
KRISLAI
Sudie, Drauge.
Abu Kandidatai, Bet. . .
Kodėl Taip Francijoj?
Žodis Gydytojams.
Pagelbėkite Savo Broliams.

Rašo A. BIMBA

Dar tik prieš keliolika dienų 
Brooklyne lankėsi chicagietis

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Stasys Juška. Pasikalbėjome, 
pajuokavome. O dabar jis jau 
amžinai išsibraukęs iš gyvųjų
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tarpo!
žinia apie to gero draugo! 

mirtį sujaudino visus, kurie jį! 
pažinome. Tai buvo vienas iš i 
retėjančio būrelio veikliųjų'

JUNGT. VALSTIJŲ KARIAI UŽĖMĖ NANTES IR ANGERS
Chicagos draugai ypatingai Raudon. Armija Daro Apsu- 

skaudžiai pajus netekimą! ’ j 1
nepavaduojamas XX dau’i pimo Žygius prieš Nacius 
gybėjt' darbininkiško veikimo! — v e e - w — • • •, Varsavoi ir Kylu r rusi o e

Draugei Juškienei ir Chica- J J J J
gos draugams reiškiame gilią' 
užuojautą. ' London, rugp. 11. —Rau-'Armijos daliniai gręsia

Sudie, drauge, dirbai daug donoji Armija vis smarkiau Lomžai ir Sandomirui, Len-

GALINGIAUSI AMERIKOS Teigiama, kad Amerikiečiai 
BOMBANEŠIAI SMOGE Pasiek? ir Chartres Miestą, 
NAGASAKI, JAPONIJOJ Tik 43 Mylios nuo Paryžiaus

ir gražiai. Tavo nelaukta mir
tis padarė didžiulę spragą 
mūsų eilėse. c

Turime du kandidatu : Roo- 
seveltą ir Dewey. Pažiūrėkime, 
kuom kuris rūpinasi.

šiomis dienomis ponas De
wey lankėsi St. Louise ir ko- 
kusavo su kitais gubernato
riais. Pamiršo jie karą, pamir
šo milijonus jaunuolių karo

Tik vienas dalykas ---------------------------------------------------------------------------------------------frontuose.
Dewey ir jo kolegoms rūpėjo: 
suorganizuoti aparatą, kad jį 
išrinktų prezidentu.

Dabar paaiški, kad kaip tik 
tuo pat laiku prezidentas Iloo-! 
seveltas buvo nuvykęs į Ha-! 
vvaii ir ten laikė konferenciją! 
su laivyno vadais. Jie kalbė
josi ir planavo, kaip greičiau 
sumušti japonus ir sugrąžinti 
mūsų jaunuolius namo pas sa-i 
v uosius!

Tai kuris jų arčiau prie: 
Amerikos žmonių širdies?

Francijoje Amerikos ir An
glijos armijų pareigūnai pasi
rašė sutartį su Franci jos Lais
vinimo Komitetu.

Tarybų Sąjungos atstovai 
nedalyvavo. Kodėl? Ogi todėl, 
skaitau laikraščiuose, kad ten 
nėra Tarybų Sąjungos armijos. 
Reikalas eina tarpe amerikie
čių ir anglų armijų vadų ir 
gen. de Gaulle.

Na, o atsiranda tokių kvai
lių ar veidmainių, kurie ste
bisi, kodėl Tarybų Sąjunga ei
na į sutartis su lenkais be ang
lų ir amerikiečių. Arba lietu
viškieji “gudruoliai” rašo ir 
siunčia Washingtonan memo
randumus, kad Amerika ir 
Anglija pasiųstų militarinę mi
siją į išlaisvintą Lietuvą.

Kalbėjausi su vienu lietu
viu gydytoju. Jis turįs nemažai 
surinkęs įvairių gyduolių, ku
rios būtų labai reikalingos 
Lietuvos žmonėms. Jis jas ir 
rinkęs Lietuvos žmonėms. Jis 
mano, kad ir kiti gydytojai tu
ri surinkę arba gali surinkti 
daug vaistų ir paaukoti Lietu
vos žmonėms.

Mintis labai graži! Ką sa
kote, lietuviai gydytojai? Da
bar laikas skubintis Lietuvos 
žmonėms pagelbon.

Lietuvai Pagelbos Teikimo! 
Komitetas su mielu noru jums 
patarnaus, visai veltui persiųs- 
damas jūsų vaistines dovanas 
Lietuvos žmonėms.

Būtų gražu, kad nors kiek 
gyduolių būtų pasiųsta su šeš
tuoju Siuntiniu. Savo dovanas 

atakuoja vokiečius Pragoję, 
rytiniame Varšavos prie
miestyje, ir daro apsupimo 
žygius iš šiaurių, rytų ir 
pietų rytų prieš nacius Var- 
šavoj. °

Sovietų kariuomene užė
mė punktus už 20 mylių nuo 
Kielcės, lenkų gubernijos 
miesto prie geležinkelio į 
Varšavą; kiti Raudonosios

Latvijoje Sovietai Paė
mė 5 Gelžkeliu Stotis 
Ir Daug Kitu Vietų

Washington. — Maskvos 
radijas pranešė apie seka
mus Raudonosios Armijos 
laimėjimus Latvijoj prieš 
vokiečius per dieną:

Į šiaurvakarius nuo Re- 
zeknės Sovietų kariai atėmė 
iš vokiečių Dzelgava gele
žinkelio stotį, o į vakarus 
ir pietvakarius nuo atva
duoto Krustpils miesto rau
donarmiečiai paėmė ketu
rias geležinkelių stotis: 
Dauguva, Aldaune, Viešite 
ir Varnava ir apskričio mie
stą Jekabpils. Viso per 24 
valandas tapo išlaisvinta 
dar virš 60 gyvenamųjų vie
tų Latvijoje. Linkui Jekab
pils sovietiniai kovūnai nu
žygiavo 10 (amerikinių) 
mylių per dieną.

Naktį jie užkirto pabėgi
mo kelią daugeliui vokiečių 
ir prispyrė prie Dauguvos 
upės. Didelis nacių skaičius 
buvo nušluotas bei upėj pa
skandintas. Per dieną Lat
vijos fronte tapo sunaikinta 
bei iš veikimo išmušta apie 
100 vokiečių tankų.

Amerikos Submarinai Sunai
kino dar 16 Japonų Laivų
Washington. — Paskuti

niu laiku amerikiniai sub
marinai nuskandino dar 15 
Japonijos prekinių ir trans
porto laivų ir vieną karinį 
laivą. Taigi viso iki šiol A- 
merikos submarinai sunai
kino jau 687 Japonijos lai
vus ir sunkiai sužalojo 115. 
Tuo tarpu japonai nuskan
dino viso tik 133 ameriki
nius laivus, įskaitant ir 27 
submarinus.

kijos gubernijų miestam.
Į vakarus nuo Bielostoko 

sovietiniai kariai prasiveržė 
per Narevo upę ir žygiuoja 
artyn Prūsijos pietinės da
lies. 0 Lietuvoj raudonar
miečiai paėmė Raudonę ir 
Asmutį, už 47 mylių nuo 
Tilžės. Tokiu būdu užtaiso
mos didžiulės replės naciam 
Prūsuose.

Ambasadorius Gromy
ko Atstovaus Sovietus

Taikos Planavime
Maskva. — Iš čia po kele

to dienų grįš Amerikon An
drius Gromyko, Sovietų 
ambasadorius Jungtinėms 
Valstijoms. Jis atstovaus 
Sovietų Sąjungą pasitari
muose su Anglijos ir Ame
rikos įgaliotiniais dėlei pa
saulinės taikos palaikymo 
po šio karo laimėjimo.

Tiem pasitarimam Wa
shingtone prasidėti skirta 
rugp. 21 d. Su Gromyko at
vyks ir keli sovietiniai spe
cialistai įvairiais klausi
mais.

AREŠTUOTA 100 AUKŠTU 
ITALIJOS OFICIERIŲ

Roma. — Paskutinėmis 
dienomis tapo suimta 100 
italų pulkininkų ir majorų, 
kurie buvo prisiekę ištiki
mai tarnauti “fašistinei res
publikai” arba bendradar
biavo su vokiečiais. Jie pa
siųsti į koncentracijos sto
vyklas.

(“Fašistinė respublika” 
tai ta, kurią Mussolinis pa
skelbė po to, kai naciai iš
plėšė Mussolinį iš kalėjimo, 
kur jis buvo patalpintas po 
fašistų valdžios nuvertimo 
Italijoje.)

Naciai šaukė civilius gy
ventojus bėgt iš Varšavos.

Italijoj ties Florencija tik 
žvalgai teveikia.

Rytiniame Italijos pajū
ryje anglai pasivarė 2 my
lias pirmyn.

Per 3 dienas Sovietai su
daužė 478 nacių tankus.

Washington. — Didžiau
sios amerikinės lekiančios 
tvirtumos, B-2i9, pakilusios 
iš Chinijos, pleškino Naga
saki uostą, 250,000 gyvento
jų miestą, pietinėje Japoni
jos saloje Kyushu. Ameri
kiečiai taikė bombas ypač į

RASEINIAI PO ŽIAURIŲ 
MŪŠIŲ GATVĖSE ATIM

TI Iš VOKIEČIŲ
Washington. — Valdinė 

Amerikos Susisiekimo Ko
misija perleido spaudai to
kias žinias apie Raudono
sios Armijos žygius Lietu
vos fronte:

Į šiaur-vakarius ir vaka
rus nuo Kauno Raudonoji 
Armija atėmė iš vokiečių 
Raseinius, Tarybinės Lietu
vos apskričio miestą, ir iš
laisvino daugiau kaip 40 ki
tų gyvenamųjų vietų. Tarp 
dabar atvaduotų vietovių y- 
ra Latiniškis; Pamituvė, 
Raudonė, Plokščiai, Asmu- 
čiai ir kt.

Papildomasis Sovietų pra
nešimas vidunaktį iš ket
virtadienio į penktadienį 
sakė:

Vieni Raudonosios Armi

HITLERININKAI NUŽUDĘ LEONA BLUMį 
BUVUSĮ FRANCUOS PREMJERA

Maskva. — Naciai nužudė 
Leoną Blumą, garsųjį Fran- 
cijos socialistų vadą, buvu
sįjį francūzų ministerių 
pirmininką. Jis buvo nuga
labintas Dachau koncentra
cijos stovykloje, ties Liub
lino mietu, Lenkijoje.

Apie jo nužudymą prane
šė du civiliai Liublino inži
nieriai — rusas Piotr Deni
sov ir lenkė Klaudia Jelins- 
kaja. Šiedu inžinieriai buvo 
priversti dirbt Dachau sto
vykloje. Jiedu gavo pasima
tyti su Blumu.

Po kiek laiko Blumas din
go. Tada inžinieriai užklau
sė vieną žydą pažįstamą 
stovykloje: Kas atsitiko 
Blumui? Pažįstamasis atsa
kė, rodydamas padangėn: 
“Jis nukeliavo ten, kur aš 
pats netrukus keliausiu.”

(United Press pirm kelių 
dienų pranešė, kad Blumas 
esąs gyvas, bet, girdi, nega

ginklų, amunicijos fabrikus, 
laivastatykias ir elektrinių 
įrengimų fabrikus Nagasa
ki. Tai jau trečiu kartu A- 
merikos lakūnai bombarda
vo karui svarbius įrengimus 
Kyushu saloje. Du bomba- 
nešiai negrįžo.

jos junginiai pasiekė pieti
nius Raseinių pakraščius; 
kiti raudonarmiečiai iš rytų 
pusės įsiveržė į Raseinius. 
Skaitlingi vokiečių tankai, 
šarvuoti automobiliai, ka- 
nuolės ir lėktuvai atvejų at
vejais kontr-atakavo, bet 
nieko nelaimėjo.

Mūšiai Raseinių gatvėse 
siautė kelias valandas, iki 
Raudonoji Armija paėmė šį 
miestą ir svarbų vieškelių 
mazgą.

Buvo sunaikinta 1,700 vo
kiečių, tris baterijos jų ka- 
nuolių ir keturios baterijos 
minosvaidžių; p a g r o b ta 
daug karinių nacių įrengi
mų ir suimta didelis skai
čius jų kareivių.

lima esą dabar nurodyti, 
kur jis yra.)

Kanadiečių ir Angly 
Veiksniai Francijoj

Francija, rugp. 11. — Ka
nadiečiai užėmė Vimont, į 
pietus nuo Caen. Anglai pa
žygiavo pirmyn į rytus nuo 
Orne upės.

Kai kurie karininkai tei
gia, kad amerikiečiai ir an
glai - kanadiečiai turį pro
gą apsupt 300,000 vokiečių 
šiaurinėje Francijoje.

Bulgarų valdžia uždarė 
žymiausius nacių laikraš
čius ir paragino hitlerinin
kus kraustytis iš Bulgari
jos. Taigi vokiečiai ir iš
traukę daugumą savo ka
riuomenės iš Bulgarijos.

Francija, rug. 11. —Ame-’čių kariuomenė įsiveržė į 
rikos kariuomenė užėmė istorinį Chartres miestą, ge- 
Nantes miestą ir uostą, prie ležinkelių ir vieškelių ste

bulę, tiktai 43 mylios į pietųLoire upės žiočių, pietimai- 
rytinėje Brittany pussalio 
dalyje. O už 50 mylių į šiau
rių rytus nuo Nantes atė
mė iš vokiečių Angers, kitą 
svarbų miestą,- geležinkelių 
ir plentų mazgą.

