Ąt- 
silankykįte ir pąrenūpte dienraštį Laisvę, pądėkite sąkelti 
fondą agentų kaštams padengti. Tuomi padėsite gauti Laisvei 
naujų skaitytojų.

, . . • * * *. ■

P. -S.
Įią^e parf^gįme. I^prių p^ųm^ 

jąųr išęįbtąigė, ątųikitp į šį pąrengimą ir užsimokėkite.

LA IŠVEŠ VĄjrNJNKĄr
-r Rurie dar neturite dipnf^stį LftUye,

sv. *



^tadignfexSpalių 2, 1949 . Laisve; 1 : -22-^.;—L..2^...^.—-^2. gręžias £udapj»
,r* n ~ \h ■ z • '"': ‘ t*" 'mt I 'ir ffi įriii KjQffiiffW ^w<. > ■. .^r. T|..- -....■,±-

iliitierateiU jj | Sienas
Rašytojas Kalba

Laisvės redakciją pasiekė lapelis, pa
rašytas Lietuvos rašytojo Petro Cvirkos 
ir platinamas okupuotoje Lietuvoje. La
pelio turinys seka:

Draugai,( broliai, seserys! Lietuvos 
Jaunime!

Tu neši šiandien sunkią vokiškosios 
vergijos naštą. Iš tavęs išplėšė laisvę. 
Tavo svajonės, tavo jaunystė, gyvenimas
— hitlerinio žandaro rankose. Žemę ta
vo, Algirdo, Kęstučio, Vytauto, Mairo
nio, Būgos žemę, okupantai pavertė Ost- 
landu. Iš tavo tėvų suskirdėjusių, nuo 
sunkių darbų suplaišėjusių, rankų jie iš
lupo paskutinį duonos kąsnį. Tavo drau
gus ir brolius išveža į “arbeitsdienstus,” 
tiksliau pasakius — į žiaurią katorgą. 
Pažvelk aplinkui, įsiklausyk į dejavimus, 
plaukiančius Nemuno, Dubysos, Ventos 
pakrantėmis, ir suprasi, koks likimas 
gręsia tavoi tautai. Kryžiuočiai su žeme 
sulygino senovės prūsus, lietuvių kraujo 
brolius, kaizeriai suvokietino Klaipėdos 
kraštą, o šiandien jau ir Vilniuje, Kau
ne, Šiauliuose, Marijampolėje, Panevė
žyje knibžda kolonizatorių. Kaip varnai 
skraido okupantai Lietuvos kaimuose ir 
miestuose ir džiaugsmingai krankia vir
šum šviežiai supiltų lietuvių kapų. Kiek
vienas naujas lietuvio kapas — džiaugs
mas vokiečiui.

Lietuvių tautos budeliai Ložė ir Ren- 
telnas, kurių rankos aplaistytos tūkstan
čių pražudytų mūsų brolių krauju, ri
kiuoja lietuvius į hitlerinius legijonus. 
Lietuvos jaunuoli! Vokiečiui okupantui 
maža tavo ir tavo tėvų kruvino prakai
to — jie ryžosi pasiimti ir tavo gyvy- 
bę.

Tu girdėjai okupantų įsakymus apie 
“totalinę mobilizaciją’* ir tau pasidarė 
aišku: jeigu hitlerinis okupantas šaukia 
apie Europos civilizacijos gelbėjimą, tai 
reiškia, kad pačių hitlerinių okupantų 
kailis ėmė plaišioti nuo Raudonosios Ar
mijos smūgių. Kada vokietis reikalauja 
iš tavęs gelbėti “naują tvarką Europoj”, 
tai reiškia, kad pačiam vokiečiui gresia, 
jog jis gali pasilikti be vergų, be užgrob
tųjų žemių.

Visai neseniai 330,000 vokiečių Rau
donoji Armija apsupo ir sunaikino prie 
Stalingrado. Galingais smūgiais Raudo
noji Armija, kurios eilėse kovoja ir lie
tuviškieji daliniai, nubloškė vokiečius 
šimtus kilometrų nuo Kaukazo, Volgos, 
Dono, išlaisvino didžiulius žemės plotus, 
kuriuose sutilptų 11 tokių šalių, kaip 
Lietuva. Nuo Raudonosios Armijos smū
gių į šipulius pavirto vokiečių tvirtovės 
Rževe, Velikije Lūki, Demianske. Pra
laužta Leningrado blokada.

Jausdamas greitą savo galą, hitleri
ninkas, it skenduolis, kabinasi į tave, lie
tuvi, jis skandina ir tave.

Raudonoji Armija be atodairos muša 
hitlerines gaujas, ir dėl to, Ložė, tavo 
budelis, tavo tautos žudikas, verčia, kad 
tu ji gelbėtum.

Lietuvos jaunime! Visuomet tu buvai 
pirmose savo tautos eilėse kovoje už jos 
laisvę. Tu ginei iš Lietuvos kaizerinius 
plėšikus 1918 metais, tu daužei okupa
cines Bermonto gaujas, tavo broliai 
anuomet išvadavo Klaipėdą. Tu nepasi
liksi abejingas, kai tūkstantį kartų pa
didėjo pavojus tavo motinai Lietuvai. 
Viršum gausių tavo draugų ir brolių 
eilių pakibo hitlerinio žudiko kruvinoji 
ranka. Vokietis okupantas tave siunčia į 
frontą užkamšyti spragas praretėjusio
se, išdaužytose kruvinojo fiurerio gaujo
se. Vykdydamas okupanto įsakymus — 
tu žūsi vokiečių fabrikuose, fronto su
tvirtinimų statybose, kovos laukuose.

Lietuvos jaunuoli! Vienas tėra tau 
kelias — kovos kelias. Vienas tėra tau 
išsigelbėjimas nuo totalinės mobilizacijos
— totalinė mirtis okupantams. Garbin
gos žaliųjų miško brolių . tradicijos te
įkvepia tave, jaunuoli, didiems partiza
niniams žygiams. Vaišinasi vokietis mū
sų brolių krauju ir prakaitu — pavai- 
šinkim jį kulka. Kalbina mus vokietis 
grasymais, bauginimais — pakalbinkim 
jį šautuvų kalba.

į Lietuvos Žmones
Tvirtai įsidėkim į širdį vieną:
Kas vokiečiui bloga — mums ir mūsų 

tautai gera, ten, kur vokiečiui gresia pa
vojus — mums ir mūsų tautai šviečia 
laisvė. Mirtis vokiečiui okupantui—reiš
kia laisvę ir gyvenimą Lietuvai.

Lietuvos Jaunuoli!
Herojiškoji Raudonoji Armija perga

le po pergalės žygiuoja, nešdama lais
vę lietuvių tautai.

Savo pastangomis, savo organizuotu
mu, savo neapykanta vokiečiui okupan
tui, savo partizaniniais veiksmais priar- 
tinkim, pagreitinkim tą laisvę!

Petras Cvirka 
1943 m. kovo mėn.

Detroito Žinios
Apie Balsavimą Spalio 5 d.

Didelė didžiuma žmonių 
mažai kreipia domės į pirmuo
siuos balsavimus arba nomina
cijas miesto ar valstijos rinki
muose, tai labai prastas išro- 
kavimas. Mes žinome gerai, 
kad jeigu mūsų pageidauja
mas kandidatas negaus gana 
balsų ant nominacijų, tai jis 
lieka atmestas ir negali eiti 
ant baloto ir jis lieka be ver
tės dėl antrų rinkimų. Todėl, 
nominacijos yra labai svar
bios, jei mes norime pastatyti 
kurį gerą kandidatą ant balo
to.

Dienos
Biednas

Dienos jūs mano rūpesčių, lėtos, 
Tykiai sau velkatės vargo keliu, 
Vejatės viltį laimės žadėtos... 
Tik aš jau paeit negaliu.
Naktys bemiegės — ilgiausios versnos, 
Svajonių vagomis vagotos. —
Svajos jūs mano.... Gyvos kai liepsnos, 
Skurdžiaus dalia pažabotos.
Ne vienišos einat. Jus metai palydi;
Mėnesiai skurdūs veda —
Minutėse, valandos — Viltys atklydę, 
Kaž-ką vis naujo dar žada.
Sekunda, minutė, valanda — dienos ... 
Savaitės, mėnesiai — metai!
Tik jūs mano dienos—lėtai žengiat 

vienos,
Kai vieškeliu girgždanti ratai.
Dienos jūs mano rūpesčių, lėtos, 
Nėr jum kur bėgt... Neskubėkit.
Dainas jūs mano sielos girdėtas 
Kelionėj aidėkit, aidėkit.. ..

Buenos Aires 1943.

Salomėja Nėris

Kodėl Žemė Tyli?
Pasakyk, mamute, kodėl žemė tyli? 
Kodėl tyli žemė dieną ir nakčia? 
žvaigždėms nesiskundžia, saulei 

neprabyla,
Kad krūtinę slegia jai sunki kančia.
Niekam nesiskundžia—tik ramiai 

keliauja
Lygiu sau paskirtu amžinu keliu.
Ji baisi—kai geria gyvą karštą kraują.
Nuostabi — pražydus puokštėmis gėlių.
Kas žemelėn grįžo—amžinai nutilo
Ir jau niekad, niekad, niekad neprabils.
Uogele raudona sirps pakrūmėj šilo, 
Smiltele geltona, viesulu pakils.
Kodėl tyli žemė, ko saulutei linksi, 
Tau aš pasakyt, vaikuti, negaliu.
Tik žinau: nežūsiu, niekada nediųgsiu, 
Kol riedės mūs žemė amžinu keliu.

Lebedev - Kumač
Kodėl Šią Naktelę?...

— Senele, senele, kodėl šią naktelę 
Pas mus atėjai taip vėlai?
— Skubėjau, vaikeliai, skubėjau,

mielieji...
— Kas vijo?! — Bendri reikalai.
— Iš kur gi tu kilus, kodėl taip pražilus 
Ir savo namų nežinai?
— Gimtasis namelis nuo gaisro išdilo — 
Ten liko vieni pelenai.
— O kur tavo vyras ir sūnūs jaunieji, 
Kodėl šerkšnas spindi plaukuos?
— Žilgalvį senelį granatos sudraskė, 
O sūnūs kovoja miškuos.
— Kas vertė čia vykti, granatų sutikti?
Čia gresia pavojus baisus.
— Aš noriu atkeršyt žiauriesiems

plėšikams,
Parodyt jums jųjų urvus.
—- Atgauki tik žadą, nueisi pas vadą, 
Štai draugas tave ten nuves...

Skubėkim, vaikeli! Padėti tarybų;
Tėvynei — jėgų atsiras.

