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Naujoji Rumunijos val
džia suėmė buvusį premje- 
rą-diktatorių Antonescu ir 
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Bulgarija pasiūlė karo pa
liaubas Amerikai ir Angli
jai.
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RUMUNIJA OFICIALIAI PRADĖJO KARA PRIEŠ NACIUS
Naciai Bombardavo Rumunų 

Sostinę; Rumunija Paskel
bė Karą Vokietijai

- London. — Naujoji Ru
munijos valdžia pasmerkė 
pasalingą vokiečių niekšiš
kumą ir paskelbė karo stovį 
prieš Vokietiją, kaip pra
nešė radijas iš Bucharesto, 
Rumunijos sostamiesčio.

Pirm rumunų karo pas-

Tiek spauda, tiek radijo ima 
kai kada ir pasiskubina su to 
ar kito miesto paėmimu ir pas
kui dėl to susidaro 
timų.

Kadaise spauda 
buvo “išlaisvinusi”
miestą, kuomet tas miestas dar 
vis tebebuvo vokiečių prie
spaudoje.

Vėliau buvo pasiskubinta su 
Kauno išlaisvinimu.

Dabar, kai prasidėjo plates
ni militariniai veiksmai Fran- 
cjoje, dar daugiau pasitaiko 
“perankstyvų žinių,” kurios! 
“išlaisvina” tą ar kitą mies-, 
tą pirmiau negu jį išlaisvina 
mūsų kovūhai!

Taip praeitą savaitę buvo 
su Paryžiumi, Marseille ir, be
rods, su Bordeaux.

Bet dėl to negalime kaltin
ti Jungtinių Tautų karinių va
dovybių. Tiek Tarybų Sąjun
gos, tiek Amerikos, tiek Di
džiosios Britanijos karinių šta- kelbimo prieš hitlerininkus, 
bų oficialūs komunikatai visuo- nacių lakūnai įnirtusiai 
met esti konservatyvūs ir tei
singi.

Atsakomybė dėl “peranks
tyvų žinių,” taigi, krinta ant 
paskyrių spaudos ir radijo ko
respondentų. Besilenktyniuo- 
dami, jie kai kada ima ir išsi
šoka.

Laisvės redakcija vengia 
dėti į dienraštį “perankstyvas 
žinias,” tačiau, griešname pa
saulyj gyvendama, ir ji ne 
sykį priversta tuo atžvilgiu su- 
griešyti.

Mūsų uolus bendradarbis ir 
veikėjas iš Portland, Oregon, 
rašo man:

“Čionai prisiunčiu jūsų var
du M. O. vertėje $120.00 ir ši 
suma skiriama: $50 dienraš
čiui Laisvei ir $70 Lietuvai gel
bėti. Prašome perduoti pini
gus, kur reikia.”

Pasirodo, kad portlandiečiai 
buvo suruošę gražų pikniką, 
nuo kurio pelno liko $170.00. 
Pusšimtinę jie paskyrė dien
raščiui Vilniai, o likusius pri
siuntė mums pažymėtiems tiks
lams.

D-gas Stupuras neužilgo pa
rašys mums korespondenciją 
apie tą pramogą.

Laisvės ir LPTK vardu, reiš
kiu nuoširdžią padėką toli nuo 
mūsų gyvenantiesiems drau
gams portlandiečiams už pa
vyzdingą darbą!

Na, o V. Kelmelis prisiuntė 
Money Orderį vertėje $58.00, 
prašydamas perduoti Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetui. 
Tai Torringtono miesto (Con- 
nectic.) lietuvių auka Lietuvos 
žmonėms.

Pinigai ir Kelmelio laiškas 
perduotas LPTK, kuris jį pa
skelbs spaudoje atitinkamu lai
ku.

Kai kurie mūsų veikėjai dar 
vis neįsidėmėjo gerai Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto iž
dininkės vardo. Iždininkė yra 
Frances Pakalniškienė.

Čekiai ir Money Orderiai rei
kia išrašyti iždininkės vardu 
ir siųsti: Committee to Aid 
Lithuania, 417 Lorimer 
Brooklyn 6, N. Y.

Helsinkio Valdovai 
Dreba, Prisimin
dami Rumuniją

Stockholm. — Nacių val
džia atšaukė savo atstovą 
dr. Wipertą ven Bluecherį 
iš Suomijos, o jo vieton pas
kyrė tūlą Zechleną.

Nacia/i nelaikė Bluecherį 
šimtaprocentiniu hitlerinin
ku.

Suomijos atstovas Švedijoj, 
Gripenbergas du kartu per 
savaitę skrido namo tartis 
su savo valdžia. Politiniai 
suomių rateliai Švedijoj 
kalbasi: Suomija tuojau tu
rės ką nors daryti,” atsi
žvelgiant į įvykius Rumuni
joj ir Bulgarijoj. Menama, 
kad dabartinė Suomijos 
valdžia turės būti pakeista 
pirma, negu Suomija galės 
prieiti Taikos su Sovietų 
Sąjunga.