Neoficialiai pranešama 
(šiuos žodžius berašant), 
kad motorizuota amerikie-

Vokiečiai Šaudo Nepasi
duodančius Nelaisvėn 

Savo Oficierius
St. Malo, Francija. —Vo

kiečių kareiviai šiame fron
te pradėjo šaudyti savo ofi
cierius, kurie mėgina sulai
kyt kareivius nuo pasidavi
mo amerikiečiam. Tarp kit
ko, jie pašovė vieną savo 
pulkininką, kuris draudė 
pasiduoti.
“Vokiečiai šimtais pasiduo
da; kartu mes sumėme porą 
nacių pulkininkų ir daug ki
tų oficierių,” pareiškė vie
nas amerikiečių oficierius.

MIKOLAIČIKAS ATSISVEI
KINO STALINĄ

Maskva. — Pirm aplei- 
leidžiant Maskvą, atsilankė 
pas premjerą Staliną Miko- 
laicikas, londoniškės lenkų 
valdžios premjeras, ir kiti 
jo nariai, dalyvavę derybo
se su Lenkų Komitetu Tau
tai Laisvinti. Atsisveikinda
mas, maršalas Stalinas pa
kartojo užtikrinimą, kad jis 
nori stiprios, nepriklauso
mos, demokratinės Lenki
jos.

Tie londoniškės lenkų 
valdžios atstovai išskrido 
specialiu sovietiniu lėktuvu 
į Teheraną, Irane-Persijoj. 
Iš ten jie anglišku lėktuvu 
grįš į Londoną.

Sunaikinta Mažne 200 Nacių 
Tankų per Dieną Rytuose

Maskva. — Sovietų jėgos 
rugp. 9 d. visuose frontuose 
sunaikino bei iš veikimo iš
mušė 199 vokiečių tankus ir 
nušovė 61 jų lėktuvą.

Amerikiečiai užėmė jau 
visą Guam salą.

vakarus nuo Paryžiaus ir 37 
mylios nuo Versalės, Pary
žiaus priemiesčio. Kiti 
Jungtinių Valstijų kariai 
pasiekė jūrą tarp St. Na- 
zaire ir Lorient ir šturmuo
ja apsuptus nacius Lorient 
mieste. Dar kiti amerikie
čių junginiai atakuoja prie
šus Bresto uostamiestyje.

Naciy Žandarai Kertasi 
Su Armijos Kariais 
Rytinėje Prūsijoje

London, rugp. 11. —Ket
virtadienį Rytinėje ir Vaka
rinėj Prūsijoj šaudėsi regu- 
liarės vokiečių armijos ka
riai su vadinamais nacių 
rinktiniais gvardiečiais, ar
ba žandarų kariuomene, 
kaip kad pranešė Maskvos 
radijas.

Nušauta daug Hitlerio 
gvardiečių - žandarų. Susi
kirtimai kilo dėl to, kad 
žandarai mėgino areštuot 
vokiečių armijos oficierius.

Šveicarija. — Čionaitinis 
New Yorko Times kores
pondentas gavo žinių, kad 
vokiečių armijos oficieriai 
Paryžiuje “privertė nusižu- 
dyt” daugelį aukštų hitleri- 
,nių karininkų. Už tai vadi
namoji rinktinė nacių gvar
diją, kiek įmanydama, nu
ginklavo reguliarę vokiečių 
kariuomenę, puola ir šaudo 

įjos oficierius ir kareivius, 
.einančiussu savo oficieriais.

Amerikiniai Fašistai Tarėsi 
Nužudyti Prezidentą

Washington. — Vienas iš 
teisiamųjų amerikinių na
cių - fašistų, dr. James True 
gailėjosi, kad vis dar niekas 
nenušauna prez. Roosevelto, 
nors vienas asmuo Wa
shingtone buvo žadėjęs jį 
nušauti. Tokią True kalbą 
girdėjo slaugė (norsė) Al
ma McGroarty, Raudonojo 

! Kryžiaus darbuotoja, kuri 
i liudija prieš dr. True.

i Vokiečiai Francijoj sušau
dė dar 133 įkaitų, keršyda
mi už francūzų patrijotų 
veiksmus.

sudėkite į pundelį. Bus pasiųs
ta jūsų vardu, su jūsų adresu.

Vengrai Būriais Pasiduoda 
Raudonajai Armijai

Maskva. — Karpatų prie
kalnėse daug vengrų karei
vių ir oficierių pereina į So-

Kaunas Tiktai per Atkaklius Mūšius Gatvėse Atvaduotas

vietų pusę. Leitenantas Ja- 
. * nos Imre pasidavė su savo 

kuopos likučiais, 54 karei
viais. Sako: “Mes nenorime 
aukotis už vokiečius.”

P. K-vas praneša iš Kau
no apie atkaklius mūšius, 
kuriais Raudonoji Armija 
atėmė miestą iš vokiečių. Jis 
primena, jog Kaunas buvo 
gamtinė ir dirbtinė nacių 
tvirtuma:

Nemunas ir Neris-Vilija 
yra dvi gilios ir sraunios 
upės, kurios susitinka Kau
ne. Aplinkui miesto buvo 
du apsitvirtinimų ruožai.

Pirmasis ruožas turėjo de
vynis fortus.

Tą dieną, kai raudonar
miečiai paėmė Vilnių, tai 
vokiečiai išvarė visus Kau
no gyventojus statyti dau
giau fortų, ir jie buvo sta
tomi, iki Raudonoji Armi
ja pradėjo pulti nacius 
Kaune.

Kova buvo didelė, ypač 
vietoje, kur Neris įteka į

Kauniečiai Entuziastiškai Sveikino Raud. Armiją
Nemuną. Pirmiausiai čia 
prabilo Sovietų artilerija. 
Sovietinės kanuolės sulygi
no su žeme vokiečių fortus 
ir apkasus. Tada Sovietų 
tankai ir motorizuoti pėsti
ninkai metėsi į ataką, ir į- 
siveržė į svarbiausią miesto 
gatvę.

Tuojaus kįti Raudonosios 
Armijos junginiai apsupo 
Kauną iš šiaurvakarių ir 
perskėlė nacių jėgas pusiau.

Iš pietinės Nemuno pusės, 
nuo Garliavos, vokiečiai at
sigabeno sunkiuosius tan
kus, motorines kanuolės ir 
kitokius pastiprinimus, kad

iH—-- ------------------------------------------------------------ -
neleist sovietiniams ka-'rinį namą netoli katedros, 
riams baigt miestą apsupti.;pylė kulkas ir grantas į gat- 
Mūšiai gatvėse buvo labai
atkaklūs. Vokiečiai, kovoda
mi iš mūrų, nežinojo, kad 
jiem nebėra išeities.

Juo arčiau Raudonoji Ar
mija eina prie Vokietijos, 
tuo atkakliau naciai prieši
nasi.

Viena nacių šaulių grupė, 
sulindus į trijų aukštų mū-

vę. Sovietų kanuolės atidarė
ugnį į tą namą ir pramušė 
jo sienas. Vokiečiai nustojo 
šaudę ir iškėlė baltą vėliavą, 
kaipo ženklą, kad jie pasi
duodą. Bet kuomet vienas 
sovietinis karys įėjo į na
mą, tai naciai jį peiliu nu
dūrė.

(Tąsa 5-tame. puslapyje)
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Lenkai Pilsudskininkai už Dewey.
Pasirodo, kad ne tik reakcininkai suo

miai, bet ir pilsudskininkai (fašistiniai) 
lenkai daug vilčių deda gubernatoriuje 
Dewey.

Šiomis dienomis žinių agentūra ONA 
pranešė, kad lenkai pilsudskininkai ma
na Amerikoje sukurti savo valdžią, jei 
londoniškė lenkų valdžia iširs, jei Miko- 
lajczykas su savo draugais iš jos pasi
trauks ir nueis su Lenkų Komitetu Tau
tai Vaduoti.

Amerikoje švaistosi Iganacas Matušev- 
skis, uolus pilsudskininkas, buvęs Pil
sudskio valdžioje šnipų department© mi- 
nisteris. Šis ponas, su kuriuo artimus ry
šius palaiko lietuviški Jurgėlos ir jiems 
panašūs tipai, pasimojęs sudaryti savo 
“valdžią,” pasikviesti jon gen. Sosnkovs- 
kį ir kitus reakcininkus, ir nesiskaityti 
su Lenkijoj liaudies valdžia, kurią neuž
ilgo Lenkijos žmonės sukurs (gal tuo
met, kai Varšava bus išlaisvinta).

Kai kurie tačiau abejoja, ar prez. 
Rooseveltas tokiai Matuševskio valdžiai 
leis Jungt. Valstijose gyvuoti. Jeigu ne
leis, tai Matuševskis yra pasišovęs ją or
ganizuoti Kanadoje ar Meksikoje, iki 
rinkimų. Na, o po rinkimų, Matuševskis 
spėja, kad Dewey būsiąs išrinktas prezi
dentu, ir tuomet Matuševskis galėtų drą
siai Jungtinėse Valstijose triukšmauti ir 
bliauti prieš Tarybų Sąjungą!...

Taigi, pasirodo, kad prieš prez. Roose- 
veltą kaupia savo pajėgas visoki fašis
tai, visoki reakcininkai, ne tik “ameriko
nai,” bet ir tautinėse grupėse veikią su
tvėrimai, panašūs, kaip Matuševskis.

Tačiau, ONA praneša, kad Jungtinėse 
Valstijose yra daug lenkų, netgi Lenkijos 
ambasadoje ir konsulatuose tarnautojų, 
kurie yra pasiruošę spjauti ant londoniš- 
kės valdžios ir atvirai pasisakyti už Len
kų Komitetą Tautai Vaduoti! Kol kas 
tie lenkai nieko nesako, vis laukia, kaip 
dalykai vystysis Europoje. Bet neužilgo 
reikia laukti jų viešo pareiškimo.

Ką tas parodo?
Ogi parodo tai, kad demokratinio nu

siteikimo Amerikos lenkai stovi su pre
zidentu Rooseveltu, prieš Matuševskius 
ir jų kandidatą Dewey!

Kur Link Amerika Po Karo?
Kongrese Biliai ir Diskusijos 

Dėl “Rekonversijos”
Šiuo tarpu Jungtinių Valstijų Senate 

ir Atstovų Bute svarstomi du didžiausios 
svarbos biliai. Jie liečia Amerikos su
grįžimą į “civilinį” (taikos) gyvenimą. 
Jie reiškia tą, kur link Amerika eis po 
šio karo. O po karo gali visko būti: gali 
būti visiems amerikiečiams ramus ir ger- 
būvingas gyvenimas, ir galima vėl susi
laukti krizio, bedarbės ir huverinės ga
dynės.

Tai priklausys nuo to, kaip mūsų Kon
gresas išspręs klausimą sugrįžimo į civi
linį gyvenimą po karo. Šis sugrįžimas 
yra vadinamas “rekonversija”. Didžio
ji dalis visos gamybos nūnai pakinkyta 
karo reikalams. Kaip greitai karas pa
sibaigs, ta gamyba turės būti pakeista 
gamyba civiliams žmonių reikalams. Tai 
ne vienos dienos darbas. Milijonai dar
bininkų staiga pasijus be darbo. Be to, 
daugiau kaip dešimts milijonų jaunų vy
rų sugrįš iš ginkluotų jėgų į civilinį gy
venimą. Kur jie gaus darbo? Kur jie 
dėsis? Iš ko jie gyvens?

Kaip visais svarbiaisiais karo klausi
mais, taip dėl “rekonversijos” kongrese 
viešpatauja gilus pasidalinimas. Vienoje 
pusėje Roosevelto administracija ir jos 
šalininkai, o kitoje—klika reakcinių de
mokratų ir republikonai. Todėl Senate ir 
Atstovų Bute yra du pasiūlymai arba bi
liai. Vienas -bilius vadinamas “Kilgore-
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Truman-Murray Bill,” o kitas —“George 
-Vandenberg Bill”. Jie pavadinti vardais 
senatorių, kurie tuos bilius yra pasiūlę.

Visa pažangioji Amerikos visuomenė, 
visi organizuotieji Amerikos darbinin
kai, remia “Kilgore-Truman-Murray” bi- 
lių ir kovoja prieš “George-Vandenberg” 
bilių. Amerikos Darbo Federacija, CIO ir 
geležinkeliečių brolijos yra sudarę bend
rą frontą darymui spaudimo ant ko.ng- 
resmanų, kad jie balsuotų už pirmąjį 
bilių. Nes aišku, kad jeigu “George-Van
denberg” bilius būtų priimtas, tai Ame
rika susilauktų tokios padėties, kokia 
buvo po Pirmojo Karo, šis bilius visai 
pamiršta žmones, ypatingai darbininkus, 
o visą “rekonversija” sveria tiktai kapi
talo ir pelno interesais.