Laisvai vertė Maksimaitis

Spalių 5 d., tai yra, šį an
tradienį, įvyks pirmieji balsa
vimai arba nominacijos ant 
miesto urėdų, kaip tai: majo
ro, konsilmanų ir 1.1. Tai mes 
visi, kaip vienas, turime da
lyvauti ir atiduoti balsą už 
ypatas, kurios mums supran
tama yra geresnės. UAW, CIO 
unija yra nutarus remti kan
didatą ant miesto majoro 
Frank Fitzgerald. Taipgi dar
bininkų organizacijų yra už
ginti pora žymių veikėjų ant 
konsilmanų urėdo, tai yra 
Ann Beiswenger ir Tom X. 
Dombrowski, abu gerai žino
mi veikėjai ir kovotojai už 
darbo žmonių reikalus. Todėl, 
sekamą antradienį, spalių-Oct. 
5 d. visi balsuokime.

Jau Prasidėjo Laikraščių 
Vajus

Su 1 diena spalių prasidėjo 
laikraščių vajus; mes gal ir 
nedaug laiko ^turime, bet po 
vieną ar po du naujus skai
tytojus galime gauti per porą 
ar tris mėnesius laiko. Taipgi 
galime kam nors pagelbėti at
naujinti laikraštį, kuriem pa
sibaigus prenumerata.

Mūsų spaudą Vilnį ir Lais
vę daug daugiau galime pla
tinti arba užrašyti, negu kitus 
kuriuos laikraščius, nes jie per 
laikus sakė žmonėms teisybę ir 
dabartinis karas dar daugiau 
įtikino žmones, kad kiekvienas 
jų pasakymas patvirtintas gy
venimo faktų. Todėl, ne tik 
mes turime būti tų laikraščių 
platintojais, bet ir gerais patri- 
jotais, mokėti žmonėms paaiš
kinti jų svarbumą ir gerumą.

Dėl vajaus reikalų yra pa
sižadėję d a r b uotis: Vera 
Smalstienė, Marė Smitrevičie- 
nė, Jonas ir Margaret Alvinai, 
Jurgis Nausėda, Jonas Luobi
kis ir Antanina šabienė. Atei
tyje, manau, prisidės ir dau
giau mūsų geros valios draugų 
ir draugių prie to svarbaus 
darbo. Mūsų .brganizacijų, LLD 
52 kp. irLDS 21 kp. nariai, 
žinodami savo pažįstamą ar 
draugą, kuris dar neskaito 
Vilnies ar Laisvės, pakalbinki
te jį ir paimkit mokestį dėl laik
raščio. Jeigu kam stoka infor
macijų dėl laikraščių, tai 
kreipkitės prie vajininkų arba 
pašaukite telefonu NOrthlawn 
1994..

Aido Choro Skaitlingos 
Pamokos

Per porą sekmadienių įvy
ko aidiečių pamokos pradžios 
sezono ir smagu pažymėti, kad 
aidiečiai taip skaitlingai lan
kosi į pamokas ir atydžiai mo
kinasi naujas dainas. Mes abe- 
jojome ar Aido Choras pajėgs 
susidaryti dėl stokos vyrų, bet 
dabar pasirodė, kad vyrai, 
merginos ir moterys skaičių 
didesnį sudaro, negu buvo ma
nyta. Dar tenka pastebėti, 
kad‘prie to dailės darbo pri
sideda daugelis draugų kana
diečių vaikinų. Draugas Puo
džiūnas prisodina pilną veži
mą savo drąugų ir atveža 
skersai upės į Detroitą aidie-

čiams į pagalbą dainuoti. Tai 
bravo, draugai kanadiečiai- 
windsorieciai, kad suprantate 
reikalą! Dabar aidiečiai turė
tų smarkiau paraginti mergi
nas ir moteris, kad jos irgi 
neimtų taip ilgų vakacijų.

Aido Choro pamokos įvyks
ta nuo 11:30 ryte, sekmadie
niais, 4097 Porter St. svetai
nėje ir kas tik laiko turite ir 
mylite dailę, tai stokite į Ai
do Chorą ir dalyvaukite kas 
sekmadienį pamokose.

Viešnia Iš Brooklyno

Apie porą savaičių viešėja- 
si Detroite viešnia iš Brookly
no d. E. Vitartienė. Ji čion 
atvyko pas savo gimines, 2725 
24th St. ir dar žada pabūti 
kiek laiko. Teko trumpai kal
bėtis su ja; ji myli veikimą 
ir žada mums pagelbėti veik
ti, sulyg savo išgalės. Tai sma
gu, kad pas mus atvyksta to
kių svečių. Girdėjau, kad Jo-

nas Siurba, brooklynietis, su 
svarbiu reikalu išvažiavo į 
Brooklyną. Jis čia išbuvo apie 
5 mėnesius, tik gaila, kad jis 
mažai aktyviai dalyvavo lietu
vių tarpe.

Dabar vienas brooklynietis 
išvyko, tai kita viešnia atvy
ko, ir todėl trūkumo mums ne
padarė iki dabar. Geros klo
ties draugui J. Siurbai ir mū
sų viešniai Vitartienei.

Stabų Stoka
Detroite šiuo laiku pasirodo 

didelis trūkumas gyvenimo 
stubų, kad kaip kurios vietos 
krautuvės paimtos dėl gyve
nimo namų ir ten daugelis 
žmonių gyvena. Tai, nežiū
rint, kad daug jaunų žmonių 
išėjo į kariuomenę, bet vietų 
mažai liko tuščių. Mūsų geras 
draugas Jonas Luobikis sakė 
dar turi neparenduotą stubą 
su visais rakandais ir kitais 
patogumais, 9242 Melville St. 
žinoma, jis nori gauti lietuvius 
rendauninkus. Kam yra reika
las, tai gera proga.

Alvinas.

Chicago, III.
Išlavins 1,349 Slauges 

Chicagoje

Chicagos ligoninėse išlavins 
1,349 slauges U.S. cadet nur
ses training program vadovy
bėj.

Federalė valdžia yra pasky
rus viršaus šešis milionus do
lerių dėl lavinimo slaugių vi- 
durvakariuose.

Slaugių trūksta ne tik mili- 
tarinėse ligoninėse ir front#, 
bet jų trūksta ir civilinėse li
goninėse.

Automobilių Patikrintojai 
Ėmė Kyšius

i

Automobilių pati krintojai 
imdavę kyšius po $1 už per
leidimą mašinos, jeigu ir ne 
viskas tvarkoje.

Juos areštavo ir gali būti 
nubausti po $200 užsimokėti. 
Už kyšių ėmimą kaltina Mor
ris Bovilsky ir Dominic Rocco.

VISI | DARBA
C

ŽMONES LAUKIA DIENRAŠČIO LAISVES
Jie laukia jūsų, seni Laisves skaitytojai, kad pakalbintumėte juos užsi

sakyti dienraštį Tiaisvę. Jie bus jums dėkingi už.patarnavimą. Nes dienraš
tis Laisvė jiems patiks taip lygiai, kaip jis patinka jums.

VAJUS GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Dienraščio Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų prasidės su 1 d. spa- 

lių-October ii* baigsis gruodžio mėnesį. Kiekvienas apšvietą branginantis 
žmogus, kiekvienas dienraščiui Laisvei gerą velijantis privalo darbuotis 

šiame vajuje, kad gauti savo dienraščiui naujų skaitytojų.

Laisves Kaina Metams $6.50
Kanadoje ir Brooklyne $7.00

Naujiems skaitytojams kainoje nėra nuolaidos. Vienoda kaina visiems. 
Viskas labai brangu, tai sunku ir dienraščiui finansiniai verstis. Todėl kai
noje nėra jokių nuolaidų nė seniems skaitytojams nei naujiems.

Stokime į Talką Savo Dienraščiui
Parodykime Laisvės skundikams, lietuviškiems fašistams, kad mes esa

me pasirengę Laisvę apginti. Skaitlingai ir energingai darbuokimės, kad 
gauti savo dienraščiui kuo daugiausia naujų skaitytojų šiuom vajum.

Kai kunigas Petkus skundė Laisvę ir bylai einant 1925 m., laike vajaus 
Laisvė gavo 1,600 naujų skaitytojų. Parodykime tą patį savo priešams ir 
šiemet.

Draugai Laisves Vajininkai
Kurie esate bent kada dalyvavę Laisvės vajuose gavimui naujų skai

tytojų, prašome stoti į vajų šiemet. Stokite apginti savo dienraštį nuo skun
dikų. Nes ši byla yra lietuviškos fašistinės giltinės nagai, siekianti už
smaugti demokratinį lietuvių dienraštį. Jūsų talka reikalinga apgynimui 
mūsų dienraščio nuo priešų.

Taipgi Pageidaujame Naujųi Vajininkų
Kiekvienas dienraščio Laisvės patrijotas turi dalyvauti konteste gavi

mui naujų skaitytojų savo dienraščiui. Kiekvienas Laisvės skaitytojas yra . 
prašomas gauti nors po vieną naują skaitytoją. Stokime į darbą visi, dar
buokimės platinimu savo dienraščio.

DALYVAUJANTIEMS KONTESTE YRA PASKIRTOS SEKAMOS DOVANOS:
1—$50 U. S. WAR BOND; 2—$30 CASH; 3—$25 CASH; 4—$25 U. S. 

WAR B*OND; 5 — $20 CASH; 6 — $18 CASH; 7— $15 CASH; 8—$10 
CASH; 9 — $7 CASH IR 10-$5 CASH.

Stokite į kontestą ir gaukite vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Apart 
dovanos, jūs didžiai gerbs tūkstančiai Laisvės skaitytojų, matydami jūsų 
vardą vajininkų surašė.

Gavę naujų skaitytojų, prenumeratų kartu su pinigais siųsdami adre
suokite:

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 LORIMER STREET BROOKLYN, 6, N. Y.
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKONAUJO

Parašė EftiCH MARIA REMARQUE, Iš čflfmdlo veHė j. fcALNŽNAS

LICENSES
Beer, Wiiie, Liquor,. , 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTlCfc is hereby given that Ltęense, .No, 
GB ;1557 has been. issued to the undersigned 
to f sell. ;beer, at retail, .under Section’ 107 of 
the. Alcoholic Beverage;., Control LawcSt 
6223 — 14th Ave., Borough j.fff Brooklyn, 
County? of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE N. KING , u.
14th Ave. Brooklyn, N. Y. T6Ž23

(Tąsa)
— Taip, mes tau parodysim, kiek žmo

nių, — burbtelėjo Mileris.
— Sriubą tai galėsiu išduoti, bet davi

nių tegaliu išdalinti tiek, kiek priklauso 
aštuoniom^ dėšittitims žmonių, — spyrė
si rdtidongalviS.