Associated Press Sako: 
Bessarabija Atvaduota

London, rugp. 27. — As
sociated Press, amerikiečių 
žinių agentūra, tvirtina, 
kad Sovietai atvadavę visą 
Tarybinę Moldvajią - Bes- 
sarabiją, nors Maskva dar 
to nesakė. Per dieną Sovie
tai Rumunijos ir Moldavi
jos fronte suėmė virš 20,- 
000 nacių. 5 rumunų divizi
jos pasidavė nelaisvėn. Per 
savaitę čia užmušta bei su
imta 275,000 nacių ir rumu
nų.

bombardavo Bucharestą ir 
ypač taikė bombas į kara
liaus Mykolo palocių. Tuo 
pačiu laiku vokiečiai užpuo
lė rumunų karius Bucha
reste ir iš kulkosvaidžių 
šaudė civilius žmones. Taip 
naciai darė ir kitose Ru
munijos vietose.

Naujosios rumunų minis
terijos narys, valstiečių va
das Juliu Maniu pareiškė 
per radiją, kad vokiečiai ži
nojo, jog tuo laiku karalius 
buvo savo palociuje; todėl 
jie specialiai taikė bombas 
į karaliaus rūmą.

(Hitlerininkai pašėlo 
prieš rumunus tuoj, kai tik 
karalius Mykolas pareiškė, 
kad jo kraštas besąlyginiai 
pasiduoda talkininkam.)

Atsiliepdama į nacių vei
ksmus prieš rumunus, to
dėl, Rumunijos valdžia ir 
paskelbė karą vokiečiam. 
Jinai pašaukė rumunų ar
miją “tuojau pradėti kovą 
prieš visas vokiečių jėgas 
Rumunijos žemėje dėlei sa
vo krašto išlaisvinimo nuo 
vokiečių smurtininkų.”

NACIAI APGAVO 
RUMUNUS

Rumunijos valdžia, nus
prendusi pasiduoti talki
ninkams, pranešė Vokieti
jos atstovybei Buchareste ir 
nacių armijos komandai, 
kad rumunai pasitraukia 
iš vokiečių karo; kad Ru
munijos armija neužpuls 
vokiečius ir leis jiems pasi
traukti iš rumunų žemės.

Vokiečių komandieriai 
davė ‘iškilmingą garbės žo
dį,” kad jie nedarysią kari
nių veiksmų prieš rumu
nus. Tą garbės žodį naciai 
viliūgiškai sulaužė ir ėmė 

os kariuo-
rumunų

atakuoti Rumunija 
menę, kaip sako 
valdžia.

Rumunų kariai, 
šių, nuginklavo 
sostinėje Buchareste ir vi
siškai apvalė miestą nuo 
priešų.

St.,

Tūli žmonės mūs klausia:

laiškai ?
Taip, galima, — į tas vietas, 

kurios jau yra išlaisvintos. 
Laiškai reikia adresuoti tokiu 
adresu, kokiu adresavote 1940- 
1941 metais pirmiau negu Lie
tuva buvo nacių okupuota, ga
le adreso pažymint: U.S.S.R.

Šiomis dienomis aš siųsiu 
laiškus savo broliams Lietuvo
je, nežinodamas, ar jie dar gy
vi
ris nepasmaugė.

ar jų naciškasis žvė-

ESTIJOJ ATIMTAS 
IŠ NACIŲ TARTU

London. — Estijoj Sovie
tų kariuomenė, komanduo
jama generolo Maslenniko- 
vo, atvadavo Tartu, 60,000 
gyventojų miestą, geležin
kelių mazgą, per kurį vie
nas geležinkelis eina į Ry
gą ir į Tallinną, Estijos so
stamiestį.

Tartu išlaisvinimas buvo 
pasveikintas dvidešimčia 
salvių šūvių iš 224 kanuolių 
Maskvoje. Maršalas Stali
nas, pranešdamas apie Tar
tu pergalę, vadino tą mies
tą “svarbiu tvirtovišku 
punktu vokiečių apsigyni
muose: šis punktas priden
gė įvairius kelius į viduri
nius Estijos plotus.”

Tartu mieste, be kitko, y-' 
ra garsus universitetas, ku
ris cariniais laikais buvo 
vadinamas Dorpato Univer
sitetu. Patį mieseą rusai ta
da dažnai vadindavo Jurje- 
vu.

Tartu yra už 72 mylių į 
rytus nuo Baltijos Jūros. 
Žygiais į vakarus iš Tartu 
sovietiniai kariai gręsia at- 
kirst vokiečių armiją Esti
joje nuo susisiekimų su na
cių kariuomene Latvijoje.