Štai keletas pamatinių skirtumų tarpe 
tų dviejų bilių:

1. “Kilgore-Truman-Murray” bilius sa
ko, kad federalė valdžia turi suteikti pa
šalpą tiems darbininkams, kurie negalės 
susirasti darbo laike “rekonversijos”. 
Pavyzdžiui, gal kelius mėnesius ar net 
metus laiko reikės automobilių pramonės 
^darbininkams pabūti be darbo, kol nuo 
gaminimo tankų, lėktuvų ir “jeepų” bus 
pereita prie gaminimo automobilių. Ne 
jų kaltė, kad jie darbo neteks. Jiems rei
kės gyventi, valgyti, apsirengti, užsimo- 
kėt randą ir t.t. Šis bilius nurodo, kad 
tokie darbininkai turi gauti net iki $35 
savaitėj, bet ne daugiau kaip tris ketvir
tadalius dabartinės jų algos, per tą ne
darbo laikotarpį. Taipgi valdžia turi su
mokėti po $200 tiems darbininkams, ku
rie po karo turės grįžti į savo namus, 
nes laike karo buvo išvykę dirbti kitur. 
Gi karo veteranai, pagal šitą bilių, turė
tų gauti iki $1,050. Jiems reikės pradėti 
gyvenimą, susirasti darbą ir taip toliau.

Tuo tarpu “George-Vandenberg” bi
lius visą šį reikalą palieka atskiroms val
stijoms. Šio biliaus šalininkai teigia, kad 
beveik kiekvienoj valstijoj veikia bedar
bės apdrauda ir to privalo užtekti. Bet 
visi žinome, kiek tos apdraudos yra mo
kama ir kaip ilgai darbininkas gali iš jos 
gyventi. Kai kuriose valstijose ta ap
drauda neaprūpina bedarbio šeimos nei 
skrumniausiu pragyvenimu.

2. ‘ ‘Kilg.-Trum.-Murray” bilius reikalau
ja, kad būtų įsteigta viena plati “rekon
versijos” pravedimui komisija arba ta
ryba. Ji turi susidėti iš atstovų valdžios, 
darbininkų ir dirbtuvių savininkų. Aiš
ku, kad tik tokia bendra taryba galėtų 
apžiūrėti ir gerai pravesti visus pramo
nės ir agrikultūros ‘rekonversijos” rei
kalus. *

Bet “George-Vandenberg” bilius visai 
apie tai nekalba. Ne tik tas bilius nenu
rodo tokios bendros rekonversijos vado
vybės, bet jo šalininkai griežtai pasmer
kia aname biliuje šitą planą. Smerkia jį, 
nes, jis, girdi, reikštu įvedimą Amerikoje 
kito “NRA.”

3. “Kilgore-Truman-Murray” bilius 
aiškiai pasako, kas reikia daryti su mil
žiniškais turtais, kurie priklausys fede- 
ralei valdžiai po karo. Valdžia turi įves
dinus bilijonus dolerių į pramonę. Po 
karo ji ant rankų turės bilijonų dolerių 
vertės visokių reikmenų, kurie bus nau
dingi taipgi civiliniam gyvenimui. Šis 
bilius sako, kad šitos pramoninės įmo
nės ir šitos reikmenys turi būti taip pa
naudotos, kad jos nepatektų į rankas 
monopolįų ir paskui nebūtų panaudotos 
kelių žmonių pralobimui. Jie turi būti 
taip sunaudoti, kad padidintų darbų 
skaičių ir kad pakeltų visos visuomenės 
gerbūvį.

Tuo tarpu “George-Vandenberg” bi
lius visą tą reikalą palieka “dievo va
liai.” Girdi, valdžios kontrolė turi būti 
nuimta ir tegul privatiškas biznis veda 
visus reikalus, neatsižvelgiant į visuo
menės interesus. Esą, tolimesnis valdžios 
kišimasis į gamybą griauna Amerikos 
‘laisvojo verslo”, tai yra, kapitalizmo, 
pamatus!

4. “Kilgore-Truman-Murray” bilius 
reikalauja, kad tuojau po karo būtų jieš- 
koma būdų užtikrinimui darbininkams 
tam tikrų metinių įplaukų, šis pasiūly
mas yra organizuotų darbininkų pateik 
tas.

“George-Vandenberg” bilius griežtai at
meta bile kokias tokias pastangas.

5. “Kilgore-Truman-Murray” bilius sa
ko, kad federalė valdžia turi įsteigti biu- 
'rą, kuris tvarkytų visuomeninius planus 
ir projektus, pavyzdžiui, statymui namų, 
vedimui kelių, sausinimui pelkių, drėgni- 
nimui sausų žemių ir t.t.

“George-Vandenberg” bilius tą visą 
reikalą palieka atskiroms valstijoms. Ką 
jos nori, tegul daro. Jeigu kuri valstija 
neturi pinigų, tai tokiais projektais, nau-

Nuo Pergalių Prie Pergalių!
Šių metų liepos mėnesis 

buvo Jungtinių Tautų di
džiųjų pergalių mėnesis. 
Vyriausias mūsų priešas •— 
hitlerizmas mušamas visais 
frontais.

Liepos mėnesį 1940 me
tais Hitleris iš džiaugsmo 
šoko Paryžiuj, kada paver
gė Franci ją.

1941 metais, liepos mėne
sį, Hitleris ir jo šaika gar
siai šaukė, kad tuojau bus 
Maskvoj.

1942 metais tą pat mėnesį 
Hitleris atsigavęs nuo žie
minių Raudonosios Armijos 
smūgių, sukuopęs naujas 
jėgas, puolė linkui Stalin
grado ir Kaukazo.

1943 metais liepos 5 d. 
Hitleris paruošęs didžius 
kiekius milžiniškų tankų 
“Panterų”, “Tigrų”, dar 
kartą bandė ofensyvą prieš 
Raudonąją Armiją Kursko 
srity j.

Bet gi šiemet liepos mė
nesį Hitleris jau niekur ne
galėjo nei bandyti pereiti į 
ofensyvą. Amerikos, Angli
jos ir Kanados armijos įsi
tvirtino Franci jo j ir nors 
lėtai, bet eina pirmyn Itali
joj-

Raudonoji Armija po pe
reitų metų vasaros, žiemos 
ir šių metų pavasario ofen- 
syvo iš naujo persiorgani
zavo, persigrupavo ir birže
lio 23 dieną kirto smūgį Hit
lerio rytiniam frontui. Rau
donoji Armija pradėjo o- 
fensyvą Vitebsko
kuris greitai išsiplėtė 
ant 1,000 mylių ilgio, 
Finliandijos Užlajos 
Karpatų Kalnų.

Subyrėjo įvairiais pavadi
nimais Hitlerio tvirtumų li
nijos prie augštutinio Dnie
pro, Latvijos, Lietuvos, Pin
sku Balų ir Galicijos fron
tuose. Raudonoji Armija 
metėsi į vakarus, kaip kokia 
milžiniška jūros banga su
plėšydama, sudraskydama 
Hitlerio frontą, apsupdama 
nacių divizijas, korpusus ir 
net ištisas armijas ir jas 
naikindama.

Ir bėgyj vieno mėnesio, 
nuo birželio 23 d. iki liepos 
23 d. Raudonoji Armija 
vietomis nugrūdo nacius 
net 320 mylių atgal ir tik 
keturios armijos, 1-ma, 2-ra 
ir 3-čia Baltijos fronto, va
dovystėj generolų I. Bagra- 
mijano, M. Zacharovo ir J.

Černiakovskio, taipgi 1-ma 
armija Baltarusijos fronto, 
vadovystėj maršalo K. Ro- 
kosovskio užmušė ir suėmė 
iki 500,000 nacių! Vien į ne
laisvę suėmė 159,000 vokie
čių oficierių, kareivių ir jų 
tarpe daug generolų, ku
riems net “parodą” suruošė 
Maskvoj.

Kasdien Maskvoj griovė 
kanuolių salvos atžymėda- 
mos dideles pergales ir vis 
naujų miestų išlaisvinimą. 
Buvo dienų, kada Raudo
noji Armija net iki 2,000 
miestų, miestelių ir sodžių 
viena diena išlaisvino.

Laisvė Lietuvai
Liepos pradžioj pergalin

goji Raudonoji Armija ir 
jos eilėse Lietuvių Pulkai 
pasiekė Tarybų Lietuvos 
plotus. Išlaisvino Vilnių, 

Alytų, Panevėžį, 
ir kitus miestus ir

bomba ir sprogo vietoj, 
ėjo tarp Hitlerio ir jo 
mandierių pasitarimas.
Ii užmušti, patsai nacių šu
las išliko ir tuojau pradėjo

j kacijos ir visoki “taikos” 
bandymai negali suardyti 
Jungtinių Tautų vieningo 
bloko, vargiai tas pavyks ir 

kur generolų grupėms, 
ko- I 
Ke-1 Raudonojo Laivyno 

Pergales
Sovietų Sąjungos Raudo-

karą prieš savo generolus. J^sis Laivynas atsiekė dide

srityje, 
veik 
nuo 
iki

lių pergalių tėvyniškajame 
kare už savo šalies ir 
viso pasaulio laisvę. Bėgyje 
trijų metų Sovietų Raudo
nasis Laivynas sunaikino 
680 priešo karo laivus ir 1,- 
900 pagelbinius laivus; su
gadino 355 karo ir 876 pa
gelbinius laivus ir laivyno 
lakūnai sunaikino 6,600 
priešo lėktuvus, daugiausiai 
vokiškus.

Šie Raudonojo Laivyno 
laimėjimai daug prisidėjo 
prie Raudonosios Armijos 
pergalių ir tuo pat kartu 
prie bendro Jungtinių Tau
tų karo laimėjimo.

Dabar jau visi mąstanti 
žmonės gali įmatyti mūsų 
karo pergalės galą, bet dar 
kovos nebaigtos, dar prie
šas tik varomas iš jo pa
vergtų svetimų žemių, dar 
reikės jį sumušti jo paties 
teritorijoje, todėl, visi turi
me atlikti savo pareigas, 
kaip ginklų ir amunicijos 
gaminime, taip pirkime ka
ro bonų, teikime kraujo 
Raudonajam Kryžiui, stip
rinime namų fronto, kad 
karas būtų greičiau ir su

Tūkstančiai oficierių ir kitų 
komandierių buvo areštuota 
ir, galimas daiktas, daug jų 
nužudyta.

Atrodo, kad Hitleriui ir 
nacių partijai, šiuo kartu, 
pavyko imti viršų, bet tas jį 
ir jo budelišką režimą neiš
gelbės. Karo fronte hitleri
ninkų reikalai kasdien blo
gėja. Francijoj amerikiečiai 
prasilaužė į Brittany pus- 
salį ir veržiasi linkui Pary
žiaus. Raudonoji Armija 
raižo Hitlerio Pabaltijos 
frontą, jau uždarė dvi ar
mijas Latvijoj ir Estijoj, 
grūmoja prasilaužti linkui 
Liepojaus ir Klaipėdos ir 
uždaryti dar nacių divizijų 
grupę, mušasi prie pat Var- 
šavos, veržiasi į Karpatų 
kalnus ir grūmoja apsupti 
Rytų Prūsiją, išeinant palei 
Vislos upę linkui Danzigo.

Aišku, kad Vokietijos in- 
dustrialistai ir stambūs ka
pitalistai dar ir dar bandys, 
kaip išgelbėti nuo sunaiki
nimo savo fabrikus ir suda
ryti naują valdžią, “geres
nę” už nacių, kad taikos ke
liu išsisukti nuo atsakomy- mažiau aukų laimėtas, 
bės už karą. Nacių provo-

Kauną, 
Šiaulius 
perėjo Lietuvos upių tėvą— 
Nemuną, ant kurio barbari
ški hitlerininkai manė lai
kytis. Dabar Raudonoji Ar
mija jau daužosi į Rytų 
Prūsijos duris ir vokiški 
junkeriai, imperialistai pir
mu kartu Antrojo Pasauli
nio Karo metu, tikrai paju
to ką reiškia karas.

Naciai teriojo Lietuvą 
virš tris metus ir dabar vis
ką naikina karo liepsnoj, 
nes jie laikosi įsikibę į 
kiekvieną miestą, miestelį, 
kaimą, kaip kokios piktžo
lės. Vilniuj ir Kaune per 
kelias dienas ėjo mūšiai ga
tvėse.

Hitlerininkai ir jų pagel- 
bininkai daug sunaikino 
Lietuvos miestų ir žmonių. 
Iš Vilniaus bėgdami suvarė 
inteligentijos žmones į ju
damųjų paveikslų teatrą, 
užrakino ir padegė.

Lietuva baisiai nukentėjo 
nuo amžinųjų priešų vokie
čių ir daug darbo, energijos 
reikės įdėti jos atbūdavo j i- 
mui ir kūrimui naujo lai
mingo gyvenimo. Amerikos 
lietuviai turės ateiti savo 
giininėms į pagalbą, nes ant 
kiek mes ištiesime pagalbos 
ranką, ant tiek palengvinsi
me Lietuvos žmonių vargus.

Hitleris ir jo Generolai 0
Vokietijos armijos pralai

mėjimai iššaukė nesutiki
mus pačių vokiečių genero
lų ir komandos tarpe. Lie
pos 20 dieną buvo užtaisyta 1 bus dėkinga visa demokra-

li. M. š.