Kdčlnskis įširdo:
— Tdkį geradarį tik išvyti, daugiau 

nieko! Juk tu gavai maisto ne aštuonias
dešimčiai žmonių, bet visai, antrai kuo
pai, it galas! Tai viską ir išduok! Ant
roji kuopa— ne kas kitas, bet mes pa
tys.

Mes pulte užpuolėm tą netikėlį. Visi 
jo nekentė, neš jis jau ne kartą mums 
nusikalto, kada buvom apkasuose ir gau- 
davom pavėluotus ir ataūšušius pietus. 
Tiktai truputį lengvoji artilerija sudun
dėdavo, jis jau nė artyn su savo katilu. 
Visada mums tekdavo toliai! eiti valgio 
parsinešti nei kitoms kuopoms. Štai Bul- 
kė tikras pirmosios kuopos drąsuolis ir 
geriausias visų tarnas. Jis nOrs buvo rie
bus, kaip koks penimis, bet reikalui 
esant visada laiku pats atitempdavo puo
lūs net į pirmuosius apkasus.

Nuotaika susidarė tokia, kad jei ne
būtų pasimaišęs kuopos vadas, tai mūs 
raudongalvis būtų truputį gavęs paga
lio. Jis paklausė, kurio galo čia keliame 
triukšmą ir, supratęs dalyką, pasakė:

— Taip, vakar mes turėjome didelių 
liuostolių...

Paskum pažiūrėjęs į katilą pridūrė:
— Pupos, rodos, geros.
Raudongalvis linktelėjo:

.— Šu mėsa virė ir dar taukų paspir
ginau.
. Leitenantas pažiūrėjo į mus. Jis žino
jo, apie ką mes galvojome. Žįnojo šį tą 
it daugiau, nes čia tarp mūsų jis pašokėjo 
Bikštyn, atėjęs į kuopą tik puskarinin-

u. Jis dar kartą pakėlė katilo dangtį 
ir patraukė į nosis garuojančio kvapo. 

‘Nueidamas paliepė:
— Man taip jau atneškite pilną lėkštę. 

Ir porcijas išdalinkite visas. Jos mums 
ifgi pravers. Suvartosime.

Mūs raudongalvis kvailai vaipėsi.
Tjadenas aplink jį šokinėja, it ožys, 

į&vasarį išleistas.
;— Tau taip ir rfeikia, nepakenks! Lyg 
ta mityba nuo jo priklausytų, kur ma- 
. t taip elgiantis. Ir pradėk gi, tu stora- 
gurkli, kurgi čia, kad tik neapsiskaičiuo- 
ttim...

— Kad tu prasmegtum! — suprunkštė 
g.udongalvis. Vyras pasijuto ne savy:

i jo supratimu buvo ne taip, kaip rei- 
Sant, tiesiog, jis nenusivokė, kas čia

das. Ir norėdamas.įrodyti, kad jam vis 
tiek pat, pats išdavė kiekvienam dar po 
įrtisę svaro dirbtinio medaiiš.

“ •— ** •w •"
Šiandie iš tikro gera diena. Paštą vėl 

Atvežė, ir beveik kiekvienas gavome po 
keletą laiškų ir laikraščių. Skaitydami 
raiškus, kas sau pamažėle išsisklaidėme 
ilž barakų pievoje. Kropas pasikišęs po 
įįažaštirh atšinėše nrargarino statinaites

Dešiniajam papievy pastatyta bendra 
išeinamoji vieta; yra .tat nemaža daili 
pastogė. Bet ją užleidome naujokams, 
kurie dar neišmoko kiekvienu dalyku 
įirisinaudoti. Mes žiūrime, kad būtų tru
putį patogiau. Rriėš mus aplinkui pie- 
Voje išmetytx)s nuošalės tam pačiam rei
kalui. J6s ^ra štikriltos iš lentų, ketur- 
Itaniįfies, ęvario'š; sti (tūtelėmis ir patogia 

ėste. Iš ord tlį nuošalių Šonuose yra 
įkaltos rankenos, kad žmogus galėtų 
ja persikelti kur tik nori.

Mes triišė s^vo “viėnukės” patogioj 
priėšais ratu. Iš čia jau 

ne anksčiau kaip po poros

atsimenu, kad mes, būdafrii 
iŠ pradžios š'^rriiAtijdmėš kiti 
reikėdavę naudotis bendra iš- 
vieta. Juk durų ten nėra, taip 

Ividešimts vyrų vienas prieš ki- 
traukiny. Viena akimirka Čia 

pamatysi. Kareivis ^visada juk turi 
akyse, priežiūroj, jub lASiau rihūjo-

ir Šuva kariamas pripranta. Pri-

vietoj aūst 
riasikelsim

dos. Toliau mes ir daugiau laisvės pasi
veji jom.

Čia tyram ore tas reikalas yra tikras 
malonumas. Aš tiesiog nesuprantu, ko
dėl mes anksčiau dėl tų dalykų varžė- 
mės, ntišnekedavom kitką. Palyginti, juk 
tat yra taip jau natūralu, kaip valgyti 
it gerti. Čia gal ir nevertėtų į tuos da
lykus tiek gilintis, jei tat mūsų gyve
ninio jokio vaidmens nevaidintų ir tie
siog nebūtų nieko naujo. Kitiems tat sa
vaime dedasi ir savaime sūprantama.

Apie skilvį ir virškinimą kiti kalba 
nenbromiš, greičiausiu reikalo verčiami, 

* o kareiviui tat yra tiek paprasta, tiek 
artima. Ir tat yra žodingiausiu dalis ka
reivių pasikalbėjimų. Kareivis be šios 
srities gilių posakių neišreikš nei tikro 
džiaugsmo, nei didžiausio nusiminimo. 
Kitais žodžiais jis negali taip, sklandžiai 
ir aiškiai ką nors nusakyti. Mūsų gimi
niečiai ir mokytojai, išgirdę mus taip 
kalbant, tikrai nustebs, kada grįšime į 
tėviškę. Tačiau čia, fronte, tat yra tie
siog universalinė kalba.

Kadangi yiskąš čia vyksta viešai, to
dėl mums atrodo, jog tat niejw blogo 
nereiškia, jog visa tai yra nekaltas da
lykas. Netgi daugiau: tat mums yra taip 
priprasta, kad gamtos reikalas čia virtęs 
lyg kokia pramoga. Pasikėlę jaučiamės, 
kaip vežimą sulošę. Ne veltui visokį 
tauškalą kažin kas yra pavadinęs “tu
pyklos šnekta”. Nuošalės vietos yra vie
tos, kur išdygsta įvairūs anekdotai. Čia 
jos atstoja smuklės nuolatinių lankytojų 
kampelį, kur galima ir įspūdžiais pasi
dalyti ir patauzyti.

Mes čia dabar jaučiamės kur kas ge
riau nei kurioj nor$ dailioj baltų koklių 
išeinamoj vietoj. Galimas daiktas, kdd 
tokia higienos atžvilgiu tinkamesnė; bet 
užtat čia yra puiku ir jauku.

Čia galima puikiausiai pasilsėti galve
lei nuo sunkių vargelių. Viršum galvų 
dangus. Horizonte matyti saulės spindu
lių nušviestos skrajojamos pūslės, balio
nai, ir plauko šūvių balti, debesėliai. 
Kartkartėmis tarp tų debesėlių pasirodo 
ugnies liežuviai, kai koks oro paukštis šu 
bombomis atskrenda.

Pačiam bate girdėti kurtus fronto 
gaudimas, lyg kažin kur toli siaustų di: 
džiatišia audra. O bimbalai tik bimbia, 
tik zyzia, tarytum, norėdami tą gaudi
mą apkurtinti.

Aplink mus žydinti pieva. Plonučiai 
žoles siiėbeliai vos-ne-vos juda. Kopūs't- 
drugiai skraido dūzgia šilto vėlybo va
saros vėjelio pučiami. Mes skaitome laiš
kus ir laikraščius ir rūkome. Kepurės 
nusiėmėm ir pasidėjom šalia savęs. Vė
jas glamonėja mūsų galvas, taršo plau
kus, lyg žaidžia su mūsų žodžiais ir min
timis.

Mūs trijų “vienukės” stovi tarp rau
donų aguonų.

Matgarino statinaitės dangtelį paši- 
dėjome ant kelių. Taigi gerai susitai- 
sėm lošti šešiasdešimt. Kropas kortas tū
ri su savim. Lošiame atsikvėpdami, po 
kifekvierioš šuldštos partijos darom per
trauką. Rodos, čid žmogus galėtum am
žinai taip sėdėti.

Barakuos girdėti groja armonika. 
Kartkartėmis sustojame lošę ir žiūrime 
į kits kitą. Kuris ir sako: “Vaikai jūs, 
vaikai — —”, arbd: “Tat galėjo taip ir 
neišeiti” ir mes valandėlę nutilstam. 
Mumyse yra stiprus, paslėptas jausmas, 
kiekvienas tat.pajuta, ir nėra reikalo jis 
žodžiais reikšti. Visai galimas daiktas; 
kad mėš šiandien galėjom ir nesėdėti 
mūs nuošalėse vietose. Iš tikro tat galė
jo atsitikti. Užtat viskas ir yra nauja 
ir brafigu — faūdp’npš afūoiioš ir gerais 
Valais, ėigaretai ir vasaris vejas.

Kropas klausia:
— Ar Kėmerichą matėt katras ddr

kart^? 4..:...

— Jis guli St. . Joseph’e,—atsakiau.
Mileris mario, kad jarri yra peršauta 

šlaunis, vadinas, bus visiškai iš kūro tdr- 
riybdš paleisi aš.

Nutarėm jį po pietų aplankyti. ,, 
Kropas iššitradkia kažin kokį iMšką. 
— Jums labų dienų nuo Kantoreko.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB - 2180- has been.-issued- to the undersigned 
to., sell. .beer, at ..retail,under ..Section.,,JQ7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
272 Tompkins Ave. Borough of Brooklyn, 
County, of Kings, to be consumed on the
BROOKLYN NATIONAL FOOD STORES, 

INC.
272 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 636 haa been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
72 Sands
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1962 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage.. 5,Control /Law. at 
4021 Flatlanęls.;. Ąye., Borough -of Brooklyn, 
County of Kingsį to be consumed on the 
premises. r> 147. . h '''■i'.