Apart Tartu, Raudonoji 
Armija tą pačią dieną Es
tijoj atvadavo geležinkelio 
stotis Elva ir Uderna ir 60 
kitų gyvenamųjų vietų.

BULGARIJA SIŪLOSI BESĄ
LYGINIAI PASIDUOT 

JUNGTINĖMS TAUTOMS
London. — Pergalingi 

Raudonosios Armijos žy
giai prieš hitlerininkus Ru
munijoj ir Moldavijoj (Bes- 
sarabijoj) privertė Bulga
rijos valdovus prašyti tal
kininku taikos. c

Bulgarų valdžia, iki šiol 
bernavusi Hitleriui, dabar 
pranešė Jungtinėms Vals
tijoms ir Anglijai, kad Bul
garija besąlyginiai pasiduo
da.

Laisvųjų Vokiečių Komi
tetas anksti šeštadienio ry
tą skelbė per Maskvos radi
ją, jog Bulgarija pranešė 
Vokietijos atstovui Sofijoje, 
kad bulgarai sutrauko dip
lomatinius ryšius su na
ciais.

Jau kiek pirmiau Ameri
ka ir Anglija, po pasitarimo^ 
su Sovietų vyriausybe, išdė
stė Bulgarijai abelnas są
lygas, kuriomis jinai galėtų

susitaikyti su talkininkais. 
Pamatinė sąlyga yra ta, 
kad Bulgarija turi besąly
giniai pasiduoti. — Tarp 
Sovietų ir Bulgarijos nebu
vo karo stovio.

Jungtinės Valstijos ir An
glija dabar formuluoja ki
tas, smulkmeningas sąlygas 
dėlei Bulgarijos pasidavi
mo.

Išlaisvintas Didelis Plo
tas Piet. Francijoj

Urmu Naikinami Nacių Tan
kai Sovietiniame Fronte
Maskva. — Sovietų kovū- 

nai rugp. 24 d. visose fronto 
dalyse sunaikino bei iš vei
kimo išmušė 101-ną vokie
čių tanką ir nušovė 72 jų 
lėktuvus.

Roma, rugp. 27. — Ame
rikos kariai pietiniame 
Franci jos fronte atvadavo 
Avignoną, 60,000 gyventojų 
miestą, ir Brianconą. Jie ap
valė nuo hitlerininku jau 
9,000
plotą vakariniame Rhone 
upės šone iki jos žiočių į 
Viduržemio Jūrą. Francū
zų partizanai paėmė Vichy 
ir eilę kitų miestų ir suėmė 
40,000 vokiečių pietvakari
niame Francijos plote.

Paryžiuje Suimta 10,000 
Nacių; Jankiai Esą Rheimse; 

Atvadavo Avignoną ir Kt.
Franci j a. — Paryžius ta

po galutinai išlaisvintas. 
Vokiečių komandierius, ge
nerolas von Choltitz su 10,- 
000 nacių kareivių, pulki
ninkų ir kitų oficierių besą
lyginiai pasidavė nelaisvėn 
francūzų komanduotojui 
gen. Leclerc’ui ir amerikie
čių korpuso vadui.

Francūzai ir amerikiečiai 
skubiai naikina priemies
čiuose saujeles hitlerininkų 
ir fašistinių francūzų snai
perių, kurie tik iš šautuvų 
ir revolverių tešaudą. Kul
kosvaidžių iš jų pusės jau 
negirdėt.

Amerikiečių komandierius, 
gen. Bradley stengiasi greit 
atsiust paryžiečiams mais
to. Žmonės neapsakomai 
džiaugiasi atgautąja laisve.

United Press rašo 
londoniškė lenkų valdžia 
jau sutinkanti sudaryt ben
drą Lenkijos vyriausybę su 
Lenkų Komitetu Tautai 
Laisvinti.

Raud. Armija Gilina 
Kylį tarp Varsa vos 

Ir Rytų Prūsijos

Pasak Naciy Amerikie
čiai Pasiekė Rheimsą
Franci ja. — Berlyno ra

dijas pranešė, jog Amerikos 
kariuomenė įsiveržė į isto
rinį Rheims miestą, gele
žinkelių mazgą, į rytų šiau
rius nuo Paryžiaus ir 138 
mylios nuo Vokietijos sie
nos. Amerikiečių artilerija 
pasiekia ir kitą svarbų mie
stą, Roueną, į šiaurvaka
rius nuo Paryžiaus.