DOVANOS KONTESTANTAMS
Jau esate pastebėję dien-tinė Amerikos lietuvių vi- 

raštyje, kad labai rūpestin- suomenė.
gai šiemet rengiamiesi prie Mcs )abai nor5tumc §ic. 
vajaus gauti Laisvei naujų met skirti $100 Karinį Bo. 
skaitytojų. Visų didžiausias n kaįp0 pįrmą dovanų va- 
musų lupestis via nustaty- jjnjnkams. Tačiau tą gražų 
mas kontestantams premijų daIyka gal5tume atsiekti lik 
(dovanų). Dabai laikai ki- su parama gerų laisviečių. 
toki negu buvo kitais va- .
jais, kitokios turėtų būt ir, $100 Karinis Bonas kai- 
premijos vajininkams. Ta- ,nuoja $75 Vienam asme- 
čiau dienraščio iždas nelei- niui kad ir labai gerai už- 

dirbančiam, išrodo aukšta 
suma pinigų. Bet jei atsi
rastų trys asmenys, galinti
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džia mums pakelti kontes- 
tantų ūpo aukštesnėm pre
mijom. Todėl šiuom reikalu 
mes norime pasikalbėti su pridėti" su $25* tai’ir būtų
pačia visuomene.

Yra gerų dienraščio Lais- jei penki asmenys prisidėtų 
vės patriotų, kurie uždirba su auka kontestui po $15.00, 
aukštas algas ir dėl keblių taipgi susidarytų $75 arba 
darbo sąlygų negali pasi- $100 Karinis Bonas, 
darbuoti gavimui naujų 
skaitytojų. Tokiems drau
gams mes sugestuojam pri
sidėti prie vajininkams ski
riamų premijų. Už tai jums

$100 Karinis Bonas; arba

Amerikiečiai kariai prasideda prie atstatymo Normandijos miesto Cherbourgo. 
Laike mūšių miestas buvo labai apgriautas. Tuojau imtasi už darbo gatves išvalyti 
ir pastatus pataisyti.

dingais visam kraštui, gali visai neužsi
imti.

Iš šių kelių palyginimų kiekvienam 
aišku, kodėl darbo žmonės taip karštai 
remia “Kilgore-Truman-Murray” bilių, o 
taip priešingi “George-Vandenberg” bi- 
liui.

Dabar liekasi klausimas, ką darys kon
gresas? O kongresas turės daryti tai, ko 
griežtai pareikalaus visuomenė. Štai kur 
keri reikalas masinio spaudimo į kong- 
resmanus ir senatorius. Jis reikia da
ryti, jei norime susilaukti gražesnio po
karinio gyvenimo!

Aišku, kad reikės ir dau
giau smulkesnių dovanų va- 
jininkams. Tad bus galima 
ir smulkesnėm sumom prisi
dėti prie dovanų vajinin
kams. Pagalvokime rimtai 
apie šį reikalą. Jei galėtum 
padaryti gražesnes premi
jas bei dovanas, tai tikrai 
vajus būtų sėkmingesnis, 
būtų rimtesnės lenktynės 
tarp vajininkų.

Vajui medžiagą jau ren
giame, taigi su patarimais 
prašome pasiskubinti. Kurie 
remsite aukščiau paduotą 
mūsų sumanymą, jausitės 
norą prisidėti prie dovanų 
vajininkams, prašome greit 
pranešti Laisvės Adminis
tracijai.

P. Buknys.

Padėkite Karą Laimėti!!
Vyrai ir Moterys
Yra Reikalingi 

Dabar!!
Jūs galite padėti sumušti mū

sų priešus, kreipdamiesi gauti 
vieną iš daugelio gerų darbų, ku
rie dabar yra siūlomi BRIDGE
PORT BRASS KOMPANIJOS.

Atsiminkite .. . Mūsų kovojan
tiems vyrams ir mūsų talkinin
kams vis dar reikia didelių kie
kių amunicijos. PADEKITE 
JIEMS GAUTI JĄ!

Atsiverskite darbininkų reika
lavimo puslapį DABAR ir gauki
te pilnas informacijas apie tuos 
puikiausius darbus, skaitydami 
didelį skelbimą Bridgeport Brass 
Kompanijos, Bridgeport, Conn.

(190)

, ,fi J



šeštadienis, Rugpj. 12, 1944
>

Laisve—-Liberty, Lithuanian Daily Trečias Puslapis

S. PETRONAITIS.

KA RAŠO NELEGALIOJI SPAUDA LIETUVOJE?
Nelegalioji antihitlerinė spauda Lie

tuvoje yra nepaprastai svarbi antihitle
rinės kovos priemonė. Ji šaukia lietuvius 
į kovą, mobilizuoja jų jėgas, nurodo liau- 
dieš masėms, kaip reikia organizuoti pa
sipriešinimą okupantams, skleidžia tiesą 
apie hitlerininkų siekimus ir žvėrišku
mus, plačiai informuoja apie Raudono
sios Armijos pergales.

Nelegalioji spauda pasiekia plačiau
sias .žmonių mases, ji skleidžiama mies
tuose ir kaimuose, ji kreipiasi į darbi
ninkus, valstiečius, inteligentus, Į jauni
mą.

Įvairiai atrodo nelagalūs antihitleri
niai leidiniai. Kai kurie jų renkami ir 
spausdinami slaptose, neblogai įrengtose 
spaustuvėse, kurios aprūpintos šriftu ir 
paprastais multiplikavimo įrankiais. 
Kiti multiplikuojami šapirografais. Da
žnai patriotą? skleidžia ir runka parašy
tus atsišaukimus.

Štai nelegalus laikraštėlis. Jį išleido 
Lietuvoje grupė partizanų. Jo skiltyse 
randame eilę pasibaisėtinų faktų apie 
žvėrišką hitlerininkų terorą Lietuvoje. 
Kraujas sustingsta gyslose skaitant apie 
okupantų siautimą mūsų gimtajame 
krašte.

Štai keletas faktų, kuriuos mes cituo
jame iš minėto nelegalaus laikraščio:

“Šių metų (t. y. 1943 m. — S. P.) ge
gužės 1 d. Marijampolės mieste priver
stinai mobilizuoti lietuviai išėjo demon
struoti protesto ženklan kartu su savo 
žmonomis, seserimis, motinomis. Vokie
čių policija ir gestapininkai atidengė 
ugnį į demonstruojančius ir patvindė ne
kaltame kraujuje mūsų brolių ir sesių 
šito miesto gatves.

“Gegužės mėnesį iš Kauno miesto bu
vo pasiųstas sąstatas su mobilizuotais. 
Pakelyje kareiviai ir karininkai pareika
lavo grąžinti juos atgal. Vokiečių žvėrys 
atidengė į juos ugnį iš kulkosvaidžių.

“Šiaulių mieste praeitą žiemą girti vo
kiečiai prievartavo lietuves mergaites, o 
paskui užmušinėjo jas, slėpdami nusi
kaltimo pėdas giliame sniege. Pavasarį 
žmonės su didžiausiu pasibaisėjimu rado 
po tirpstančiu sniegu dešimtis iškone
veiktų ir jau gendančių lavonų.

“Vasario mėn. Panevėžio geležinkelio 
stotyje sustojo vokiečių pėstininkų divi
zija. Girti fašistai gaudė ir prievartavo 
moteris, mergaites ir net paaugles.

“Šių metų kovo mėnesį Kauno mieste 
apskrities komendantas pakvietė jaunus 
lietuvius ir lietuvaites į kinoteatrą, būk 
tai pasižiūrėti filmo. Kada jaunimas su
sirinko, hitlerininkai apsupo kinoteatrą, 
suėmė visus jaunuolius ir juos išvežė į 
Vokietiją.

“Žvėriškai elgiasi vokiečių banditai su 
tais, kurie padeda tarybiniams karo be
laisviams. Šimtai lietuvių sumušti ir pa
karti vien tik už tai, kad jie belaisviams 
davė maisto.”

Komentarai prie tų faktų nereikalin
gi. Kiekvienas čia minėtas hitlerininkų 
žvėriškumas šaukiasi kruvino, negailes
tingo keršto.

Štai kitas, keturių puslapių laikraštis 
“Laisvės kovotojas.” Jis kreipiasi į vi
sus lietuvių tautos sluoksnius, raginda
mas stiprinti kovą prieš okupantus. Ve
damajame straipsnyje, pavadintame 
“Šalin okupantą vokietį,” skaitome:

“Darbininke! Dirbk vokiečiui kiek tik 
gali mažiau ir blogiau. Gadink medžia
gas, mašinas. Neatlikinėk uždėtų vokie
čio prievolių ir normų. Organizuok di- 
versantines grupes, kovos komitetus, 
partizaninius būrius. Mušk vokietį vi
sur ir visada!

“Valstieti! Neatlikinėk prievolių. Ne
duok duoklių. Nepristatinėk į pienines 
pieno. Giliai slėpk savo žemės ūkio pro
duktus. Organizuok vietose bendrus lie
tuvių kovos komitetus, partizaninius bū

rius. Remk žemės ūkio produktais ir ki
tokiais būdais kovojančius lietuvius.

“Inteligente! Stiprink bendrą lietuvių 
kovą prieš vokišką okupaciją. Organi
zuok lietuvių kovos komitetus iš trijų 
patikimiausių žmonių. Neatlikinėk vo
kiečio pavestų ir uždėtų darbų. Kenk 
vokiečiui, mūsų tautos pavergėjui, kiek 
tik galėdamas.

“Jaunime! Nesiduokite niekinami, 
kankinami ir žudomi. Slėpkitės nuo bent 
kokios mobilizacijos. Susidarykite ap
saugos būrius. Rinkite ginklus. Organi
zuokite partizaninius būrius, diversanti- 
nes grupes, bendrus lietuvių kovos komi
tetus, nežiūrint jokių pažiūrų, tikėjimo 
ir turto skirtumų!”

Štai vienkartinis leidinys, išleistas 
Panevėžio apskrityje. Jis ragina lietu
vius organizuotis į apsaugos būrius gin
kluotai kovai prieš okupantus.

Štai keletas citatų iš to įdomaus doku
mento :

“Panevėžio apygardos hitlerininkų 
atamanas Neum gązdina lietuvius nau
jais plėšimais, “bausmėmis” ir kruvinu 
smurtu.

“Mes turime išmokti geriau slapstytis 
ir pasiruošti visi gintis. Mes privalome 
tuojau visur savo vietose iš gerai pažįs
tamų ir patikimų žmonių sudaryti slap
tus apsaugos būrius ir būrelius ginti sa
vęs, savo artimųjų iif savo turto nuo hit
lerininkų ir jų samdinių sauvalės. Į 
Apsaugos būrį ar būrelį galima priimti 
kiekvieną patikrintą dorą pilietį, nežiū
rint jo turto, tikėjimo ar pažiūrų, kuris 
tik tvirtai pasiryžęs nepasiduoti vokie
čiams ir gintis. Vadovu išsirinkite patį 
drąsiausį ir patikimiausį, kuris niekuo
met nesilankstė'okupantui vokiečiui. Už
pulti — veikite drausmingai, kariškai. 
Tačiau reikia išmokti taip, kad nelaukt, 
kol priešo gauja užpuls. Reikia nuolat 
pulti priešą, pulti netikėtai, ten, kur la
bai patogu, kad negailestingai hitleri
ninkus sunaikinti. Tegu tada žinos niek
šai, jog lietuvis ne vergas. Pirmyn, drą
sieji apsaugos būriai, mūsų tėvų, moti
nų, brolių, seserų ir vaikų saugotojai, 
mūsų tėvynės' garbė ir viltis!”

Tie žodžiai buvo parašyti 1943 m. pa
vasarį. Nuo to laiko ginkluotieji lietuvių 
tautos kovos būriai išaugo visoje Lietu
voje. Jie yra dalis partizanų armijos, 
taip didvyriškai kovojančios prieš hitle
rinius grobikus.

Savo sunkioje kovoje prieš okupantų 
jungą lietuvių tauta semia jėgų iš didvy
riškų Tarybų Liaudies ir Raudonosios 
Armijos kovos žygių, iš įsitikinitno, kad 
netoli ta diena, kai bus atstatyta laisva, 
tarybinė Lietuva.

Štai leidinys “Į brolius lietuvius.” Jį 
pasirašo: “Lietuvos partizanai.” Šiame 
leidinyje mes randame tokias eilutes, 
ryškiai rodančias, kur nukreipti Lietu
vos patriotų žvilgsniai:

“Kovoje prieš nenugalimąją Raudoną
ją Armiją vokiečių grobikai jau išeikvo
jo beveik visus savo žmonių rezervus. Jie 
traukiasi atgal iš tarybinės žemės. Arti
nasi atsiskaitymo diena. Kartu su ru
sais, gudais, ukrainiečiais ir kitomis Ta
rybų Sąjungos tautomis sunaikinsime 
barbariškąjį vokiečių fašizmą.

“Už laisvąją Tarybų Lietuvą!”
Tokių ir panašių pasisakymų mes ran

dame labai daug visoje nelegalioje anti
hitlerinėje spaudoje, leidžiamoje Lietu
voje. Jie rodo, kad lietuvių tautą įkvepia 
į didvyrišką kovą didžioji Tarybų Lietu
vos atgimimo perspektyva. Lietuvių tau
ta yra giliai įsitikinusi, kad ji turi nu
galėti, nes ji eina išvien su visa Tarybų 
liaudimi.

“Lietuva buvo ir bus tarybinė!” — 
Šis šūkis yra visos lietuvių tautos kovos 
ir pergalės lozungas.
Maskva, ‘
1944 m. sausio mėn.