JĄ&E&f E. ENRIGHT -t
4021 Flatlands Ave. Brooklyn, N. Y. T 
notIcE is hereby, given that. License No, 
EB 521. has been?!jssued' to the,-undersigned 
to sell,..beery, at 'retail und$r< .Section 107 Qi 
the Alcoholic- Beverage Control Law. at 
161-3 — 43rd St., Borough of Brooklyn, 
Gounty,<of Kings, to ‘be consumed on the 
premises.

MARY KANE 
161-3 — 43rd St. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby Riven that License No. 
QB 4781 has been issued to the undersiRned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage „Control -Law. at 
5909 Avenue N, Boj-ouRh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ct
. < SIDNEY KRAVITZ,
5909 Avenue N Brooklyn, N. Y. T
?•’ / 7 C —r* >i. - K. ■ 4t><
NOTICE is hereby given that License No. 
GB J604 has been issued to the undersigned 
ta sell beer, .at ^retail ;under Section ,107 of 
the Alcohoįic Beverage <Control Law at 
161 Park" Avenue, Borough of Brooklyn, 
County-.of Kings, to be consumed off the 
pretnisc^...,.,...... . , ___ ...

ANNUZIATA De ROSA CORDARO 
161 Park Ave. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1196 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage, Control Law. »at 
115 Grand St., Borough of . Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. s j

. , CATHERINE MAKAROW , 
115 Grand St. Brooklyn, N. Y. T

—r?— -------- fcNOTICE is hereby given that License.jfo. 
GB 4690 Jias been, issued to tho untfendgned 
to. sell beer, at retail under Section .107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law, at 
318 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.. .... . .

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

' ‘ • s

Beverage Control 
St., Borough of , Brooklyn,

ALFRED SNIKE
72 Sands St. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE:!? hereby given that License No. 
EB .475 has been issued to the undersigned 
to seli beer, at retail .under . Section .107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Avenue ,Q, Borough of Brooklyn, 
County - of Kings, to be consumed on the 
premises, j-1v

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

NOTICE is hereby given that License No- 
EB 1321 has been issued, to the undersigned 
to sell beer, at .retail under Section .107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law. at 
108 Patchcn Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM MACKIN
Ave. Brooklyn, N. Y. T108 Patchen

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
Pacific Street,

NOTICE is 
EB 694 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law 
2258 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

C 
2258 Pacific

GUISEPPE CANONICO 
c St. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is 
EB 545 has 
to sell beer, 
the Alcoholic . Beverage Control Law 
4209 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ,

CARMINE PASQUENZA
4209 Avenue J. Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby, given that License No. 
EB 533 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1019 Avenue II, 
County of Kings, 
premises.

DAVID 
II

hereby given that License No. 
been issued, -to the undersigned 
at retail under Sęction J07 of 

at

1019 Avenue

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

Brooklyn, N. T

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

180 West

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the
JOHN KbTULAK

St. ’ Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 526 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
674 Central 
County of 
premises.

674 Central

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

EDWARli LUBY 
Ave. Brooklyn, N.

hereby given that License No.

—

NOTICE is
EB .1984 . has been issued to- the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 Qf 
the Alcoholic Beverage .Control Luw; at 
7409a Avenue U, '» Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

. , PASQUALE OREFICE
7409a Avenue U Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 670 has been issued to .the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law, at 
123.1 McDonald, Ave., ■'•Borough of. Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHRYSOS MANUELIDES • 
1231 McDonald Ave. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby gįvęn thąt Ltconse .No. 
EB . 594 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail', under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4501 i— 4th -Aye......JBorough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

4501 Fourth
JAMES SOUMAKIS
Ave. Brooklyn, N. T

NOTICE is 
EB 323 has 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage .• Control , Law at 
96 .Bocrum .Pl., Borough of Brooklyn, 
County: of Kings, to be consumed on the 
premises.

. , CAROLINE OECHSNER 
96 Bocrum PĮ. ,r Brooklyn, N. Y. T.

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

NOTICE •!« hereby given that - License No, 
EB 529 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1713 Avenue' U> 
County of Kings, 
premises.

MINNIE 
U

Law at
Borough o.f Brooklyn, 

to be consumed on the

1713 Avenue
STREITMAN

Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
EB -424 has been issued to the. undersigned
to sell beer,___  at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 .Roebling St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises._________________ ‘ ’

LOTTIE BOBITCHE .' -
340 Roebling St. Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby - given .that License No. 
EB 510 has been issped to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section .107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law, ,at 
423. — 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. , ''; • . i r,'' >

JOllN T. McKENNA
7th Ave. Brooklyn, N.423 Y. T

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail, under . Section. .107 pf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
142 Driggs Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ;

JOSEPHINE PIOTROWSKI
142 Driggs Ave. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE ,is hereby given that License Nd. 
EB 2019 has been issued; to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5002 F. 
Brooklyn, 
sumed on

Beverage Control Law 
Hamilton P’kway, Borough of 
County of Kings, to be 
the premises.

MURRAY HACKMAN
5002 Ft. Hamilton P’kway Brooklyn, N.

con

i’

NOTICE is hereby given that License .No. 
EB 1970 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2005 Coney Is. Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

EUGENE & 
2005 Coney Island

to be consumed on the
HERBERT JACOB
Ave. Brooklyn, N." Y. T

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

Beverage Control Law at 
Borough of 
to be con-

NOTICE is 
EB 469 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
1764 East New York Ave., 
Brooklyn, County of Kings, 
cumed on the premise?.

NOOLAS & DEMĖTRI CO., INC. .
1764 East New York Ave. Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10105 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
617 Vanderbilt Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ANTONIO 
617 Vanderbilt Ave.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Di MASO
Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1125 has been, i/ssued to th,e undersigned 
to sell beer, at rbtail under Section 107 pf 
the Alcoholic Bpverąge Control . Law. at 
390 Tompkins Ave.’, ' Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4812 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Prospect Pl., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PATRICK BURKE
500 Prospect Pl., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE ip. hereby given that License No. 
GB 4843 . has been issued to the undersigned 
to sell beer, , at retail under Section. 107 of 
the Alcoholic Beverage Control jLaw.. at 
6818a-6820 
County of 
premises.

Beverage . Control jLaw.. ■ at 
8th Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

6818a-6820
THOMAS LOCASCIO
8th Ave. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4798 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under..Section ,107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2703 Avenue Z, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. , > ... ■ .

JOHbt PAPPIANOU
270.:} Ąvenųe Z.......... ~ Brooklyn, N. . Y, t T

SKELBKITES "LAISVĖJE"

Green Star Bar & GH11
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.
Pare Kiekvieriij šešfAdiienp

•ir ' /

Ateikite pašimątyti su Giviata 
Goriausias Aluį BfftQklyne 

' 459 GRAND ST.
Skersai nuo

BROoi
Tek EV. 4-8B9B

i -/r - . A -------------  , . -
;---- ---- -----------

‘eatro

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias .30. dienų, mes darome si. special J. pąsiūlym^ 

savo seniems ir naujiems pacijantams,.Nepaisant didelio paki
limo kaiųų ant visų dklnlam.naudojariiiį rhėdžlašM, fhės vis dar 
patarniiijame už žėnaš žemasi kainas.

30 OiiAiį
•t .< 4*

Nuolaida
Akihidi

V wu>.* MO

už $7.50

mes duoninė..Atsilankė , parodykite , mutpa šj skelbimai
Jums. 10% nuolaidos. Ęainos. .už vienos rūšies stiklus >yra. nu
statytos taiį zemoi; khd pilnai patarnautume tik už $7.50.

STE^GĖJt & I^MgER, tipiometrisls
39^398 rirMWity Brb'dkfrn, N.' T:

NOTICE is hereby given that License Noi 
GB 4826 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic' Beverage Control Law, -at 
60 ,St. Nicholas ;Ave„ Borough.of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. v

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

1
NOTICE is hereby given thąt License No. 
GB 4810 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under .Section 107 of 
the Alcoholic Beverage . Control Law at 
485 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ' ' >•

JOSEPH BROWN
485 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1107 has been issued to the undersigned 
to seli beer, at retail under. Section 107 of 
the . Alcoholic Beverage Control Law at 
18Q8a Fulton? St., Borough, .of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. į ■; . •

MARIA SCHMIDT
1808 A Fulton St. Brooklyn, N. Ya T
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 810 has been issued-to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage- .Control Law at 
383 Sumner, Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. } . • •

BENJAMIN BICKEL
333 Sumner Ave. , Brooklyn, N. Y. T
NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 658 has been issued to the ■ undersigned 
to sell beer,, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Wyckoff Ave., Borough of. Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ■

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

NOTICE is hereby given-that Lieense No. 
GB 111 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage c Gpntrol Law at 
85^3 .Driggs Av«-. -Barougb of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NEIL SANTORELLI
552 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licmise No. 
GB 725 has been issued to the. undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic! Beverage Control Law , at 
258 Prospect Park W., Borough of Brooklyn, 
Coxmty of Kings, to be consumed off the 
premises.

TREASURE FOOD MARKET, INC.
258 Prospect Park W. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 9082 has been issued to- the undersigned 
to sell beer, ,at retail under Section. 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9718 — 3rd Ave.,. Borough of. Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ! •’!:’ ML..

george Meyer
9718 — 3rd Ave. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9178 has been issued to the-undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
297a Myrtle Ave., Borough 4of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 1 R-" <.3

. / DAVID KESSLĘR
297a Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y. T

(Bus daugiau)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1805 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4917 — 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. , ' ■

DIETRICH AHRENS
4917 — 7th Ave. Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9671 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
206 De Kalb Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIA MARCHES.ANO
206 De Kalb Ave. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4754 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
43 Hicks St., Borough of Brooklyn, 
County,, of Kings, to be consumed off the 
premises. , . ■ •

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

NOTICE i.Sf hereby given that License No. 
GB 1369 has been Issued to the undersigned 
to seli beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage . Control Law at 
377 Flatbush Ave., Borough of .Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. , .

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB;1157 jhas been . issued, to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic .Beverage Control Law at 
183 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 827 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4007 — 9th Ave., Borough of Brooklyn, 
Cpynty. of Kings, to be consumed oft the 
premises. • ' '
JOSEPH MAZIROW & BARNET MAZIROW 
4007 — 9th Ave. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9855 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail .under Section J.07 of 
the . Alcoholic Beverage Control Law at 
327 Evergreen Ave., Borough .of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SCHADE
327 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y. T

i*

uwon/v/v 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs diėhą 
ar naktį,' greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
šy Šermeninė. Mūšy pa
tarnavimui ir kainomis 

būsitė pateįikiiiti.