Generolo Pattono jankiai 
užėmė Marigny-le Chatel į 
pietų rytus nuo Paryžiaus. 
Anglai, kanadiečiai ir bel
gai mėsinėja kokius 40,000 
vokiečių, prispirtų kampe 
tarp šiaurinio pajūrio ir 
Seine upės ir mėginančių iš
trūkt į rytus per tą upę, 
linkui Havre uosto. Talki
ninkų karo laivai ir lėktu
vai naikina jau bėgančius iš 
Havre uostamiesčio nacius. 
Talkininkai pradeda pasiek
ti Mamos upę ir kitas vie
tas pagarsėjusias mūšiais 
praeitame pasauliniame ka
re.

London. — Antroji Balta
ms! jos armija, komanduo
jama gen. Zacharovo, bai
giantis savaitei, pažygiavo 
dar penkias mylias pirmyn 
Lenkijos fronte ir tuo būdu 
pagilino kylį, kurį Sovietai 
varo į vokiečių linijas tarp 
Varšavos ir Rytų Prūsijos 
pietinio rubežiaus.
Raudonarmiečiai, užeida

mi į šonus vokiečių tvirtu
moms Lomžai ir Ostrovui- 
Mazovieckiui, atėmė iš 
priešų Ratovo, 8 mylios į 
pietų vakarus nuo Lomžos, 
lenkų gubernijos miesto. 
Per dieną sovietiniai ko
votojai šiame fronte užėmė 
virš 40 gyvenamųjų vietų.

Hitlerininkai kartotinai 
kontr-atakavo Raudonosios 
Armijos pozicijas už kelių 
mylių nuo Pragos, Varša
vos rytinės dalies. Raudon
armiečiai nutrenkė atgal vi
sas nacių kontr-atakas.

Ties Bordeaux Sučiuptą 
10,000 Vokiečių

Roma, rugp. 27. — Oficia
liai pranešta, kad francūzai 
ir amerikiečiai užėmė Tulo- 
no uostamiestį, pietinėje 
Francijoje. Jie taip pat iš
šlavė nacių kariuomenę iš 
Marseille didmiesčio. Ties 
atvaduotu Bordeaux jie su
ėmė 10,000 priešų.

Per 6 Dienas Sovietai Nukovė bei Suėmė 205,000 Nacių, Rumunų
London. — Praeitos sa

vaitės pabaigoje Sovietų ka
riuomenė maršavo daugiau 
kaip po (amerikinę) mylią 
pirmyn per valandą Rumu
nijos ir Moldavijos - Bessa- 
rabijos frontuose. Raudon
armiečiai, šalia kitko, už
ėmė Tecuci miestą ir gele
žinkelių mazgą vadinamoje 
Galati Spragoje. Nuo Tecu
ci tėra 90 mylių į pietus iki 
didžių Ploesti žibalo vers
mių ir jo apdirbimo fabri- 
kų.

Galati spraga, 45 mylių

pločio, tarp Dunojaus žio
čių pelkių ir Karpatų prie
kalnių, yra kelias į Rumu
nijos lygumas, į Ploesti ir 
į rumunų sostamiestį Bu- 
charestą, kuris stovi už 
113 ’mylių į pietus nuo Te- 
cuci. Sovietiniai kariai jau 
laužo tvirtovišką hitlerinin
kų liniją į šiaurius nuo Ga
lati.

Per šias ofensyvo dienas 
Rumunijoj ir Moldavijoje 

raudonarmiečiai užmušė bei 
suėmė beveik 205,000 vokie
čių ir rumunų.

APSUPTA 60,000 PRIEŠŲ
Susijungė Antroji Ukrai

nos armija, komanduojama 
generolo Malinovskio, su 
Trečiąja Ukrainos armija, 
komandoje generolo Tolbu- 
chino, ties Lopušna ir Leu- 
šeny ir apsupo 12 vokiečių 
divizijų (virš 60,000 vyrų), 
į pietų vakarus nuo atva
duoto Kišiniovo, Tarybinės 
Moldavijos sostamiesčio.

13,000 iš apsuptųjų nacių 
jau pasidavė per dvi dienas. 
Likusius, nepasiduodančius 
raudonarmiečiai be atlai-

dos naikina.
Abidvi sovietinės armijos 

per dieną atėmė iš hitleri
ninkų 550 miestų, miestelių, 
geležinkelių stočių ir kai
mų. Tarp kitko, jie atvada
vo tvirtovišką Kiliya mies
tą prie Dunojaus, 15 mylių 
į vakarus nuo Vilkovo, Juo
dosios Jūros uosto, ir išlais
vino keturis Tarybinės Mol
davijos apskričių miestus. 
Pietiniai - rytinė Moldavi
jos dalis, linkui Juodosios 
Jūros, jau mažne visa atva
duota.

DAUGYBĖ PRIEŠŲ GIN
KLU PAGROBTA BEI 

SUNAIKINTA
Vien Antroji Ukrainos ar

mija Rumunijos fronte per 
6 dienas nuo rugp. 20 d. už
mušė 40,000 priešų ir ne
laisvėn paėmė 49,000 vokie
čių ir rumunų; sunaikino 
104 jų tankus bei puslan
kius, 99 lėktuvus, 426 ka- 
nuoles, 480 minosvaidžių, 
807 kulkosvaidžius ir 1,050 
trokų.