PETRAS CVIRKA

AUŠRAI BRĖKŠTANT
Lietuvos laukuos dar ūžauja žvarbus 

šiaurys, sniegas ir ledas dengia kadais 
žaliavusius laukus, bet senu įpratimu, 
mes laukiame pavasario jau tuojau po 
Naujų metų. Nors nežymiai, tačiau kas
dien pilnėja, auga diena, nors sunkiai 
pasiduodama, tamsioji naktis užleidžia 
šviesiajai saulei vis didesnį ir didesnį 
kovos plotą. Ir ateis laikas, kai tose švie
sos ir tamsos grumtynėse, šviesa išeis 
nugalėtoja ir darbšti, šilta saulė-motina, 
anksti pasikėlusi, vėl, nutirpdinusi, iš
graužus! iš pašalių ledą, vešliai atželdys 
pievas ir laukus nukaišys žiedais, pri
kels gyvybę, nūnai sukaustytą ledo ir 
nublokštą į purvą.

Koks panašus šių dienų lietuvių tau
tos gyvenimas tai žiemos nakties ale
gorijai ! Žvarbi žiema, nubloškus! pur- 
van ir šaltu žiemos alsavimu žudanti 
jauną atžalą, tai vokiškoji okupacija, 
kaulėtais mirties nagais nutvėrusi lietu
vių tautą už gerklės ir mindžiojanti jos 
jauną, taip neseniai laimingam gyveni
mui pakilusią dvasią. Apsirinka miško 
kirtėjas, jei pakirtęs medį ir palikęs tik 
jo kelmą, jis mano visiems laikams ap
nuoginąs miško plotą. Medis atželia iš 
šaknų. Apsirinka plėšikas vokietis, ma
nydamas lietuvių tautos žudymu, išveži
mais katorgon į Vokietiją stipriausių 
lietuvių tautos sūnų ir dukterų, pakirkiąs 
mūsų tautos gajumą, paliksiąs tik tuš
čius skynimus, į kuriuos bus galima su
sodinti vokišką sėklą — įvairaus plau
ko kolonistus. Lietuvių tautos šaknys gi
liai glūdi savo tėvų žemėje ir jokioms 
audroms jų neišraut. Nužudyto, badu 
numarinto lietuvio vieton keliasi nau
jos atžalos, pritvinuosios keršto sultimis 
prieš grobiką okupantą. Ne be reikalo lie
tuvis savo dainose ir pasakose, taip 
aukštai, su tokia poetine jėga iškelia iš 
visų medžių tvirtojo ąžuolo ypatybes. 
Ąžuolas lietuvių tautai buvo tvirtumo, 
nepalaužiamos tautos dvasios simbolis. 
Šimtamečiui ąžuolui, plačiai ir giliai 
įleidusiam šaknis į žemę, nebaisios jo
kios audros! Tegu vėjai ir žaibai lanks
to, raižo jo šakas, suplaišo liemenį — 
po audros jis vėl žaliuos. Ir lietuvių tau
ta, tarsi ąžuolo galingasai liemuo, nužy
mėtas amžiais užsitęsusių kovų rumbais, 
ne kartą atlaikęs, priešo grėsmingus vė- 
sulus, iškęs nuoskaudas ir šį kartą, išsto
vės pavojuose, nors ir žalojamas. Ne be 
reikalo sakoma: “Kaip ąžuols drūts prie 
Nemunėlio, lietuvis nieko neatbos ...”

Pamatę nebepajėgsią tuojau pat išma
rinti lietuvių tautos fizine mirtimi, vo
kiškieji okupantai nubloškė lietuvių tau
tą j dvasinio merdėjimo tamsą. Gūdi, 
nejauki kultūrinio merdėjimo naktis sle
gia Lietuvą, ir štai, jau pustrečių metų 
ji tęsiasi. Mokyklos paverstos hitlerinės 
“darbo tarnybos” punktais, kur lietuviš
koji moksleivija, tarsi darbiniai jaučiai,

Automatiniai nacių lėk
tuvai meto jau gaisrines 
bombas į Londoną.

Talkininkai atėmė iš japo
nų Taungni miestą, Burmo- 
je.

Nuo ateinančio sekmadie
nio jau bus ^reikalaujama 
štampų už kiaulieną ir “ke- 
nuotą” žuvį; ahtros rūšies 
jautiena ir aviena bus per
kama be štampų.

NED ALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Staff 18-8342

rūšiuojama ir vežama vokiškon kator
gon. Į Lietuvos mokslo žmonių, univer
sitetų, akademijų profesorių darbą hit
lerininkai žiūri kaip į nereikalingą, net
gi, žalingą vokiško imperializmo užma
čioms daiktą. Hitlerininkai pripažįsta 
tik kazarmių mokslą, tik mušeikų, žan
darmerijos institutus. Lietuvos mokslo 
žmonės susilaukė iš okupantų tik vienin
telės privilegijos — privilegijos mirti 
badu. Tamsią priespaudos naktį gyvena 
lietuviai rašytojai, kompozitoriai, daili
ninkai, inžinieriai, architektai. Per pus
trečių okupacijos metų Lietuvoje nepasi
rodė nė viena įmanomesnė gražesnės li
teratūros knyga, nė vienas stambesnis 
muzikinis kūrinys. Kauno, Vilniaus 
spaustuvėse dirba mašinos, ūžia rotaci
nės ir juodais pėdasakais išmargina da
žai lietuvišką popierių. Bet tai ne naujų 
poemų posmai, ne naujos, drąsios mok
slo mintys, ne plazdančios įstabiomis 
melodijomis naujų simfonijų parti
tūros spausdinamos tose spaustuvėse. Iš 
rotacinių kasdien išmetama tūkstančiais 
egzempliorių mirties sprendimų, pasi
rašytų lietuvių tautai. Ne dažais, o pur
vu, srutomis, grąsymais, drakoniškais 
įsakymais, gąsdinimais, nukreiptais 
prieš lietuvių tautą, raibuliuoja vokiškos 
spaudos darbai Lietuvoje. Kasdien vo
kiškieji geltonlapiai praneša lietuviams 
ne apie naujus mokslo sprendimus, ne 
apie naujus lietuvių kultūros, meno lai
mėjimus, ne apie naujai pastatytas mo
kyklas, o apie lietuviškų kaimų sudegini
mą, sulyginimą su žeme, apie naujas ir 
naujas lietuvių tautos aukas!

Suprantama, kad tokiose klaikiose są
lygose, vokiško bizūno globoje, neklestėti 
lietuviškajai kultūrai! Tie lietuvių mok
slininkai, rašytojai, kompozitoriai, dai
lininkai, kurie atsisako tarnauti okupan
tų tikslams, atsisako būti hitlerininkų 
bendrininkais savo tautos pakasynose, 
šiandien miršta iš bado. Matyt, kad ta
sai Lietuvos mokslo ir meno žmonių 
skurdas pasidarė ir visuotinas ir toks 
akivaizdus, jog ir patys hitlerininkai pa
matė neįstengsią toliau nuslėpti tą tra
gišką faktą. Neseniai okupantų leidžia
ma ‘Naujoji Lietuva” ėmė mikčioti apie 
Lietuvos intelektualų skurdą. Fašistai 
prisipažįsta, kad daugybė Lietuvos mok
slo ir meno žmonių “negali išeiti į gatvę 
dėl rūbų trūkumo, ar nedavalgymo, bet 
prašyti sau—neina.” Ir štai iš didelės 
malonės, okupantai leido kai kuriems 
labdaringiems ponams surinkti keletą 
markių su tikslu sušelpti skurstančius ir 
alkstančius Lietuvos meno ir mokslo 
žmones. Perdaug stebėtis neteks, jei to
kiems filantropiškiems tikslams surink
tus grašius vokiečiai įsikiš į savo kišenę.

(Pabaiga sek. num.)

Ar Kenčiate
NESMAGUMUS 

Galvos Skaudėjimo?
Kai jums prikimba veiksminis už

kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo ---- įsigykite Dr.
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 7?^^,
Vartokit tikrai kaip nu- fĮSSSy
rodoma ant bonkutes /
užrašo. Jei jūs 
vėl norite jausti 
džiaugsmą ma
lonios pagelbos 
nuo užkietėji
mo varginimų 
ir tuo pat laiku 
palengvinti jū
sų skilvį, įsigy
kite Gomozo 
šiandien.

Jeigu iūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų ^susipažint- 
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

nVIf AI ^Oc vertės
U I KAI Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykst dėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — .tikslinas —< 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit šj “Special Pasiū
lymo” Kuponų — Dabar

I O įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo-
' kėlų 11 uncijų Gomozo ir dykai —
I 60ė vertės — bandymui bonkutes

Olejo ir Magolo.
I □ C. O. D. (Išlaidos pridėtos)
I Vardas.......... . ................—.................... —.

Adresas................................................. —

Pašto Ofisas...............................................
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

| Dept. 074-1 EE J
i 2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill. I
Į 256 Stanley St., Winnipeg, Man., Can. |

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

Dr. John Repshis
(REPŠYS) I

LIETUVIS GYDYTOJAS | 
j 278 Harvard Street ’j kampas Inman St., arti Central Skv. x 

j CAMBRIDGE, MASS. ’ 
į Tcl. TKObridge 6380 
į OFISO VALANDOS: j
J 10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare į
i Nedaliomis ir iventadieniai* ’

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj nė
ra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite pinigų, 
nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, j krautuves 

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

Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
E 161 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law. Borough of Brooklyn. County of Kings.

ISRAEL ASRELSKY
4400 — 14th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7659 has been issued to the undersigned 
to sell berr, wine and liquor at retail under 
Section 107 o fthe Alcoholic Beverage Con
trol Law at 151 Montague St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NAPLES OPERATING CORP.
151 Montague St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1935 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3202 Mermaid Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HYMAN BORENSTEIN 
(Mintz’s Delicatessen)

3202 Mermaid Abe., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 238 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2229 — 65th Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISRAEL LESHIN
2229 — 65th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1660 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
310 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL SOPKO 
(Mike & Bob’s Rest.)

340 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1981 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
920 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

YELENA CASTELLI
920 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2050 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
409 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANN FARBSTEIN. ADMINISTRATED 
409 Bush wick Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1324 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
327 Bedford Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LILLIAN FREEDMAN
327 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 353 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5606 — Avenue N. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VINCENT A. CULIIANE
5606 Ave. N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2093. has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
769 Washington Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY BROUNSTEIN
769 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2063 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7023 Ft. Hamilton P'way. Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises'.

FRED MEYER
7023 Ft. Hamilton Parkway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 390 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Harrison Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SEVERINO BASILICO
131 Harrison Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1852 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
804 — 43rd Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

COOPERATIVE TRADING ASS’N. INC. 
.804 — 43rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1628 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
194 Graham Avenue, Borough1 of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SIDNEY RAVITZ
191 Graham Ave., Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2064 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
99 St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN ZIN1EL
99 St. Nicholas Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
305 Bond Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. •

MARY CONA
305 Bond St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby itiven that License No. 
GB 1346 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
221 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUCY USZYNSKI
(Joe’s Grocery & Del.)

221 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7409 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
393 Hewcs Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY HOROWITZ
393 Hewcs St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1865 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1406 Neptune Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GAETANO AIELLO
(Estate of Frank and Assunta Aiello) 

1406 Neptune. Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1884 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
694 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE MANZIONE
694 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7324 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1933 Rockaway P’kway, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID SHIFFMAN
1933 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2611 East 12th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH MISTRETTA
(Exec. Estate of Antonio Mistretta) 

2611 Eas 12th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1300 hak been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
419 Myrtle Avenue, Borough or Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX FRIEDMAN
419 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10013 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
732 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PERCY A. BROWNE
732 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2077 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at. retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN H. BAMMANN
241 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5979 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of
the Alcoholic Bevert 
1290 ’Herkimer Street, 
County of Kings, to 
premises.

NICOLA 
1290 Herkimer St.,

u;e Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LEROSE
Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4917 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
533 Park Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES ANDERSON
533 Park Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10002 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
713 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIA COSOLITO 
(Dyker Park Grocery At Dei.)

713—86th St., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1339 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1205 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,
OTTO D. BUCK & HENRY G. WOLBERN 
1'205 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

>1

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7339 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3422 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS SHERMAN
3422 Church Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2407 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5705 - 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL GUNTHER
5705 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8903 lias been issued Io the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
787 St. Johns Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES MANOS
787 St. Johns Place Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2100 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4209 Ft. Hamilton P’way, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS SARD1SCO
4209 Ft. Hamilton Pk’way, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 9325 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2717 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VINCENZO LA MAYE
2717 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2573- has been issued! to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
240 — Avenue T, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BARTOLOM BISULCA
240 Ave. T, Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10034 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
282 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FILIPPINA BUONAVITA
181 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Iri ven that License No. 
GB 1935 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1106 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County; of Kings, to be consumed off tlie 
premises.

MARIA CIRC1RELLT
1106 Blake Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5024 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Tziw at 
G08 Liberty Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELVIRA LONARDO
608 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6025 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1159 Winthrop Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GERTRUDE EHRLICH
1159 Winthrop St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1996 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1335 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

JOSEPH LERNER
.1335 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7391 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1159 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WALTER J. COVADLO & 
MORRIS GOLDSTEIN

(King John Self Service Food Center) 
1159 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2590 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Iziw at 
2222 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the
premises.

ANNA WOEH LKENS
22221’ilkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2414 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Ixiw at 
112A Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE LEVINE 
(Roseland Dairies)

112A Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2226 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
363 Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMENICO MELE
363 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby triven that License No. 
GB 1925 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to bb consumed off the 
premises.

ISAAC ELLENBOGEN
890 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1369 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2292 Pitkin Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM GLUCK
2292 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 441 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2743 Pitkin Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS SPRUNG
2743 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1990 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 
1213 McDonald Ave. & 105 Ave. J. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH CONSOLO
1213 McDonald Ave.,
105 Ave. J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2 East 2nd Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMILY ULMER 
(D-B-A Ulmer's Inn)

2 East 2nd St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 632 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
990 Fulton Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IZHOR LOGAN & OSCAR WHEELER 
I D-B-A Sugar Bowl Rest.)