CHARLES J. ROMAN
. . - ' ‘(liXMANAtSHAS)

1113 Ml Vetuoti St 
Philadelphia, Pa.

Telefoną? Poplar 4110
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LICENSES 
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1475 bas been issued to the undersigned 
to Mil beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1098 Nowtrahd Ave-. Borough of Brooklyn, 
C<>XmUe Kinsr8, to 1x5 con8ume€l off the

FREDERICK BAUMANN 
1098 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y. II

NO’HCE la hereby given tha( License No. 
GB fO8Z haa been ląs^ed to the uhferslgned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
280 7th Ave., Borough W Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

JOHN LUCHAU
280 7th Ave. ’ Brookyln, N. Y. H

Hudson, Mass.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1039 has bęen issued to thę undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
J he Alcoholic Beverage Control Law at 

40 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED. BRENNING
140 5th Ave Brooklyn, N. Y. H
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1417 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
270 Albany Ave., Borough of »Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FREDERICK BRUECKMANN
270 Albany Ave. Brooklyn, N. Y. H
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1598 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2952 Ave. R. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, t6 be consumed off the 
premises.

JOHN CORDES
2952 Ave. R. Brooklyn, N. Y. H

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

THOMAS CEGLIA
544 — 86th St. Brooklyn. N. Y. II

1—BEER ADS
NQTIQE (a hereby given that License No. 
L 753 haš been Issued to the undėrslgned 
to sell, wine & liquor at retail undec Sectięą 
107 of the' Alcohottb Beverage Control' Law 
tit 36 14’ Quentin Rd., Borqugh of Brooklyn, 
Courity of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS BIERMAN
Quentin Wines & Liquors

3614 Quentirt Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 502' has been issued to the Uhdersigned 
to sell b^er, at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bę consumed off the 
premises.

HUGO LOHSE
253 — 7th Avę., Brooklyn, N. Y. H
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9145 bus been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control ŲąV at 
1144 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
CoUhty of ' Klnt/s. to be consumed off the 
premises.

HERMAN MOLLER
1144 Nostrand Avę.. Brooklyn, N. Y. H

NOTICĘ i? beręby given that License No. 
GB' 1354' has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1626 — 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIEDRICH MEYER
1626 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y. H

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

KLAUS DROGE
2313 Tilden Ave. Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1473 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at' retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
189 — 5th Avenue, Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO OHLERICH
189 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y. H

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

HENRY EMBUSCH
433 De Kalb Ave., Brooklyn. N. Y. H

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9719 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4901 — 4th Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES ERSKINE
4901 — 4th Ave.. Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 680 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
109 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN RATHJE
109 — 5th Ave., Brooklyn. N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 838 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED FRICK
233 5th Ave. Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1589 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
.358 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 702 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1172 E, 92nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIEDRICH GRUBE
1172 E. 92nd St., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 874 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6104 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRIST SIM AT
6104 — 3rd Ave.. Brooklyn. N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 959 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage; Control Law at 
4410 — 18th Avenue. Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 621 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4702 4th ‘ ‘ - ----
County of 
premises.

Ave..
Kings,

4702 4th
FRED 

Ave.

County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

ALBERT SCHESSOW
4410 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y. HControl Law i'

Borough of Brooklyn! ' NOTICE is hereby given that License No. 
to be consumed off the įg jfo9 has iHSUed to the undersigned

I to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4110 _ 4 th Ave., Borough of Brooklyn, 
Cotmty of Kings, to be consumed off the

WILLIAM SCHMĘELK 
4th Ave. Brookly, N. Y. H

GEHRMANN
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No.
OB 987 has been issued to the undersigned premises- 
to sell beer, at retail under Section 107 of '...n _
the Alcoholic Beverage Control Ląw ąt- 
170 5th Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
170 5th

JOHN
Ave.

HEITMANN
Brooklyn. N. Y. H

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

1 Law at 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

NOTICE 
GB 4641 ___  ___ __ , ,
to sell beer, at retail under Seqtioh 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
4413 4th ' - . .
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1482 has been issued to the undersigned 

Ito sell beer, at retail under Section 107 of
... Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn.
Kings, to be consumed off the

' the Alcoholic
, 1292 Sutter Ave., 

County of 
premises.

1292 Sutter
’ TOM SARLO

Ave., Brooklyn, N. Y. II

Iš L. P. Kliubo Veikimo
Mūsų miestelyje nuo seniai 

pagarsėjo Lietuvių Piliečių 
Kliubas savo prakilniu vei
kimu. Nėra to susirinkimo, 
kad kliubas nepaaukotų 
prakilniems tikslams. Rugsėjo 
19 dieną, savo susirinkime, 
Kliubas paaukojo $25 dienraš
čiui “Vilniai,” kad palengvi
nus namo morgičio reikale.

Mes manome, kad jeigu vi
sų kolonijų pažangūs lietuviai 
daugiau susirūpintų, padarytų 
taip, kaip mūsų kliubas pada
rė, tai nebūtų užgulus ta naš
ta ant “Vilnies” dienraščio.

Mūsų kliubas pirko Karo 
Pergalės b.onų už $1,000, iš 
tos sumos $500 perveda kredi
tan Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo nupirkimui bombe- 
rio, kurių ir numeriai bus pa
siųsti.

Taipgi papildyta komisija 
rinkimui drabužių Sovietų Są
jungai, jos civiliams žmonėms. 
Jau keturi baksai, apie 200 
svarų išsiųsta į Bostoną, į tarp
tautinį skyrių. Ir vis tai buvo 
geri drabužiai, surinkti vien 
tarpe lietuvių.

Dabar gavome miesto leidi
mą tam darbui ir pasimojome 
tąrptąutiškai rinkti, ir mano
me, kad bus geros pasekmės, 
nes visur žmonės labai atjau
čia Sovietų Sąjungai, kuri taip 
didvyriškai kovoja prieš tuos 
barbarus. Kurie tik turite at
liekamų drabužių, tai prašome 
atnešti į L. P. Kliubo kamba
rius.

Taipgi tiems jaunuoliams, 
kurie tarnauja Dėdės Šamo 
kariuomenėj nutarta pasiųsti 
kalėdinių dovanų. LDS. 66 kp. 
nutarė stoti pagelbon LDS 
centrui dėl nupirkimo bombe- 
rio. Tapo išrinkta P. Vaite
kūnas ir Tarlauskas, kąd ki
tiems lietuviams paaiškintų 
kviečiant juos prisidėti prie 
to prakilnaus darbo, kad visi 
pirktų karo pergalės bonus.

O. Vaitekunienė jau seniai 
serga ir guli Bostone ligoninėj. 
Ji liko sužeista šapoj, yra LDS 
66 kp. narė. Linkime jai grei
tai pasveikti.

Miško Klajūnas.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PAKUOTOJOS
STOCK CLERKS

5 DIENŲ SAVAITĖ
Gera Pradžiai Alga ir 

Proga Pakilimui

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

(234)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKAUNGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

4413 4th

Ave., 
Kings,

HENRY 
Ave.,

HORSTMANN 
Brooklyn, N. Y. H

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

MAX HUBER
959 4 th Ave.. Brooklyn, N. Y. H
NOTICE is hereby given that License No. 
CB' 1150 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1374 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ELSBETH
1374 Nostrand Avė..-

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

HELMKE 
Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4847 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Schenectady Ave., Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 771 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Sectiorf 107 of 
a Alcoholic Beverage ~

1 Church Ave., jio; 
County of Kings, to 
premises.

■ * -----------
1^21 Church Ave.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4778 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control' Law at 
487 5th Ave., Borough of BtOoklyd, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY KAEHLER
487 5th Ave. Brooklyn. N. Y. H
NOTICE U hereby given that License rfo. 
Gfi 771 has been issued to the Undersigned 
lof aell beer, at retail under Section 107 of 
tise Alcoholic Beverage Control Law at 
4722 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to' be consumed off the 
premises.

BERNHARD KATT
4722 4th Ave. Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby 
GB 9100 has been j 
to sell beer, at feti 
the Alcoholic Bevi 
4105 3rd Ave..

.. ! Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
bę consumed off the

BOY KETELSĘN
Brooklyn, N. Y. H

given that License No. 
issued to the undersigned 
ail under Section 107 of 
erage Control Law at 

____ Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
pnenrises.

- KARL AUQUST KATT
4108 3rd Ave.' “ Brooklyn, N. Y. H
NOTICE |s hereby given that License No. 
GR 4688’ bas been issued to the dhdersigned 
to sęH be^r. at retail ūhdėr Section' 107 of 
the Alcoholic Bevėrag® Control Law at 
at 3614 Qudntin Rd., Borough pf Brooklyn, 
County of Kings, to be.’ consumed off thę 
premises. - •

CRARLĘS KRLIER
8306 Church Ave? “ ' Brooklyn, N. Y. H 

NOTICE is hereby givėii. that License No. 
GB 1477 Jiaa been Issued to the undersigned 
to sell beer, ut retail under Section 107 o/ 
the Alęoholic Beverage Control Law at 
127 6th . Ave., Borough of ĮJroOklyp, 
County of Kmgs, to be ęonsumed off the 
premises.

GEORGE KQENTJE
127 6th Ava. Brooklyn. N. Y. H

VUy ituipffttiuiu parbininkq 
pareiga įkaityti “Lahvę”

hereby given that License No.NOTICE is _____ „
GB 1093 hąs been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail' under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4902 — 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

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

DAR 3 REPORTERIAI 
ŽUVO FRONTE

4902
NOTICE h hereby given that License No. 
GB 4775 has been issued to the undersigned 
to sell beęr, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
733 ChuMH Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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

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

GEORGE W1LLINGER
7417 — 3rd AVe. ' ’Brooklyn, N. Y. H

NOTICE |s hereby glyon that License No. 
GB 1470 has beėri issued' to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 pf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2816 Glenwood Road, Borough of Brooklyn, 
CoUhty of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST DRUTJONS 
2? 16 GlenwOfod Road Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 1311' has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1D7 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1168 Fulton St., ' Borough of Brooklyn, 
County 4f Kings, to be ęonsumed off the 
premises.

WALTER BRUNS
1168 Fulton St., BrOpklyp, N. Y. H

• - ----- ’
NOTICE is hereby given tĮiat License No. 
GB 897 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail untfdr. Section 107 pf 
the Alcoholic Bevefągę' 'Control Law at 
3407 Fulton St. Borough of Brooklyy, 
County of Kings, to be copsunied 
premises.

I 
3407 Fulton
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4966 has been I;“'*1* 3—1—Jj
to sell b«er, at fet^l 
the' Alcoholic Beverage 
W 7th Ave-, ' W
pęemlsęs.
3921 7th

Brooklyn 
I bff t^e

HEINRICH RISCHER
i St. 'Brqojdyn, N. Y. H 

given tyat License No. 
issued to the undersigned 

undej R ®f
— , - TV -- rp- at
3931 7th Ave.,' Boto.ugtf Of Rtooklyfi, 
(%unty of Kings, to be’CpnaUmęd off1 tpe

ERNA RĄPE
Ave. Rtyqklyn, Y. H

NOTICE iq hereby given that License Np. 
GBf 602 hhs beep Issued to the Undersigned 
to self beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage. Control Law at 
462 —60th st., Bofpugh' of Brooklyn, 
County of K|nst»» to be consumed off the 
premises.