Tarp suimtųjų yra vienas

vokiečių generolas ir du ru
munų generolai.

Tuo pačiu laiku ši sovie
tinė armija pagrobė 54 hit
lerininkų tankus, 859 ka- 
nuoles, 891 minosvaidį, 3,- 
660 kulkosvaidžių, 19,150 
šautuvų, 2,730 trokų ir ve
žimų su kroviniais, 1,119 
vagonų, 40 garvežių ir 5,500 
arklių.

Trečioji Ukrainos armija 
nukovė 60,000 priešų ir su
naikino bei pagrobė apie 
tiek pat vokiečių ginklų ir 
kitų įrengimų.
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Dėlei Gausesnio Lietuvai Pagalbos 
T eikimo

i.
Nei joks padorus žmogus šiandien ne

ginčys, kad Lietuvos žmonėms, hitlerinių 
okupantų apiplėštiems, reikalinga 
skubi pagalba.

Tos pagalbos jiems gali gerokai su
teikti Amerikos lietuviai. Jie turi ištek
liaus, turi progų pagalbai rinkti ir per
siųsti iš po vokiečių jungo išlaisvintai 
Lietuvai. Ne tik patys amerikiečiai lietu
viai gali nemažai daiktų (sakysim, rū
bų) sudėt, — jie gali nemažai jų gauti 
ir iš kitataučių.

Bet tam reikalingas darbas, — plačiai 
organizuotas, energingas, apdairus dar
bas, į kurį turėtų įsitraukti ne šimtai, 
bet tūkstančiai darbuotojų.

Tačiau tasai darbas kol kas neina taip, 
kaip jis turėtų eiti. Iki šiol Lietuvos žmo
nėms pagalbos teikimu tesirūpino ir te
besirūpina išimtinai tik viena Amerikos 
lietuvių visuomenės dalis, — pažangioji 
dalis.

Kaipgi šalpiniai dalykai šiandien pas 
mus stovi ?

Pažiūrėkime.
' ' II.

Šiuo tarpu Amerikoje veikia dvi įstai
gos:

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas 
(Committee to Aid Lithuania) ir “Bend
rasis” Amerikos Lietuvių šalpos Fondas 
(United Lithuanian Relief Fund).

Pirmasis veikia talkoje su Russian 
War Relief, Ine. Komitetu.

Antrasis skelbiasi veiksiąs “savysto- 
viai.”

LPTK, įkurtas š. m. sausio mėnesį, 
jau atliko didžiulių šalpos darbų: pa
siuntė Lietuvos žmonėms už tūkstan
čius dolerių muilo, drabužių ir apavų. Jis 
savo darbą tebevaro pirmyn, rinkdamas 
žmonėms daiktus ir siųsdamas juos Lie
tuvon. Šiomis dienomis šis Komitetas 
jau šeštąjį siuntinį ruošia siųsti užjūryj 
gyvenantiems mūsų broliams ir sesu
tėms.

LPTK neužlaiko jokių apmokamų tar
nautojų nei raštinėje, nei drabužių rin
kimo bei paruošimo įstaigose. Viskas 
atliekama laisvu nuo kasdieninio darbo 
laiku; kiekvienas centas, gautas Lietu
vos žmonėms, yra tam tikslui sunaudo
jamas.

Kaipgi yra su “Bendruoju“ Amerikos 
Lietuvių, šalpos Fondu?

Šį fondą įkūrė klerikalų ir socijalistų 
lyderiai. Šis fondas iki šiol nieku nepri
sidėjo prie Lietuvos žmonių* sušelpimo, 
nors spaudoj jo vadai skelbiasi, būk jiem, 
rūpįs Lietuvos žmonių, šelpimas.

‘Bendrajam” Amerikos Lietuvių šalt- 
pos Fondui pavyko, kok kas ^nežinome, 
kokiomis priemonėmis, gauti Pre
sident's War Relief Control 
Board’o pripažinimą, jam pavyko išgau
ti iš National War Fondo pažadą, kad 
šis fondas metų bėgyj duos “Bendrajam” 
Lietuvių Šalpos Fondui apie $265,000!

III.
Netenka čia aiškinti, kad toji $265,000 

pinigų suma pareis iš aukų, sudėtų Ame
rikos visuomenės. Jeigu taip, tai visuo
menei. svarbu, kad tie pinigai, tos žmo
nių sudėtos aukos būtų sudorotos tam, 
kam žmonės jas suaukoja.