990 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 599 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
833 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DENNIS CRONIN
833 Knickerbocker Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 282 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1102 Clarkson Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS NOGIN
1102 Clarkson Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 378 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
881 Fulton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS & STEPHEN CONDELLES 
Waverly Rest.

881 Fulton St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1807 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 
8715 18th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH OLIVER
8715 18th Ave., Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 441 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
203-5 Kings Highway. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KINGS HIGHWAY BOWLING 
Alleys, Inc.

203-5 Kings Highway, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5936 hask been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Harrison Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HOROWITZ
155 Harrison Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1784 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3061 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HARMS
3061 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9190 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6901 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE ASCOLT
6901 — 15th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9675 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4303 — 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

COOPERATIVE TRADING ASS’N, INC. 
4303—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTI3E is hereby given that Incense No. 
GB 5913 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JESSIE GINSBERG 
(Ridgewood Food Market)

216 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licen& No. 
GB 2595 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1866 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRIEDA MAYDAG
1866 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1282 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2302 Cortclyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES J. JAFFE
2302 Cortclyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7389 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
323 Autumn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE POLCHOW
323 Autumn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4930 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Leayis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS SIGMAN
262 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1289 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9423 Foster Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FOSTER AVE. MARKEI', INC.
9423 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10030 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
317 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JANE Ml LITE
347 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

Philadelphia, Pa.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2206 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 
222 York Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER PAUZARIELLO
222 York St.. Brooklyn, N. Y.

PIRKITE KARO BONUS!

FOTOGRAFAS
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NOTICE is hereby given that License fTo. 
EB 518 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4524 Church Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN BOROWSKY
4524 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1640 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1087 Blake Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ARNOLD DERENFELD
1087 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7383 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
81 Harrison Avenue, Borough of Brooklyn, 
County ot Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS MESSINA
81 Harrison Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is’ hereby given that License No. 
GB 9894 has L*.-en issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
382 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRISTIAN SCHMEIDER
382 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7371 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1123 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY MACALUSO
(Marine's Cut Rate Self-Service) 

1123 Ave. U. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2228 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
370 Crescent Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED HEITMEVER
370 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1859 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of

NQTICE is hereby given that License No. 
GB’ 2412 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

WILLIAM SCHOTLER
715 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2482 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56-58 Lorraine Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN BEREZ
56-58 Lorraine St., Brooklyn, N. Y.

Vėl Galima Gauti
Kam reikalingas gyvenamo

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

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

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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ) I

Didelis pasirinkimas visokių I
Vynų ir Degtinės j
Kasdien Turime |

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ j

Juozas Zeidat *
Savininkas >

411 Grand St. Brooklyn i

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja 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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1338 has been issued to the'undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
572 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GLASSER 
(Admr. Estate of Jacob Glasser)

572 Wilson Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 762 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
410 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

LUDER HEISSENBUTTEL
410 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4720 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1238 Hancock Street, Borough 'of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS COHEN
1238 Hancock St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5379 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Evergreen Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

JOHN A. MONTELEONE
680 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS .ĮSTAIGA

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

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

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

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS

DR. ZINS - -
110 East 16th St., N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.GREEN STAR BAR & GRILL

LIETUVIŠKAS KABARETAS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 547 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
784 Blake Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAULINE KOMACK
784 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 409 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Sutter Avenue. Borough of ' Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNETTE DELICATESSEN CO., INC. 
255 Sutter Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1859 has been issuer! o the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1549 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN S. SHAPIRO
1549 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 306 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1502 Pitkin Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
fSADORE REINGOLD & DAVID HALPER 
1502 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 516 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
623 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID SUGARMAN
623 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 288 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3449 Fulton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WALTER GARŠVA
3449 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

the Alcoholic Beverage Control Law at 
1094 Hancock Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR KUNTZ
1091 Hancock St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1414 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
157 Baltic Street, Borough of Brooklyn. 
County ol Kings, to be consumed off the 
premises.

DIETRICH LEHMKUH
157 Baltic St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9661 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^rw at 
617 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO DI MASO
617 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5007 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID GRUMET
56 Reid Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7315 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1595 East 92nd Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN KUNOFSKY
1595 East 92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2367 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
195 Nassau Avenue. Borough of Brooklyn, 

1 County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TILLIE GLASBERG
195 Nassau Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1826 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
154 Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. FRANK SW3ERSKi

(Acirema Grocery Store)
154 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2460 has been issued to the undersigned
to sell beer, at retail under .Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
192A Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN KEYSTOF
192A Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2610 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Devoe Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES SCHATZEL
290 Devoe St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1412 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
71 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

A. GOTTFRID ERICSON
74 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1356 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHA F. STEINBERG
128 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Cornelia Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS HILLMAN
233 Cornelia St., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2172 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
158 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL MARCUS
158 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10080 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section f07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
180 Hull Street. Borough of. Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABE GOLD
180 Hull St., Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISWl/OTAS GK4B0K/US
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

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

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

4*
PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

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

> ■—
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Kaunas Tik per Atkak
lius Mūšius Gatvėse 

Tapo Atvaduotas
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Raudonarmiečiai baisiai 
įpyko dėl tokios vokiečių 
niekšystės ir kartu bailys- 
tės.

Nepaspėjo Sunaikint
Vejami iš Kauno, naciai 

susprogdino geležinkelio 
stotį, elektros dirbyklą ir 
kai kuriuos kitus pastatus.

Kauna išgelbėjo nuo visiš
ko sunaikinimo tiktai grei
tas Raudonosios Armijos 
žygis. Jeigu Sovietų kariuo
menė būtų pasiekus Kauną 
keliomis valandomis vėliau, 
sunku pasakyt, kas būtų be
likę iš miesto.

žmonės Didžiu Džiaugsmu 
pasitinka Atvaduotojus

Kai tik Raudonoji Armi
ja perėjo Kauno gatvėmis, 
tuoj gyventojai suskubo pa
sitikti savo laisvintojus. 
Dar kulkosvaidžiai tratėjo 
iš viršutinių aukštų ir gra
natos sproginėjo ant šali
gatvių, o žmonės jau sugu
žėjo į gatves.

Įspūdingi buvo reginiai: 
Nepažįstama moteris apsi
kabinus raudonarmietį. Ma
ža mergaitę deda žiupsnį 
gėlių į jo kišenių. Senas vy
ras bučiuoja Raudonosios 
armijos kovūną, ir iš karei
vio akių rieda ašaros. Kas 
tai ant namo sienos užrašė 
didelėmis raidėmis: “Alo, 
drauge Staline!”

Vitas Viekas, apysenis 
žmogus, sakė: “Jūs negalite 
įsivaizduot, kaip vokiečiai 
kankino mus už tai,- kad 
mes esame Tarybų piliečiai. 
Žvėrys naciai nuplėšė nagus 
nuo mano kojų pirštų todėl, 
kad mano sūnus tarnauja 
Raudonojoj Armijoj. Mano, 
žmonai vokiečiai uždėjo gu
minį diržą ant vidurių ir 
veržė, reikalaudami, kad ji
nai per laikraščius prakeik
tų savo sūnų raudonarmie
tį.”

Kauno priemiesčiuose bu
vo įrengtos koncentracijas 
stovyklos. Ten ir akmenų 
skaldykloj vokiečiai nakti
mis šaudė nepatikimus sau 
lietuvius arba tyliai marino 
juos nuodingomis dujomis.

Maskva. — Torpediniai 
Sovietų lėktuvai nuskandino 
Suomijos Įlankoje dar vie
ną priešų transporto laivą, 
8,000 tonų įtalpos.

NEBŪKITE NERVUOTI

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

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

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

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

Naujos Kainos Tūliems 
Maisto Produktams
Kainų Administracijos pa

tvarkymu leidžiama pakelti po 
centą ant tuzino grades A ir 
B kiaušinių, o mažiesiems gra
de B pareis po . 2 centus dau
giau ant tuzino. Geltonųjų svo
gūnų kainos numažinama po 
du centus ant trijų svarų. Me- 
lonams: honeydew bus cen
tas mažiau ant svaro, canta
loupes ir honeyballs po pusę 
cento pakeliama ant svaro.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kuopos susirinkimas 

įvyks rugpjūčio 14 d., Laisvės Choro 
I svetainėje. Jau gavome naują kny- 
' gą “Lietuva Ugnyje.’’ Ateikite j su
sirinkimą ir gaukite savo knygą. — 
Prot. Rast. W. Brazauskas.

(189-190)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 

14 d. rugpjūčio, 7:30 v. v., Liet. Sa
lėje, 29 Endicott St., malonėkite vi
sos dalyvauti, yra daug svarbių rei
kalų. — A. W. (188-189)

BALTIMORE, MD.
Literatūros Draugijos 25 kp. su

sirinkimas įvyks 14 d. rugp. Liet, 
salėje. (Pradžia? — Adm.) Kviečia
me visus narius dalyvauti, pasiimti 
naują knygą LIETUVA UGNYJE. 
Knyga su daugeliu eilių ir lengvas 
pasiskaitymas. — J. Balsys, Sekr.

(188-189)

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

Kuris Yra Naudingas Visai Žmonijai, 
Ypatingai Darbo žmonėms.

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

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

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

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

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

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

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A., 

Hartford 6, Conn.
Krautuvė: 614'A Zion Street.

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesy 

Po Kiekvienu Valgiu t
TAMSONO AIDI SOL tabletu- 

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

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

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

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

REIKIA VYRŲ
PADARYKITE “D” DIENĄ T DIENA 

100% KARUI GAMYBOS DARBAS 
Lavinti

TOOL IR DIE MAKERS 
PRIE STALŲ MAŠINISTAI

Pusiau-Lavinti
PAKUOTOJAI-IŠSIUNTĖJAI 
ABELNAI DARBININKAI

Geros Pradžiai Algos—Daug Viršlaikių. 
Geros Darbo Sąlygos. *•

Naujas Moderninis Fabrikas 
M UZ1K A REKREACIJA KAFETERIA

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

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

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

atliekamumo pareiškimo.
(193)

VALYTOJAI
NAKTINIS DARBAS 

DIDELE MODERNINE DIRBTUVĖ
5 NAKTIS, NUOLATINIS DARBAS

Mokama Laikas ir Pusė už Viršlaikius. 
Kreipkitės f Employment Ofisų — 

Netelefonuokite.

LOFT CANDY CORP.
40th Ave. & 9th St.. L. 1. City.

I.R.T. B.M.T. 6th Ave.- Sth Ave. subvėms 
iki Queens Plaza Sta. Vernon Blvd. Bus 102 

iki dirbtuvės durti.
(195)

PILNAM IR DALIAI LAIKO

INDŲ MAZGOTOJAI
Turi būt pasirengę apvalymo ir abelnai 

pagelbiniam darbui.
5 DIENŲ SAVAITĖ. GERA ALGA.

GRADY-HOLDSWORTH,
90 Lafayette St., N. Y. City.

(191)

PJOVIKAS 
IR

VINIŲ KALIMO MAŠINOS 
OPERATORIAI

NAKTINIS DARBAS
$1.00 I VALANDĄ 

LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKI

CALLAN, 
CUTTERMILL ROAD, 
GREAT NECK, L. I.

(191)

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Nojaus Arka. Ar teisybė, kad 

buvo visuotinas tvanas ir vis
ką prigirdė ? ...................... 25c

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

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

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

Lengvas Būdas išmokti angliš
kos kalbos be kitų pagalbos 35c

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

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

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

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

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

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

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

Biblija, išaiškina visą biblijos 
pagrindą, su 379 paveikslais 2.25

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

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

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

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

ŽOLIŲ ARBATOS 
Pakeliuose su nurodymais, kaip 

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

hayfever ................................... 85c
Nuo cukraligės (diabetes) ....... 85c
Nuo vandenligės bei širdies ligos 60c 
Pailių arbata arba mostis ....... 85c
Trejankos; stambios šaknys ..... 60c
Nuo sutukimo, kaip eiti kūdyn 85c 
Sureguliavimui kietų vidurių .... 60c 
Poison Ivy mostis, greitai aptildo 

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

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

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

PIRKITE KARO BONUS!

STAL1ORIAI (20)
Aukštesnėje; Dalyje N. Y. Valstijos. 

Darbas Ilgam.
TELEFONAS 1’0. 7-0272.

(191)

P R EŠERĮ AI
PRIE GERŲ VYRAMS PALTŲ. NUOLATI

NIS DARBAS, GERA ALGA.
MARKOWITZ, 17 EAST 16’111 ST., 

N. Y. CITY.
(195)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.

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

(X)

IŠSIUNTIMAM
RAŠTININKAS

5 DIENŲ SAVAITĖ. 40 VALANDŲ 
$25 f SAVAITĘ

PRIIMAME MOKYTIS 
BARCLAY 7-9557

G. H. SEFFERT CO.,
25 WEST BROADWAY, N. Y. C.

(190)

SKYLIŲ KIRTIMO PRESO 
NUSTATYMUI

VYRAS
Puikiausios Pokarines 

Progos Del 
Patyrusio Vyro

Kreipkitės
INSTRUMENT SPECIALTIES 

COMPANY, Inc.
244 Bergen Boulevard 
West Paterson, N. J.