» OTTO HUBER
462 — 60th St. Brooklyn, N. Y. H

Italija.— Vokiečiai tvar
kiai traukiasi atgal Neapo
lio srityje, sako' Talkinirikų 
pranešimai.

Alžyras.—Šovinys iš vokie
čių tanko Salerno fronte, 
Italijoj, užmušė tris Angli
jos dienraščių korespon
dentus.

Karo frontuose iki šiol 
žuvo jau septyni anglų ko
respondentai ir dvylika 
amerikiečių.

VOKIEČIAI VERGIA 
ITALUS

Žinios iš Šveicarijos-Ita- 
lijos pasienio teigia, kad 
naęįaį savo ųžgrobtoj Itali
jos dalyj išleido įsakymų 
rekrutųpt visus italus nuo 
18 iki 33 metų verstiniems 
darbams Vokietijoj.
NOTICE is hereby given |hat License No. 
GB’ 741 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
thq Alcpbojio Beverage Control Law at 
3340 Nostrahd Ave., Borough of Brooklyn, 
County 6f Kings, to be consumed oif the 
premises .

HERMAN BORSTELMANN
3340 Nostrand’ Ave-. , Brooklyn, N. Y. H 

NOTICE is hereby siven that License No. 
GB' 672 has been iąsuėd tq' the undersigned 
to sell beep, Ht retail Under Section |07 of 
the Alcbhollc Beverage Control Law at 
4824 6th Ave., BUrpugh of Brooklyn, 
County -of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER BECKMANN
4824 6th Aye. Brooklyn, N. Y. II

PRANEŠIMAI 
'WOimp'

PA.
LDS 51 kp. susirinkimas Įvyks 

spalių 3. d., Į vai. dieną, Y. M. H. A. 
salėje, Ferry ir Walnut Sts. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti susirin
kime. — Evelyn Farion, sekr.

(231-232)
HARTFORD, CONN.

ALDLD, Mot^U susirinki, 
mąs jvyks 3 d. spalių, 6 v. v., 155 
Hungėrfčird St? Malonėkite visos da
lyvauti iv naujų narių atsivesti. ~ 
V. K., sekr: ' ■ 231-232)

MERGINOS IR MOTERYS 
Lankstymų tissue popieros pattemų. 

Gera alga ; linksmas darbas.
Pradinės ąr patyrę; ąpippkąmos vakaęijos. 

ADVANCE PATTERN CO.
331 East 38th St.

(238) 
----------------------------------- 7------------  
MERGINOS ir moterys, patyrimas ncręiką- 
ilngas; mes išmokinsime jus lipinti, paly
ginti ir įdėti sveikinimu korteles; lengvas, 
paprastas darbas; 8 valandų diena; šeštadie
niais nedirbama; pastovus darbas; 50c į va
landą. Kreipkitės visą dieną nuo 8:30 A.M. 
Visos IRT ir BMT linijos daveŽa už vieno 
bloko nuo ofiso. Peck Distributing Corp., 

503 Atlantic Ave., Brooklyn.

MERGINOS IR MOTERYS 
18—45

PAKAVIMUI - VYNIOJIMUI
Lengvas, švarus darbas.

Gera alga; pastovus darbas. 
Uniformos Nemokamai 

Kreipkitės
GOTTFRIED BAKING CO.

51St ST., IR 11TII AVE., N. Y. C.
(234)

MERGINOS
18-45

LENGVAS FABRIKO DARBAS
$26 I SAVAITĘ AR DAUGIAU 
PRADINIAMS. $29.90 IKI $33 PA
SIEKIA PO 4 MENESIU- PATYRI

MAS NEREIKALINGAS.
BŪTINA PRAMONE.

ASMENYS IŠ KARINIŲ AR BŪTINŲ DAR
BŲ NEPRIIMAMI BE DĄRBDAVIO PA

REIŠKIMO JŲ ATLIEKAMUMO.

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

(237)

MERGINOS
DIDELE FOTOGRAFĮŠKA KOR
PORACIJA NORI PATARNAVIMO 
KELETOS ANGLIŠKAI KALBAN
ČIŲ MERGINŲ SUSTATYMUI MA

ŽU FOTOGRAFINIU FREMU.

ALGA $20 1 SAVAITĘ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

KREIPKITĖS
GRANT POSITYPE CORP.

16 WEST 22nd ST., N. Y. C.
(232)

AUTO SIMONIZERS
Daliai ar Pilnam Laikui 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Taipgi Reikalingi 

GARADŽIUI AUTOMOBILIŲ 
TVARKYMUI VYRAI

Kreipkitės

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

New York City
(234)

ŽARNOS DEšRIUKeM
Reikalaujama keletoa moteriškių, patyrusių 
atrinkėjų. Taipgi mokinsime tūlą skaičių pra
dinių. Pradžiai alga $20. Čia yrą maisto pro
duktų gatąyba. Gera proga išsimokinti pasto
vų darbą su gera algą. Mūsų įstaiga yra se
niai įsteigta ir dirba apskritus metus, be 
paleidimų pėr daugelį metų. Sayer & Co., 

195 Wilson Aye., kampas Stockholm St., 
Brooklyne

(233)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS patyrimu:

GĘROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI.
PUIKI PROGA LAVINTIS GĖRAME DARBE 

turi mokėti Kaip, skaityti 
IR RAŠYTI 'ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

56 WEST 23rd ST., N. Y.
(X)

MERGINOS IR MOTERYS
5 DIENŲ SAVAITE

Vakacijos ęu alga. Pąliuosąvlmąl ligoje; ge
ras uždarbis. Patyrimas nereikalingas.

MORGAN LAUNDRY
476 — llth Avė., arti 38th.

(233)

REIKIA MERGINŲ
Dirbti daugmęąinėjo keptuvėje, gera algą, 
prielankios darbo sąlygos; nuolatinis dar

bas; patyrimas nereikalingas. Kreijikitės 
pas Mr. Mėrcado.

WHEATAUITY BAKERY, INC.
1360 Lafayette Ave., Bronx 

(Hunts Point Sta.)
(233)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Taut. Namo Draugovės 

piknikas įvyks spalių 3 d., L. T. 
Namo Parke. Bus'muzika, valgių ir 
gėrimų. įrašome dalyvauti.

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 4 d. L. T. Name. Nariai pra
šomi dalyvauti susirinkime ir nau
jų narių atsiveskite, turime daug 
naujų dalykų aptarti. — E. Benu- 
lienė, kp. rast. ’’ (231-232)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD; 14 kp- susirinkimas įvyks 

3 d. spalių, 2 vai. dieną. Pas sekre
torę O. Shemberienę, 15 Front St. 
Draugai, stengkitės būtinai pribūti, 
nes susidėjo organizacijoj reikalui, 
kad reikią juos aptarti. Gerai būtų, 
kaa nariai ątsivęsfų įr po naują pą!- 
rį įrašyti. — J. Ramanauskas, Org.

(23^)

ELIZABETH, N. J.
Laisvės vajininkų vakarėlis įvyks 

šeštadienį, 2 d. spalių, 7:30 vai. vąk- 
Parengimas įvyks LDP Kliube, 408’ 
Court St. Todėl gerbiamieji, esate 
kviečiami dalyvauti, kaip tai Hill
side, Linden, bąyoppę lietuviai, p 
elizabeftnečiai, tai būtinai turi ęla- 
lyvauU, kad palikus vėl garbės 
miestu. Pelhas bus skiriamas Ląis- 
vės vajininkams gąvimę naujų skai
tytoju'. Taipgi dalyvaus kėletas iš 
Laisvės štabo? turėjime progą pąsi- 
mątyti. — Kviečią vajininkai.

<229-232) ■

MERGINOS
PATYRIMO NEREIKALINGA 

BŪTINA PRAMONE 
SURINKIMUI, PERŽIŪRĖJIMUI, 

PAKAVIMUI
STIKLINIŲ INDŲ IŠDJRBEJOS 

ŠIFTŲ DARBAS 
NUOLATINIS DARBAS

GREITI PAKILIMAI

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

(234)

RESTAURANTŲ DARBININKĖS

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ

MERGINOMS PRIE SODSS
SANDWICH >
MERGINOM

INDŲ NŲ®MĖJQM
2 KARTU Į DIENĄ VALGIS

NEMOKAMAI
UNIFORMOS NEMOKAMAI

5 DIENŲ SAVAITĖ
KREIPKITĖS J EMPLOYMENT OFISĄ

9 :30 ‘Ą. lį: iki 4 P. M-

8-toa lubos East Bldg.

ABRAHAM & STRAUS
FULTON HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
Privažiuojama Visoių Subvėm

RESTAURANTŲ DARBININKŲ

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ 

INDŲ MAZGOTOJAMS 
INDŲ NUĖMĖJAMS 
PAGELBININKAMS 

VIRTUVĖJE
2 KARTU Į DIENĄ VALGIS 

NEMOKAMAI
UNIFORMOS NEMOKAMAI

5 DIENŲ SAVAITĖ
KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ 

9:30 A. M. iki 4 P. M.

8-tos lubos East Bldg.

ABRĄĘAM $ STRAUS 
FULTON & HOYT STS. 

BROOKLYN, N. Y. 
Privažiuojama Visom Subvėm

HELP WANTED—MALK 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAl
Naktinis Darbas Class A 

Ofisų Bildinge
Amžiaus 38 iki 55

PRADINĖ ALGA $33 Už 
44 VALANDŲ Į SĄVAITĘ 
Puikiausios Darbo Sąlygos

Kreipkitės 9:30 A. M. 
iki 4 P. M.

Nuo Pirmadienio, įimant 
Penktadienį

Personnel Qfficę
50 Rockefeller Plązą

VYRAI
16 METŲ AMŽIAUS AR VIRŠAUS
Daliai ąr Pilnam Laikui

Būtinas Karą Dalbas
PATYRIMAS NERBIKĄUNGĄS

IŠSILAVINSITE GERESNĖMS POZICIJOMS

Qiylord Cfflrtainer 
C Of E

FT. QF BROADWAY 
JERSĖY CITY

Važiuokite Marion Bušu nuo Journal Square 
iki mūsų dirbtuvės.