Skirdami “Bendrajam“ Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondui tokią pinigų su
mą, matyt, National War Fondo virši
ninkai nežinojo, kad tas “Bendrasis” 
fondas nėra bendrasis, kad jis, neatsto
vauja visų Amerikos lietuvių, kad jis 
teatstovauja TIK DALĮ Amerikos lietu
vių visuomenės.

Kad “Bendrasis” Am, Liet. Šalp. Fonr 
das mažiausiai rūpinsis Lietuvos žmonių 
šelpimu, o daugiausiai tam tikrų politi
nių grupių, — savo pasekėjų, — šelpi
mu’ parodo ir jo trims mėnesiams ąu-

dąrytas biudžetas, kuris tilpo Laisvė
je š. m. rugp. 24 d.

Kas iš Amerikos lietuvių žino bent 
vieną asmenį, pabėgusį į Pietų Ameriką 
pp. to, kai Lietuvoje prasidėjo karas? 
Na, o BALŠF skiria pabėgėliams Pietų 
Amerikoje net 12,500 dolerių. Tuo pačiu 
sykiu tas pats fondas skiria tokią pačią 
sumą “Lietuvos žmonėms medikamen
tams” !

Lietuvoj gyvena arti 3,000,000 nuo. ka- 
ro nukentėjusių žmonių— Lietuvos žmo
nėms gelbėti šis fondas skiria tik 12,500 
dol.

Pietų Amerikoj “pabėgėliams” šis fon
das skiria net 12,500 dol.!

Tokią tai “lygybę” šito fondo vadai 
pripažįsta žmonių šelpime.

Tai tik vienas smulkus pavyzdys. Čia 
ne vieta plačiau analizuoti to fondo biu
džetą.

Jei BALŠF skirstytų savo pasekėjų 
grupėms pinigus, gautus iš savo pase
kėjų, — mes nei žodžio nesakytum.

Bet kai Amerikos visuomenės, Ameri
kos žmonių sudėti pinigai šitaip doroja
mi, tai mes turime teisę viešai tarti savo 
žodį, daryti savo pastabas, nes mes esa
me tie žmonės, kurie daug dirbome, dir
bame ir dirbsime National War Fondo 
stiprinimui.

’’Bendrojo” Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondo vadai, kun. Končius, p-nia Gugie- 
nė ir dr. Zimontas turėtų suprasti, iš 
kur gautus pinigus jie doroja ir kad jie 
už savo žygius yra atsakomingi ne tik 
prieš Amerikos lietuvius, bet ir prieš 
visą Amerikos visuomenę!

IV.
Ir šis dalykas veda prie tam tikros iš

vados.
Amer. lietuviai, kaip sakėm, neturi pla

taus, tikro, visą mūsų visuomenę api
mančio Lietuvai šelpti Komiteto arba 
Fondo.

Mes turime du: Komitetą ir Fondą.
LPTK remia Lietuvos žmones.
BALŠF sakosi įsikūręs Lietuvos žmo

nėms remti, bet siekiasi remti (tą rodo 
jo biudžetas) kažin kokius tai pabėgė
lius, apie kuriuos mes nesame net gir
dėję!

Mums reikia dirbti, reikia daryti vis
ką, kad juo. greitesniu laiku būtų įkur
ta viena Amerikos lietuvių įstaiga, vie
nas bendras Fondas arba Komitetas Lie
tuvos žmonėms šelpti.

Mes manome, kad tos sumos pinigų, 
kurios numatomos duoti vienam komi
tetui, neatstovaujančiam visų Amerikos 
lietuvių, turėtų būti skiriamos tokiam 
komitetui, kuris atstovautų visus Ameri
kos lietuvius, visą mūsų visuomenę!

Tokia mūsų pažiūra į šį didžiulį dar
bą, stovintį prieš Amerikos lietuvių vi
suomenę.

Būtų gerai, kad tuo reikalu tartų savo 
žodį ir mūsų kolonijų veikėjai.

Tasai žodis turėtų būti tariamas ne 
tik per spaudą, bet ir atitinkamoms, šal
pos darbu užsiimančioms įstaigoms.

New Yorko Darbo Federacija 
už Rooseveltą

Kaip ir buvo manyta, New Yorko val
stijos Amerikos Darbo Federacija, savo 
suvažiavime, įvykusiame Syracuse mies
te, milžiniška balsų dauguma pasisakė 
už išrinkimų Roosevelto prezidentu ket
virtajam terminui.

Iš apie 1,100 delegatų, visi pasisakė už 
Rooseveltą, apart septynių, balsavusių 
prieš.