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(191)

VYRAI
AUGŠČIAUSIOS ALGOS 
ACETELYNE LYDYTOJAI 

METALO SKARDOMS 
DARBININKAI 

IR PAGELBININKAI
DŽIANITORIAI IR APVALYTOJAI 

Kreipkitės 
JAMES E. CURRAN

THE RELLEX CORP.
FT. OF DANFORTH AVE.. JERSEY CITY.

(194)

STALIORIAI
Atlikimui pataisymo darbų įstaigoje. Gera 
alga, nuolatinis darbas, apskritų metų darbas. 
Jewish Community House, 7802 Bay P’kway, 
Brooklyn. Telefonas BEACHVIEW 2-8050. 

Klauskite Superintendent.
(190)

TOOL — DIEMAKERS
Patyrę prie progressive dies. Su paliudijimu. 

AUKŠČIAUSIOS ALGOS.
POKARINE PROGA 

SOUTH 8-5224 (192)

VYRAI PRIE SUDĖS (2)
PRIE LUNCHEONETTE 

GERA ALGA.
NUOLATINIS DARBAS.
D. A. SCHULTE, INC.

336 FULTON ST., 
BROOKLYN, N. Y.

(190)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

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

Bridgeport Brass Kompanijai.
GERI DARBAI

Pradžiai alga nelavintiem vyram — 81c į valandą 
antruosiuose ir treciuosiuose šiftuose.

48-valandų savaitė—laikas ir pusė už visas valandas viršaus 40. 
šešių-dienų savaitė—aštuonių valandų diena.

GEROS DARBO SĄLYGOS
Švarūs, moderniški apsiprausimui rūmai. 

Atskirai Lockeriai.
Užkandžiai aptarnaujama visuose departmcntuosc.

Padedame apsirūpinti tire, gasoline rationing ir butais.
GERAI ĮSTEIGTA KOMPANIJA

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

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

VYRAI IR MOTERYS
Apdirbimų Skyriui, Kreipkitės

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

atliekami sulyg War Manpower Commission patvarkymų.

Bridgeport Brass Company
Bridgeport, Connecticut (1J0)

VYRAI IR MOTERYS-
REIKALINGI

ĮVAIRIEM FABRIKO DARBAM

NUOLATINIS DARBAS
GERA POKARINĖ PROGA 

NEREIKALAUJAMA PILIETINIŲ POPIERIŲ 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

HANKINS CONTAINER CORP.,
947 NEWARK AVE., 
ELIZABETH, N. J. 
ELIZABETH 3-6800. „

KARINIAI DARBININKAI
Riboto Patyrimo Tereikalaujama

MECHANIKAI ELEKTRIKAI
Patyrimo Nereikalaujama

Karų Valytojai, Vyrai ir Moterys
Iš karinių darbų reikia USES paliuosavimo 

ir U. S. Railroad Retirement Board pritarimo.
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

THE PULLMAN CO.
19TH AND HENDERSON STREETS, JERSEY CITY

or
U. S. RAILROAD RETIREMENT BOARD

577 Summit Avenue Jersey City 2, N. J.
(191)

VYRAI
PATYRĘ PRESERIAI 

PRIE VYRAMS DžIAKETŲ

TAIPGI MOTERŲ 
RANKŲ SIUVĖJŲ 

PRIE VYRAMS DžIAKETŲ 
GERA ALGA 

VALDŽIOS DARBAS
TELEFONAS HAVEMEYER 8-1072

HOFFMAN MFG. CO., 
58-20 MASPETII AVĖ., 

MASPETII, L. I.
(194)

ARE YOU
puttingTenPerCentof 
your Income into U.S. 
War llonds ištampi?

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI & MOTERYS 
OPERATORIAI

Reikalingi prie vyriškų drabužių ir uniformų.

NUOLATINIS DARBAS .
SUPREME FASHION CLOTHES CORP.

45 West 18th St., N. Y. City.
(190)

SENYVA PORA
Gaus be rendos gražų 2 kambarių aparlmen- 
tų ant pirmų lubų, pridedant algą; daliai 
laiko reikalingas superintendent mažam apart- 

mentiniam namui Jersey City.
Management Dcpt.,

J. I. KISLAK, INC.
32 Journal Square, Jersey City. 

JOURNAL SQ. 2-7100.
(191)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS 18-35
40 Valandų

5 Dienų Savaitė
Kreipkitės

A. & P. WAREHOUSE 
5910 Decatur St.

Ridgewood, Brooklyn.
(193)

KAFETERIJOS DARBININKAI 
MOTERYS DIRBTI INDUSTRIJINĖJE 

KAFETERIJOJE.
PRIE BUFETO IR ABELNAM DARBUI. 

GERA ALGA 
GEROS VALANDOS.

Kreipkitės
INDUSTRIAL FOOD-CRAFTS, Inc.

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

(189)

ŠEIMININKĖ
Mažam apartmentui Brooklyne. Kūdikis 1% 
metų amžiaus. Biznierių pora. Gyventi ant 

vietos. Kreipkitės vakarais.
DICKENS 6-2871

ar kreipkitės 60 E. 55th St., 
Brooklyn, Apt. B-5. (189)

PROSYTOJOS
Prie moteriškų beach-dracužių. Puikiausia 
alga. 35 valandų savaitė. Laikas ir pusė už 

viršlaikius.
ESTARAY MFG. CO..

4—6 Washington Place, N. Y. City.
(190)

HELP WANTED—FEMALE ‘ 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS 
DARBININKES PRIE STALŲ

Nuolatinis Darbas, 
Linksmos Darbo Sąlygos 

40 VALANDŲ, 5 DIENŲ SAVAITE.

TAIPGI *
NAMŲ DARBININKIŲ 

Gera Alga.

Kreipkitės
METRO VEILING & NOVELTY CO. 

37 West 39th St., Room 604.

(191)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDA1NES PAKUOTI 
AR 

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

56 WEST 23RD ST., N. Y.
(x)

MERGINOS 
SIŪTI IŠSTATYMUI GĖLĖS 

IŠSTATYMŲ FIRMA.

SUE WILLIAMS STUDIO, 
89 WEST 3RD ST., N.Y.C.

__________________________________________ (190)

F1N1ŠERKOS-RANKOM SIUVĖJOS 
Patyrusios prie aukštos rūšies suknelių. 

VILLA ZIGMUND, 20 E. 50TH ST.
(189)

MOTERYS
30 IKI 50 METŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
LENGVAS SIUVIMO DARBAS. 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS
MR. ANDERSON

A. G. SPALDING & BROS.,
24 — 6TH AVENUE, 

BROOKLYN.
(Kampas Pacific St., 
arti L.I.R.R. Stoties)

(192)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS PRIE KŪDIKIAM 

DRABUŽIŲ.
PUIKIAUSIA MOKESTIS.

SEKŠIN NUO KAVALKŲ DARBAS.

PETITE BABY WEAR,
148 WEST 23RD ST.. N.Y.C. 

(7-tos LUBOS)
(198)

VALYTOJOS
MOTERYS

BENDRAM VALYMO 
‘ DARBUI

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA •

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(19«)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU 
GERA ALGA-GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO 
TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 

RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO 

PILNAM AR DALIAI LAIKO 

KEPĖJOS 
VIRTUVES DARBININKES v 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

• VIRĖJOS 
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

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

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

(arti 38th St.), N. Y.
__________________________ <x>

MERGINOS & MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$25—40 VALANDŲ 
Laikas ir Pusė už Viršlaikius 

BAIGUSIOS HIGH SCHOOL 
Dirbti Kaipo 

Pagalbininkės Laboratorijoj 
Kreipkitės 

MR. MALONEY 
3280 Broadway 

(at 133rd St., N. Y. C.) 
' (190>



šeštas Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Visi į Pergales Pikniką Paramai Kare 
Nukentėjusių Lietuvos Žmonių!

Atostogose Surado Bū
dą Dirbti Lietuvos 

Pagelbai

šeštadienis, Rugpj. 12, 1944

Serga Valis Sunkus
Pereitą pirmadienį staigiai 

apsirgo Valis Bunkus. Skaudūs 
diegliai surėmė jam nugarą 
taip, kad krito ant grindų.

V. Bunkus yra Lietuvai Pa- 
gelbos Teikimo Komiteto na
rys. Jis dažnai dirba prie dra
bužių taisymo Lietuvos žmo
nėms. Taigi ir pirmadienio va-į 
kare jis dirbo drabužių taisy-į 
mo krautuvėje iki vėlai. Grį-į 
žęs namo išsimaudė ir jau ruo
šėsi nakties poilsiui. Tik len
kiantis pasiimti “padžiamas” 
staigiai kai ylom nudiegė nu
garą. žmona puolėsi suteikti, 
kiek žinodama, pagelbos, bet 
ligonis taip buvo nukirstas, jog 
ką tik ji nedarė niekas ne-Į 
gelbėjo. Ji tuojau pašaukė d r. j 
Valuką.

Dar ir dabar ligonis nepasi-į 
kelia nuo patalo. Tačiau dak
taras mano, kad gal už savai
tės ar dviejų tie diegliai per
eis ir ligonis pasveiks.

P. Buknys.

įkaitino Nedažiūrejime i 
Vaiky

Hugh Herbert, bedarbis bar-1 
tenderis, ir jo žmona Elain tei
sėjo Solomon įkaitinti aplei
dime vaikų.

Teismo atydą į vaikus at-! 
kreipė kaimynai. Jie radę Her-i 
bertų 6 metų sūnelį ant šali
gatvio prie namų 11 vai. va
karo vieną sėdint ir verkiant. 
O pašaukta policija radus vi
duje 17 mėnesių dukrytę užda
rytą žaisminiame gardelyje be 
matraso ar pagalvės. Nugabe
nus prieglaudon jai perleista 
kraujo, buvus per silpna dėl 
nedamaitinimo.

Grįžtančią 3:20 vai. ryto 
motiną policija areštavo, o tė
vas sulaikytas atėjus į teisma- 
butį pažiūrėti žmonos. Jinai 
teisinosi 10:30 vakaro buvusi 
išėjusi pas motiną pasiskolinti 
pinigų, o jisai — ėjęs jieškoti 
darbo. Menama, kad jie bus 
teisiami, kadangi šis toks pra
sikaltimas esąs ne pirmas. Jų 
vienas kūdikis buvęs uždusin
tas gasu jiems nesant namie 
apie prieš metus laiko.

Herbertai vienas yra 30, ki
tas 25 m. šiuo tarpu gyveną 
493 E. 3 1 th St., Brooklyne.

WARNER BROS, perstata

JANIE
—ji buvo visų mylimoji!

su ROBERT HUTTON * JOYCE 
REYNOLDS £ EDWARD ARNOLD ❖ 

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

STRAND

Paskutiniu sykiu primena
me, jog šaunus didžiojo Brook- 
lyno ir apylinkės lietuvių or
ganizacijų piknikas Lietuvos 
žmonių paramai įvyks jau šį 
šeštadienį (subatoj), rugpjū
čio 12-tą dieną. Pradžia nuo 
1 vai. po piet. šokiai nuo 5 
vai iki vėlumos, prie Antano 
Pavidžio orkestrus. įžanga (su 
taksais) tik 50c.

National Hali ir Park, kur 
Įvyks piknikas, yra Brook lyno 
priemiesty j vadinamam Wood
side, kampas 65th St. ir 38th 
Avė.

Piknike Turėsime
Karštų dešrų su kopūstais, 

šuniukų, kavos, pyragų ir py
ragaičių, sandvičių ir kitų val
gių, taipgi visokių gėrimų. Vi
są biznį ves patys rengėjai. 
Bus kuo pasivaišinti visiems, 
kad ir tiesiai iš darbo atva
žiavusiems be pintinės su savo 
valgiais.

Programoj Išgirsime
Kaip eina Lietuvai pagelbos 

teikimo darbas visoje plačioje 
Amerikoje. Apie tai kalbės 
Antanas Bimba, Lietuvai Pa
gelbos Teikimo Komiteto pir
mininkas.

Turėkite Kelrodį
l.šsikirpkite iš antradienio 

Laisvės arba pasiimkite lape
lį. Išbraukite žodį “Astoria,” 
kad kelyje nesuklaidintų.

Vieta privažiuojama:
IRT ir BMT: Flushing lini

ja. Išsėst 69th St. stotyje.
Independent: Jamaica lini

jos ekspresais iki 74th St. sto
ties arba GG lokaliniu trauki
niu iki 65th St. stoties.

Iš Greenpoint dar eina Red 
busas iki parko.

Iš Maspeth nuo “car barn” 
Woodside busas. Iš visų sto
čių netoli.

Popieros Rinkliava 
Biskį Pagerėjus

Pereitą trečiadienį surinkta 
323 tonai popieros, penkiais 
su virš tonais daugiau. Mena
ma, kad buvęs vėsesnis oras 
tam padėjo, daugiau žmonių 
pasirūpino surinkti ir išnešti 
atliekamą popierą.

Padarymas ablavų ofisuose 
iki šiol davęs virš milioną sva
rų popieros. Atydžiai peržiū
rėję savo taip vadinamus “ne
galimus judinti dokumentus” 
radę tonus visai atlikusių, tik 
užimančių vietą.

John Martingale, 26 m., 
mirtinai pašautas savo vaikys
tės draugo Joseph Mecca. Sa
koma, valomas pištalietas ne
tyčia iššovęs.

GF
Prašome Atvežti

Visokių valgomų ir neval
gomų dovanų, kurias galima 
parduoti svečiams pasivaišinti 
arba parduoti iš varžytinių.