(235)

ŠVARINTOJOS
Moterys Class A Ofisų 

Bildinge
$21.96 už 36 vąląndų 

į savaitę
Naktinis Darbas

Puikios Darbo Sąlygos
Kreipkitės 9:30 A. M.

Iki 4 P. M.
Nuo Pirmadienio, jimant

Penktadienį
Personnel Office

50 Rockefeller Plaza
(X)

VYRAI

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ

VYRAMS SANDĖLYJE

PAKUOTQJAMS
PRIĖMIMŲ VYRAMS

5 DIENŲ SAVAITĖ

PROGA PAKILIMAMS
KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ 

9:30 A. M. iki 4 P. M.

8-tos lubos East Bldg.

ABRAHAM & STRAUS
FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
Privažiuojama Visom Subvėm

MERGINOS IR MOTERYS
BĘ PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS

SANDWICH DARYTOJOS
PRIE STEAM tfABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS 

SALDAINIŲ PAKUOTpJAI. 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

DUODAMA VALGIS ĮR UNIFORMOS
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 W. 28RD ST., N. Y.
Arba kreipkitės 6 P.M. iki 9 P.M.

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY
(X)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

..PATYRĘ. DIENINIS DARBAS- 
VALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIEf. 
MRS.' WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ŠT STREET

N.Y.C.; NETELEFONUOKTTE

MAUDYNIŲ TVARKYTOJOS
East Side rezidenciĮiniąme viešbutyje.

Gera alga ir geros darbo sąlygos. Kreipkitės 
HOUSEKEEPER’S OFISE 

125 East 50th St.
(232)

GetoV darbo " sąlygos

..........'F.'.'..’:. t . . (285)

REIKIA
VYRŲ

BENDRAM APVALYMO DARBUI 
DIDELIAI KEPTUVEI

Qerą Alga 
Laikas ir Pusė

ViršląikĮus

CUSHMAN’S SONS, INC.
3339 Park Ave. — Bronx

(238)

VYRAI
BENDRAM APVALYMO DARBUI 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30’ PO tEET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH ĄVE, Hl 
5fST STREET, N. Y. C., NETĖŲEr 
FONUOKITE.
-J,,-.___________________ ST

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, 
KREIPKITĖS I MRS. WAGNER. 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE., IB 

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

___________ —— ___ ■

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI

PUODŲ MAZGOTOJAI
APVALYTOJAl. DIENOM IR NAKTIMIS'
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIĘO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
ĮNDŽINĮERIO

TURI KALBĖTI ANGLIUKAI
BONAI — APMOKAMOS VAKACUQS 

PASTOVUS DARBAS
IS karinių ^arbų nepriimami

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

ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKI 9 P.1C.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAJ

REIKALINGI KEPJUŲ 
PAGELBININKAI

Dieninis darbas. Patyrimas nereikalingas.
CALIFORNIA PĮE BAKING CXK 

330 Douglass St., 
Brooklyn.

Į—■■■ . .....................
VYRAI — BOTINAS DARBAS*

PATYLIMO NEREIKALAUJAMA 
Dažymo dirbtuvėj. Viršlaikiai Kasdien!

Gera pradžią! ąlga. Automatiški pakilimai* 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo parelS- 

kimo
BROOKLYN YARN DYE CO.

24 WOODWARD XVE., BROOKLYN
(14th St.—Canarsie Line iki Jefferson St.) 
_' «■

Auto Trokų Mechanikai 
Ir Pagelbininkai

Karinė Pramonė
Trokų ir busų ąptąmavimu! Vyrai, yrą akai* 

tomi, kaipo būtini darbininkai.
GERA ALGA, NUOLATINIAI DARBAI 7 

PROGA PAKILIMUI 
IDEALIŠKOS DARBO $ĄLYGO5 

MODERNIŠKI ĮRANKIAI IR ĮRENGIMAI 
Puiki proga įstojimui į pastovią. '4U metų 

senumo Nacionalę Kompaniją.
KREIPKITĖS 8:30 A.M. IKI 5:16 P^M.

UNITED STATES EMPLOYMENT SERVICĘ 
OF THE WAR MANPOWER COMMISSION; 
1056 BROAD ST.. NEWARK, N. AKBĄ

THE WHITE MOTOR CO.'
190 Murray St., Newark, N. J. 
Bilo kada, dienom ar vakarais.

Nuo būtinų darbininkų reikalaujama darbda* 
vio atliekamumo statemento.

(288)

MALE ąnd FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

FRĄNĘLIN SIMON
Fifth Avenue drabužių dirbtuvėj yra vietų:

SANDELYJE PAŲELąiNINKAMS

VYNIOTOJAMS

IR
PERNIUKAI KOLEKTORIAI

ALGA $18
Kreipkitės j Personnel Ofisą 

8-tos luboe

5TH AVE.. PRIE 
38-TOS GATVĖ S

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veik
smų nebus priimtini be darbdavio paliūdlji- 
mo jų atliekamumo.

(280)

Gaudami pidf neužmirškite ¥
ialkm reikalu* pir 

kite bdmu ir *Umpa«.

VYRAI
BE PATYRIMO

Lengvas, bąndraa fabriko darbas. 
BOOK BINDERY

LINKSMOS DĄRBO SĄLYGOS 
Kreipkitės J;

J. F. TAPLĘY CO.
45-31 Court St., Metropolitan Bldg., 

Long Islkhd City.
Court Sq. Stotts, 6 minutės Iki Manhąttam

VYRAI
PATYRĘ IR BE PATYRIMO. KAIPO

AKINIŲ STIKLŲ 
TEKINTOJAI

NAKTINIAI SIFTAI
Verta mokytis linksma, gerai apmokamą dar* 
bą darymui mokslinius medikalius instrūmei^ 

tus valdžios užsakymams.

HELLIGE, INC.
37-18 Northern Blvd.,

Long Island City, N. Y.
Asmenys, iš karinių darbų neprivalo kreiptis 

be pareižkimo jų pąljuosavimo.
(282|

MAŠINISTAI
KURT VERSEN CO.

KREIPKITĖS PER
U. S. EMPLOYMENT SERVICE
404 38TĮI ST., UNION CITY, N. J.

... ' (UtĮL

ARVALYTOJĄI (2J
Dieninis dąrbaa su viršlaikiais. Nuolatinių. 
Gera alga. Turi mokėti automobiliu v&luotį.

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

. -■ <w|
ĄPVALYT^Ąl 1

ELEVEITERJĄM įr APTVAR^YMVI vyrai 
Nuolatlhls darbas, geros darbo sąlygos. 
AI|Wį IH1.Q4 ir vn ^u>. Ęrąlpkltj/Y*s 

Mr. Scpuis.
WiUiąm Ą. White $ Sons

5t East 4«hd Si. ~ ♦
.......... . ___  . m



NoHYorko^/WtfZlnVit
Organizacijų Dienotvarkyje 

Yra Svarbus Punktas
Šiame Vakare Pagerbsime 
Karių Tėvus ir Kariškius

iš amerikinės sveturgi- 
ginti organizacijos, ži- 
vardu : American Com- 
for Protection of For-

Tūkstančiai organizacijų, o 
ypatingai turinčios savo eilė
se sveturgimių narių, per pa
staruosius dešimtį metų yra 
gavusios daug naudingų pa
tarimų 
miams 
nomos 
mittee 
eign Born.

Šimtai organizacijų yra ga
vusios ir tiesioginės legališkos 
pagalbos savo nariams surin
kime ir prirengime dokumen
tų įsipilietinimui, gelbėjime 
huo deportacijos politinių pa
bėgėlių iš fašistinių kraštų, iš
gavime jiems teisės išvažiuoti 
į tuos kraštus, kur jų gyvas
čiai negręsė pavojus.

Toji organizacija, švyturys 
patekusiems nelaimėn, šiemet 
švenčia dešimtmetinę sukaktį 
savo veikimo ir tos sukakties 
atžymėjimui šaukiamoji nacio- 
nalė konferencija įvyks New 
Yorke šio mėnesio 30 ir 31 
dienomis, viešbutyje Commo
dore. Renkasi po du atstovus 
nuo organizacijos. Kviečia ir 
svečius. Registracija po $1 
nuo delegato ar svečio.

Lietuvių organizacijos di
džiajame New Yorke-Brook- 
lyne, kaip kad ir visam kraš
te, visuomet aukštai įvertino 
šią įstaigą ir yra siuntusios de
legatus į jos suvažiavimus 
Chicagoje, Clevelande, Atlan
tic City ir kitur, šiemet, ka
da konferencija įvyksta ryti
nių valstijų lietuviams paran
kioje vietoje, o mums, brook- 
lyniečiams, namie, reikia tikė
tis, kad visos Brooklyno ir 
apylinkės lietuvių drau^įjos 
ir kuopos pasiųs delegatus.

Sąryšyje su dešimties metų 
sukaktimi yra renkami pasi- 
skelbimai suvažiavimo progra
moje ir sveikinimai. Kam ne
galima pasiųsti delegatų, rei
kėtų bent pasveikinti. Iš anks-

DONO KAZOKAI

CHORAS IR ŠOKIAI
METROPOLITAN
OPERA HOUSE

TIK ŠI VAKARĄ IR RYTOJ 
VAKARĄ 8:30 P.M. 

Žavinčios naujos dainos ir šokiai 
didžiausio simfonijos orkestro iš 
pačių žmonių. Tikietai nuo 25c

SAN CARLO 
GRAND OPERA CO. 

BROADWAY THEATRE 
Broadway ir 52nd St., 

VAKARAIS 8:30—DIENOM 2:30
Spalių 7—LA BOHEME

” 8—AIDA
” 9—Dieną—FAUST
” 0—Vakaro—CARMEN

'r ” 10—Dieną—RIGOLETTO
” 10—Vakare—IL TROVATORE
” 11—LA TRAVIATA
” 12— CA VALERI A RUSTI CANA &

PAQLIACCI
Tikietai nuo 75c

VALST. ARMIJOS MARŠUOJA
MATYK MOSI

MATYK
SALERNO
ĮSIVERŽIMĄ 

ITALIJON
LAEMATYK J. V. PERGALĘ

Matyk naują AFGANISTANO judi. Taip 
pat 43 žinių judžius iš viso pasaulio.

EMBASSY NEWSREEL Theatre 
Broadway ir 46th St., New York.

Didžiausias šiemet 
1000 JUOKŲ Judi* 

DVI IŠ DIDŽIAUSIŲ 
AMERIKOS ŽVAIGŽDŽIŲ 

JEAN 
ARTHUR

JOHN
WAYNE

“A LADY TAKES A 
CHANCE” 

(Poniute Rizikuoja)
Tai Judi*, kur j minėsite visą savo 

gyvenimą
Beanaj Asmenį Ik*I 

VAUGHN MONROE 
Su Puikia Orkestrą ir Kiti

Paramount Theatre
TIMES SQUARE 

to gauti ne mažiau $2 sveiki
nimai bus skelbiami suvažiavi
mo programoj (Souvenir Jour
nal).