Šis New Yorko Darbo Federacijos žo
dis turi didelės reikšmės. New Yorkas— 
svarbi valstija, reikšminga prezidenti
niuose balsavimuose. Jeigu šitos valsti
jos dauguma balsuotojų lapkričio 7 dieną 
pasisakys už Rooseveltą, tai jo išrinki
mas ir bus užtikrintas. Turime atsimin
ti, kad tūli “visuomenės opinijos suži
nojimo ekspertai” iki šiol skelbė, būk 
New Yorko valstijos dauguma balsuoto
jų pasisakysią už Dewey. Bet net ir tuo 
atsitikimu tie ekspertai pri
pažįsta, jog Rooseveltas bus išrink
tas prezidentu. Na, o jeigu 
New Yorko valstijos piliečiai dau
gumoje balsuos už Rooseveltą — tai ga
lima suprasti, ką tas reikš balsavimų 
pasekmėse.

Kad New Yorko valstija, kaip ir di
desnė pusė kitų valstijų, balsuos už pre
zidentą Rooseveltą, netenka abejoti. At
siminkime: visi organizuoti darbininkai. 
—Amerikos Darbo Federacija ir CIO, 
stoja už Rooseveltą. Amerikos Darbo 
Partija — už Rooseveltą; ši partija pa
statė Rooseveltą savo sąraše. Už Dewey 
pasilieka tik republikonų partija, kurios 
stiprybė, beje, glūdi ne pačiame New

KAS k A RAŠO IR SAKO SS
SVARBŪS DAVINIAI 

APIE CHINIJOS 
KOMUNISTUS

Rugp. 20 d. The New- 
York Times įdėjo specialį 
savo korespondento prane
šimą iš Chinijos. Visas pra
nešimas kalba apie Chinijos 
komunistus. Korespondento 
daviniai labai įdomūs. Jis 
labai plačiai supažindina a- 
merikiečius su Chinijos ko
munistais, su kuriais paga
lbaus turėjo skaitytis ir 
Chiang Kai-shekas. Žemiau 
paduodame svarbiausias z to 
pranešimo vietas.

“Kas per vieni yra tie 
Chinijos komunistai ir ke- 
no pritarimą jie yra laimė
ję? Kokios grupės yra at
stovaujamos Chinijos Ko
munistų Partijos ir jos ar
mijų vadovybės ne tik vir
šutinėse eilėse, bet taip pat 
vidurinėse ir žemutinėse ei
lėse?” klausia koresponden
tas.

“Atsakymas yra toks, kad 
Chinijos komunistai ir jųjų 
dabartiniai palaikytojai at
stovauja pilną tautos sudė
tį.

“Mao Tze - tung, Chinijos 
Sovietų pirmininkas, yra vi
dutinioko valstiečio sūnus, 
kuris mokyklą lankydamas 
užsidirbo sau pragyvenimą 
ir nėra buvęs išvykęs iš 
Chinijos.

“Chu Teh, komunistinių 
armijų komandierius, pra
dėjo gyvenimą kaipo stu
dentas militarinėje akade
mijoje ir kaip karininkas 
vieno seno karinio lordo ar
mijoje.

“Chou En-lai, kuris per 
daugelį metų palaikė Ko
munistų Partijos ryšius su 
Komintangu, Nacionalistų 
Partija, pareina iš senas 
mokslininko šeimos ir už
mezgė ryšius su revoliuci
niu judėjimu per studentų 
judėjimą.

“Partijos sekretorius, Li 
Fu-chen, yra intelektualas, 
kuris daugelį metų yra gy
venęs Franci joje.

“Teng Fa, pirmininkas

nepaprastai svarbaus masi
nio judėjimo komiteto, yra 
darbininkas, kuris yra bu
vęs virėju ant Anglijos pa
kraštinio laivo ir pirmą 
kartą pagarsėjo kaipo dar
bininkų vadas, kuomet Can- 
tone jis vadovavo ginkluo
tam pikietui.

“Kao Kang, partijos 
šiaurvakarinio biuro pirmi
ninkas, yra biedno valstie
čio sūnus. Jo tėvą užmušė 
Shensi provincijos militari- 
sto agentas, kodėl jis nepa
jėgė pasimokėti taksų už a- 
silą, kurį jis turėjo. Po tos 
tragedijos Kao tapo vienas 
iš vadų Šiaurinės Shensi 
provincijos valstiečių sukili
mo, kuris įsteigė sovietinį 
distriktą toje šalies dalyje 
daug anksčiau, negu pribu
vo Chinijos Raudonoji Ar
mija į tą vietą po ilgosios 
kelionės.

“Wang Cheng, drąsusis 
komandierius 359-tos bri
gados, buvo Peiping-Han
kow geležinkelio pečkuris. 
Jo brigada turi didelį re
kordą kovų prieš japonus ir 
yra pirmutinis armijos vie
netas, kuris laimėjo kovą 
su gamta. Brigada išsidirbo 
didelį plotą apleistos žemės 
ir pilnai apsirūpina maistu 
be pagelbos iš lauko pusės. 
Wang pristojo prie Gin
kluotų Sargų laike šiauri
nės ekspedicijos į Tientsin 
1928-27 m.