Visokių dovanų siuntimui 
Lietuvos žmonėms: naujų ir 
dėvėtų drabužių ir batų, au
deklo gabalų, reikmenų prie 
siuvimo, muilo ir kitų skubiai 
reikalingų daiktų.

Netoli pikniko vartų, bus 
stalas, kur- priims ir užrašys 
jūsų dovanas. 

I
Netrūks įvairumo

Prie visko, jau minėto, pik
nike dar bus lyg ir bazaru- 
kas — išpardavimas tam tiks
lui dovanotų gražių rankdar
bių, laikrodžių, gėrimų, sal
dainių ir 1.1. Kas nors parsi
veš gražių daiktų, įsigytų už 
patogią kainą ir tuo patimi 
prisidės prie šeštojo siuntinio 
dovanų Lietuvos žmonėms. 
Siuntinys išeis pradžioje atei
nančio mėnesio, apie Labor 
Day. šis piknikas bus Brook- 
lyno ir apylinkės lietuvių pas
kiausias iš didžiųjų šūvių tam 
tikslui.

Prašome Visų—
Dalyvaukite piknike. Kvies

kite, mobilizuokite į jį savo 
draugus. Lai išgirs išlaisvintų 
Lietuvos miestų ir kaimų žmo
nės, jog brooklyniečiai turėjo 
pergalės pikniką. Apie tai 
garsiausiai pasakys jiems gau
sios mūsų dovanos 6-me siun
tinyje. Tad būkime visi ant 
kojų šio mėnesio 12-tą, kad 
tas mūsų siuntinys iš tikro bū
tų įspūdingas, atitinkamas rei
kalui ir mūsų miesto lietuvių 
garbei.

Lietuvai Pagelbos Teiki
mo Komiteto ir Organi
zacijų Bendra Komisija.

Maspeth, L. I.
Korp. James Kaulinis 

Anglijoje
žinomas maspethiečiams 

korporalas Džimis Kaulinis 
šiuo tarpu jau yra Anglijoje. 
Džimis yra artileristas. Jo 
žmona, dukrele ir tėveliai gy
vena Maspeth e. ;

Sveikina iš Atostogų
Jurgis ir Sofija Stasiukai- 

čiai (iš Cliffside, N. J.) svei
kina laisviečius iš Phoenicia, 
N. Y. Jiedu ten buvo išvykę 
atostogų.

Dainos-Muzika

RADIO CITY MUSIC HALL
TAUTOS TEATRINE VIETA. ROCKEFELLER CENTER

M-G-M’s SUKAKTUVIŲ TRIUMFAS
Pasaulinė Premjera Kalingos meilės ir drąsos judžio . . . pagal didžią Pearl Buck’s 

apysaką. Istorija mergaites, kuri įkvėpė kovojančius Chinijos žmones I

“DRAGON SEED”
žvaigždžiuoja

KATHERINE HEPBURN
WALTER HUSTON ALINE Mac MAHON
AKIM TAMIROFF TURHAN BEY
DIDŽIOJOJ SCENOJ, “SKY HIGH"—čiukuras melodijų ir spindėjimo ... lu 

Rockettes, Glee Club, Baleto Grupe ir Music Hali Simfonijos Orkestru

DARRYL F. ZANUCK’S

NUOLATINIAI VAIDINIMAI

DURYS ATDAROS 9 A. M. Sėdynes nerezervuotos.

DIDINGIAUSIAS PASAULYJE JUDAMASIS 
PAVEIKSLAS PER 50 METŲ!

WILSON
TECHNIKINĖMIS SPALVOMIS

DABAR RODOMA

12,000 Vaidintoji) — 200 Vaizdi) — 87 Sujaudinančios Melodijos!

IR DAR ŠAUNŪS VAIDINIMAI SCENOJE

I 7th Avenue
I \ X_J /\ T lr 50th St., New York.

Miestavo Radijo Sukak
ties Koncertas

Miestava radijo stotis WNYC 
ruošia vieną iš savo sukakties 
koncertų ateinančio pirmadie
nio vakarą, on the Mall, Cen
tral Parke. Pradžia 8 :30. Pro
gramoje 65 instrumentų sim- 
foniška orkestrą, vadovybėj 
konduktoriaus Edwin McAr
thur, taipgi piano solistė Grace 
Castagnetta, Metropolitan O- 
peros soprano Lucy Monroe ir 
smuikininkas - orkestrų vadas 
Eric Mad rig.

Reginald Hunter, negras na
mo prižiūrėtojas, pavojingai 
apsidegino bandydamas užge- 
syti rastą gaisrą koridoriuje 
bildingo 250 W. 89th St.

BETTE DAVIS
Naujoj dramatiškoj Warner Bros, 

judžių sensacijoj

“MR. SKEFFINGTON”
su CLAUDE RAINS * WALTER ABEL 

GEORGE COULOURIS
Ir kitais žymiais vaidintojais.

HOLLYWOOD .BrR?^tAY

Paskutinis Stadiumo Koncertas
Šio sekmadienio vakarą, rug

pjūčio 13-tą, baigiama 27-tas 
Stadiumo Koncertų sezonas. 
Paskutinėje programoje daly
vauja p h i 1 h a rm o n i š k a-s i m f o - 
ka orkestrą, vadovybėje Alex
ander Smallens.

Baigiamasis sezonas dėl 
sausros buvo ne geriausias far- 
meriams ir daržininkams, bet 
puikus žvaigždžių po žvaigž
dėmis koncertams. Bėgiu 8 sa
vaičių. tik 6 koncertai teturėjo 
būti atidėtais iš priežasties lie
taus.

Savo programose stadiumas 
turėjo 12 iš žymiausių orkes
trų vadų, greta savo nuolati
nio simfoniškos orkestrus va
do Smallens, kuris dirigavo 23 
koncertam. Dainos ir muzikos 
žymių solistų buvo: pianistų 
14, smuikininkų 4, dainos so
listų 5 (be dalyvavusių šešio
se visos operos programuose, 
vaidinant “Aida,” “Traviata” 
ir “Carmen.”) Svečius chorus 
turėjo du, baletus taipgi du.

—I o H u 11 U <l«l ll 1

F. W. SHALINS j (Shalinskas) |

FUNERAL HOME
I 84-02 Jamaica Avenue | 
| Opposite Forest Parkway I 

WOODHAVEN, N,. Y.

! Suteikiam garbingas laidotuves |

$150
♦ Koplyčias suteikiam nemoka- ; 
X mai visose dalyse miesto. ’ 
j TeL Virginia 7-4499 !

M1X1 ■ BĮ ■ Ml » 11 ■ i > u

! Central Brooklyne į 
;į pas ;;

i ANDRIŲ A. PURICKĮ i
GERAS ALUS 

i! ir <
VALGIAI

• □ !;

! 48 GOLD ST. į
BROOKLYN, N. Y. !; 

;! Telefonas CU-6-8629 ;[

Savo laiške iš atostogų se
nas maspethietis Vincas Kar
iūnas rašo :

Biskį apgailestaujam, kad 
per šį laiką negalėjom prisi
dėti su darbais prie teikimo 
Lietuvai pagelbos. V. Kartonas 
su dukterim ir švogerka bu
vom išvažiavę vakacijų į Glen 
Cove pas savo žmonos brolį 
W. Gelažauską, seną Laisvės 
skaitytoją, trejetai savaičių. 
Ten pat buvo ir draugė Ber- 
natavičienė, Kariūno pussese
rė.

Brangią Laisvutę kasdien 
gaudavom. Beskaitant apie 
Raudonosios Armijos laimėji
mus Lietuvoj ir besikalbant 
apie Lietuvą, Karlonienes bro
lis Gelažauskas liepė eit ir iš
rinkt iš visų “klazetų” drapa
nas, tai draugės Hilliard, Kar- 
loniutė ir Bernatavičienė sūriu-; 
ko didelį pundą drapanų. Ant 
vietos, katruos reikėjo, išplo
vė ir sutaisė. O drapanų yra 
visokių, vyriškų ir moteriškų. 
Tai už dyką laiko negaišinom. 
Prie to dar Kastancija ir Vin
cas Karkinai prisidedam su 
$10 dėl pagelbos Lietuvos 
žmonėms.

★ ★ ★
Kartonų grupė šiomis dieno

mis iš atostogų sugrįžo. Pir
mą progą gavęs Karlonas per
eito ketvirtadienio vakarą at
siskubino į Drabužių Centrą, 
417 Lorimer St., Brooklyne, 
pažiūrėti, kaip einasi darbas. 
Apžiūrėjęs, kad jam darbo nė
ra, grįžo namo. Jis, mat, ne 
siuvėjas, tai darbo turi gana 
tiktai tada, kada daug siuvė
jų dirba, šį vakarą siuvėjai 
vieni buvo nuėję į susirinki
mus, kiti užtrukę kitais rei
kalais. Sake, jog prie pirmos 
progos vėl atvyks į krautuvę 
visa šeima.

Tėvas Be Reikalo 
Skubino Mirtį

Prieš apie porą savaičių Sid
ney Domov sužinojo, kad jo 
sūnus Joseph turįs plaučių vė
žį. Bijodamas sūnaus didelių 
kančių ir kad pats neišlaiky
siąs žiūrint į tas kančias, jis 
davęs sūnui deginančių nuodų, 
o po to nubėgęs į maudynę ir 
pats jų paėmė stambią dožą. 
Tėvas tuojau mirė. Sergantis 
sūnus tuos vaistus išspjovė ir j 
buvo išlikęs gyvu, tik lūpos 
biskį apdeginta.

Tačiau vėžys, kurio ilgų 
kančių bijodamas tėvas nuodi
jo ir nuodijusi, šiomis dieno
mis numarino tą jo sūnų. Dak
taras buvęs sakęs Domovui, 
kad jo sūnui likę gyvent apie 
metai laiko.

Paprastai daktarai nesako 
ligoniui nei jo artimiesiems 
visko apie ligonio padėtį. Do
mov buvęs gana inteligentiš
kas, lavintas žmogus, tad juo- 
mi buvo pasitikėta, kad jis 
sunkią žinią sutiks rimtai, be 
ekscesų. Vienok ligoniui sūnui, 
sakoma, nebuvo sakyta jo tik
roji padėtis. Jis buvęs pilnas 
planų ateities darbams, turėjęs 
viltį pasveikti.

Neužilgo Pradėsią Sta
tybą Naujos Lėktu

vam Stoties
Pereitą trečiadienį majoras 

LaGuardia paskelbė planus 
naujos ir didžiausios Idlewild 
lėktuvų stoties darbams. Da
bartiniai planai, jeigu jiems 
nesiras sutrukdymų, numato 
pradėti stoties statybai pa
ruošiamuosius darbus ateinan
tį mėnesį ar pradžioje 1945 
metų. Baigtų tuos darbus apie 
liepos mėnesį, 194 6 m.

Pamatiniai darbai lėšuotų 
apie $47,969,000.

Stotis iš vakarų rubežiuotų- 
si su Bergen Basin, iš šiaurių 
su Southern Parkway, iš rytų 
su Rockaway Blvd., iš pietų su 
Jamaica Įlanka.

Madą Paroda Muziejuje
Brook lyno Muziejuje perei

tą ketvirtadienį atidaryta ame
rikiečių madų paroda. Joje 
rodoma originalūs amerikiečių 
sukurtos mados nuo 1744 iki 
1944. Paroda tęsis iki spalių 
29-tos.

Hyman Sacks, 23 m., tapo 
; sužeistas truko ant Times 
: Square.

LXZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

Dabar Rodoma
PUIKIAUSIA NAUJA 

KOMEDIJA
Preston’o Sturges

HAIL THE 
CONQUERING

HERO
Su * EDDIE BRACKEN

* ELLA RAINES
* WILLIAM DEMAREST

Šaunus 
“ASMENINIS”

Vaidinimas Scenoj 
VAUGHN MONROE Ir Jo Ork. 

GIL MAISON ir JANE SLATER 
Nepaprastas Priedas— 
GENE SHELDON

Paramount THEATRE
BROADWAY 
ir 43rd Street

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų iii tt. Puiku* 
■teičius «u naujausiai* įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tari> Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q UETUVIŠKAS KABARETAS
Oil STANLEY MISIŪNAS

' ll ^~^il SAVININKA SSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

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

Prie R.K.O. Republic Teatro

b K-

LIKERIAI

Imported Rums—Cuban & P. R. (Full Fifths) 
KAINOS ŽEMIAU OPA LUBŲ 

Limituoti Kiekiai Importuotų Scotch Pardavimui

Taip, BERGER Turi Jų

PIRKITE BONKĄ AR KEISĄ
Fifth Fifth

Lord Calvert .$4.68 Mount Vernon .$4.14
Seagrams 7 Crown 4.05

Carstairs 3.61 Hunter 3.86
Calvert Reserve 4.05 Canadian Club Pint 3.37

Three Feathers Reserve—Speciale Kaina Perkant
CALVERT RESERVE (61.44 keise 24 bonkos) 
WILSON “That’s all” (.$43.32 keise 12 bonkų) 
IMPERIAL WHISKEY ($54.24 keise 24 bonkos) 
CALVERTS SPECIAL ($54.72 keise 24 bonkos)

Keisais.
.$2.56 Pint

3.61 Fifth
2.26 Pint
2.28 Pint

Project Wines & Liquors L-1370

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

Tel, EVergrecn 4-6864

$50.00

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-Z173 ATDARA VAKARAIS.
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