Komiteto prisiųstame spau
dai pranešime, kuriame sužy
mėta atsiuntusieji pasveikini
mus dar rugpjūčio mėnesį, tar
pe desėtkų kitų, 
sveikinimus nuo 
nų ir Dukterų 
Hartford, Conn, 
vių Darbininkų 
1-mos kuopos iš

randame pa- 
Lietuvos Sū- 
Draugijos iš 

ir nuo Lietu- 
Susivienijimo 
Brooklyn, N.

Sveikinimai iš anksto ir pra
nešimai apie išrinktus delega
tus reikia siųsti komitetui jo 
antrašu, 2 West 43rd St., New 
York 18, N. Y. O konferen
cijos dienomis priduoti kon
ferencijoj Hotel Commodore, 
42nd Street ir Lexington Ave., 
New Yorke.

Dono Kazokų Choro vadas, Sergėjus Jaroff, vienoje iš 
energingos direkcijos scenų. Choras koncertuoja Metro
politan Opera House, Broadway ir 40th St., New Yorke, 
spalių 1, 2 ir 3 vakarais, taipgi radio programoj tiesiai 
iš Metropolitan Operos spalių 1-mos vak. 9 v; 830 klės'.

Miesto Ligoninėse Sto
ka Darbininkų

Majoras LaGuardia pereitą 
ketvirtadienį kalbėdamas Ro
tary Kliubo mitinge perspėjo, 
jog miesto ligoninėse jau da
bar labai stokuoja darbininkų 
ir kad taip pat jaučiama sto
ka ir kituose miesto depart- 
mentuose. Jis ragino padėti 
sumobilizuoti 3,000 daugiau 
vyrų ir moterų Miesto, Patro- 
lėn, kad paliuosuotų policistus 
kitom pareigom.

Majoras įspėjo, kad miestas 
negali išleisti nei vieno dau
giau daktaro ar slaugės iš 
miesto ligoninių. “Negalime 
daleisti padėtį prieiti prie pat 
liepto galo,” sakė majoras.

TAI TIKRA RITMO AUDRA!

SONJA HENIE
JACK CESĄR CAROLE

OAKIE ROMERO LANDIS

“WINTERTIME”
su WOODY HERMAN ir jo Ork.

❖ Ir Dar žvaigždžių Vaidinimas Scenoj ❖ 
BERT LAHR, PAUL HAAKON IR 

PATRICIA BOWMAN 
ir Ekstra Patrauklūs Priedai

LUCILLE MANNERS ir kiti puikūs aktai 

ROXY 
7th Avė. Ir 50th St.

PAJIEŠKOJIMAI
PajieŠkau teisingos gyvenimo 

draugės, tarpe 45-50 m. amžiaus, 
kuri nevartoja svaiginančių gėrimų. 
Linksmo, gero būdo, gražiai atro
danti. Be skirtumo tikybos. Su pir
mu laišku prašau prisiųsti savo pa
veikslą. Tik ant rimtų laiškų atsa
kysiu. Raubas, 6309 Bay Parkway, 
Brooklyn 4, N. Y.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS BARTENDERIS
Green Star Bar ir Grill,* 459 

Grand St., Brooklyne, reikia bar- 
tenderio dirbti vakarais. Pageidau
jama, kad būtų patyręs. Gera alga. 
Dėl daugiau informacijų, skambin
kite telefonu: Namų—EV. 8-0893. 
Biznio — EV. 4-8698, " (230235)

šį vakarą lauksime pasima
tyti su jumis mūsų vakarėlyj, 
Laisvės svetainėje, 419 Lori
mer St., Brooklyne, 8 valandą 
vakare. Įžanga prie durų tik 
50c.

Nevalgykite vakarienės na
mie — mes turėsime visokių 
skanių valgių, galėsite puikiai 
pavalgyti.

Kas Pametė Raktus?
Penktadienį, arti 12 vai. 

dieną, ant Union ir Stagg gat
vių rasta daug raktų. Asmuo, 
kuris pametė, gali kreiptis į 
Laisvės raštinę pasiimti.

Mrs. Mary Dunnigan 
būt mokėjo gyventi, kad 
gyveno iki 79 m., tačiau 
gi neišlaikė garbingai iki 
lo—iškrito per langą nuo 3 
aukšto ir pavojingai susižeidė.

tur- 
da- 
vis- 
ga-

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incx>rponit<xl

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINE)
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARSTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininko

411 Grand St Brooklyn

t

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbajsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Bus muzika šokiams ir daug 
įvairumų.

Kaip pirmiau pranešėm, šis 
vakarėlis yra rengiamas pa
gerbti tėvelius mūsų LDS 200 
kuopos karių, ir sukėlimui pi
nigų pasiuntimui jiems dova
nų.

Lauksime linksmo pasimaty
mo. Rengimo Komisija.

Orusis Išeina Kariš- 
kon Tarnybon

Albertas Drusis, 84-30 85th 
Ave., Woodhaven, N. Y., sū
nus Jono ir Teofilės Drusių, 
išeina į laivyną, tai yra, Navy 
Air Corps, šį sekmadienį, spa
liu 3-čia. u v

Albertas Drusis išėjo Stim
son mokyklą, kur lavinosi į 
Airplane Mechanics ir pasta
ruoju laiku dirbo Brewster Co.

Šią žinią apie jį pranešė jo 
teta Marcelė Purvėnienė, iš 
Brooklyn, N. Y. Abu draugai 
Purvėnai, jo^dėdė, ir teta, lin
ki Albertui daug pasisekimo 
tarnyboje ir linki, kad greit 
sugrįžtų prie savųjų.

Numatoma, kad miestas su
kels ir perviršys ir savo naują
ją kvotą bonų, sukelsiąs iki 
penkių bilionų. 
------------------- j----------------------

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

10} LIETUVIŠKAS KABARETAS 
STANLEY MISIŪNAS

SAVININKASs GERIAUSI GĖRIMAI
' ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

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

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

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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Gražus Pasirinkimas

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $8.50 ir aukščiau.

Inlclallnls žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TeL Stagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.
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Kario Motina Teisme už 
Mirtį Kito Kario

Mrs. Elizabeth Jarvis, 35 m., 
atvesta teismabutin, Brookly
ne, įkaltinimui už mirtinai su
žeidimą peiliu vieno kario, 
graudžiai apsiverkė pamačius 
tesmabutyje kitą karį. Tai bu
vo jos sūnus, su požymiais ant 
krūtinės už žygius karo fron
tuose, kuomet jinai, jo motina, 
čia įkaitinama už žmogžudys
tę.

Formaliai įkaitinęs ir padė
jęs po $15,000 kaucija, teisė
jas išklausė jos prašymo, lei
do pasimatyti su sūnumi. Jos 
sūnus pirmu kartu parvyko 
pamatyti motiną po išbuvimo 
arti pusketvirtų metų kariuo
menėje ir radęs motiną toje 
nelaimingoje padėtyje verkė 
kartu su ja.

Tragedija ištiko Mrs. Jar
vis namuose, juose lankantis 
svetimam kariui James Gal
laher, 23 m. Kaip pasakoja
ma, jinai paliepus Gallaheriui 
išeiti, bet karys neklausęs, 
grąsinęs ją sumušti ir jinai 
virtuvės peiliu perdūrus jam 
gyslą. Karys neužilgo mirė.

Padaugino Gazolinos Šerą,— 
Ne Visiems

Pradedant spalių 1-ma, ga
zolinos A kuponų vertė pake
liama nuo pusantro iki dviejų 
galionų per savaitę. Pakelia 
sutrumpinimu laikotarpių tarp 
vieno ir kito kuponų. Bet ku
ponų 13 ir C vertė numažina
ma iki 2 galionų per savaitę. 
Paliečia visas rytinio pajūrio 
valstijas į rytus nuo Rocky 
kalnų.

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Pulklausl moderniniai žiodai.
Setas $80.00 ir aukščiau.

8-jų kavalkų setas, 
$2.50 if aukščiau.

Šiandien Vėl Galima 
Registruotis

Registracijos balsavimams 
stotys bus atdaros šeštadienį, 
spalių 2-rą, nuo 5 po piet 
iki 10:30 vakaro. Tomis pat 
valandomis bus atdaros pir
madienį ir antradienį. Trečia
dienį, paskutinę dieną, stotys 
bus atdaros nuo 7 ryto iki 10:- 
30 vakaro. Tačiau nelaukite 
paskutinės dienos, registruoki
tės tuojau, nes nežinia, kokia 
kliūtis gali sutrukdyti.

Po užsiregistravimo, nepa
mirškite tuojau išpildyti ir 
įmesti dėžutėn blankutę užsi- 
rašymui kurios nors partijos 
balsuotoju, kad galėtumėt bal
suoti prezidentinėse nominaci
jose 1944 metais.

Neseniai pravestuose Horn 
ir Hardart darbininkų balsa
vimuose pasirinkimui unijos, 
restauranų ir kafeterijų dar
bininkų lokalai, AFL, dar ne
galėjo sudaryti didžiumos pa
sisakančių už uniją.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Ten!. Virginia 7-4499

ZV---------- ---------- ‘
i

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

DUONA
OiSCHOLES BAKING Wg 

i J    ypi—    ■■■■■<MJ "■ 4 1ajnįįįl 
^p?\532 Grand Street, Brooklyn^. 
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

duonoj nėra tokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, ,nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dar* “—± i-----*---- —

ir į pavienius namus;
TeL. EVergreen 4-8802

lis—Brooklyno ir apielinkea, j krautuve*
gi siunčiame ir į kitus miestus*

Č1US.

Unijistai Veikia Už 
Quill Išrinkimą

Tūkstančiai Transporto Dar
bininkų Unijos narių, kurios 
jisai yra prezidentu, darbuo
jasi išrinkti Michael J. Quill 
į New York o miesto tarybą. 
Gi spalių 2 pasiskirta specia- 
le kampanijos diena, kuria 
Bronxe išplatinama 500,000 
lapelių raginant piliečius da
bar užsiregistruoti, kad rinki
muose galėtų balsuot už Quill.

Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALAS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
ateičių* su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus
su ame-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

___ _ dydžio, kokio pa-
geidaujama. Tai- 
pogi atmallavoju 
įvairiom spalvom 

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

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. Į 
Atskiras kambarys 
užėjimui gru
pėms. Nedaliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.