“Nieh-Yung-cįen Fran
ci j oje baigė inžinieriaus 
mokslą. Jis yra vyriausiu 
komandieriumi didžiosios 
Shansi-Chahar - Hopeh pa- 
rubežio srities. Jis turi il
gą raudonarmiečio rekordą.

“Lu Cheng-tsao yra bu
vęs karininku Mandžurijos 
armijoje. Jis vadovavo Ho- 
per provincijos lygumose 
Aštuntosios Armijos be ga
lo sunkiam fronte.

“Vienas iš Nieh brigados 
komandierių yra stambus 
Hopeh žemės savininkas, 
kuris pirmutinis pakėlė an
ti-japonišką vėliavą ir pas
kui prisidėjo prie komunis

tinių kovotojų.
“Anti - Japoniškojo Su

sivienijimo pirmininkas Ye- 
nan mieste buvo Hankow 
tekstilės darbininkas. Jis 
daug pirmiau, negu susipa
žino su komunistais, buvo 
išmestas iš darbo ir įtrauk
tas į juodąjį surašą už agi
taciją už algų pakėlimą. Jo
jo žmona ir vaikai numirė 
iš bado. Jis pats irgi vos ne
numirė badu. Jis yra labai 
pasekmingas organizatorius 
ir turi labai gerbiamą vie
tą. Nedyvai, jeigu jis sako: 
‘Senasis gyvenimas buvo 
pekla, naujasis gyvenimas 
— dangus.’

“Gabus kriaučius, kuris 
pasiuvo korespondentui 
drapanas iš vietinio audek
lo, pasirodė esąs nariu 
Liaudies Tarybos, šioje sri
tyje aukščiausio valdžios 
organo.

“Civilei medikališkai ad
ministracijai vadovauja Dr. 
Fu Lien-chiang. krikščionis, 
baigęs mokslą Fukien Mi
si j onierių Kolegijoje. Jis la
bai anksti įsitikino, kad 
raudonųjų reikalas yra tei
singas ir prisidėjo prie jų. 
Nuo to laiko jis laikėsi su 
Tze-tung ir Chu Teh ne
paisant visų sunkumų.

“Ligoninėse gydytojų tar
pe užeiname baigusius mok
slus Jungtinėse Valstijose, 
Francijoje, Šveicarijoje, Ja
ponijoj, Tarybų Sąjungoje 
ir Chinijoje. Dauguma jų 
čia pribuvo ne todėl, kad jie 
būtų komunistai, bet todėl, 
kad jie yra patrijotai ir tiki 
Ašuntajai Armijai. Dauge
lis jų pirmu sykiu skaitė a- 
pie komunistus Edgar 
Snow anglų kalba knygoje 
‘Red Star Over China.’

“Tarpe gydytojų užeina
me sveturšalių. Vienas yra 
iš North Carolines, kuris 
nešioja vardą Ma Hai-tes; 
kitas iš Tarybų Sąjungos, 
Dr. Andrew Orloff, kuris 
atvyko Chinijon su Kuo- 
mintango leidimu ir čia 
darbuojasi jau beveik tris 
metus. Dr. Hans Mueller

yra apti-nacis vokietys. ir 
senas Korėjos revoliucijo- 
nierius.

“Kitoje pietrytinio Shan
si ligoninėje vadovauja ja
ponas gydytojas, kuris bu
vo 193(9' m. patekęs nelais
vėn, bet šiandien yra pilnai 
ištikimas darbuotojas.

“Šios srities technikai yra 
susirinkę beveik iš visų 
Chinijos mokyklų ir stam
biųjų pramonių... Darbinin
kai susideda iš įvairiausių 
kategorijų. Štai senas ‘vel- 
deris’, kuris buvo nuvykęs 
Franci j on laike Pirmojo 
Pasaulinio Karo ir ten iš
gyveno 20 metų, paskui da
lyvavo Tarptautinėje Bri
gadoj Ispanijoj, o paskui 
sugrįžo Chinijon. Štai jūri
ninkas iš Singapore...

“Visi šitie žmonės apsi
rengę vienodai, valgo vie
nodai ir lygiai įtemptai dar
buojasi dėl savo šalies. Jie 
yra įsitikinę, kad šis jų 
kelias yra teisingas.”

Montello, Mass.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 6 kuopos susirinkimas bu
vo skaitlingas ir trys nauji na
riai Įsirašė. Įstojo Franas Stri- 
pinis, jo žmona ir Merkelie
nė, kuri seniau gyveno S. Bos
tone.

Nariai gavo šių metų knygą 
“Lietuva Ugnyje,” kuri yra di
delė ir gražiai atrodo. Knygoj 
yra raštų ir labai gražių eilių, 
kurias paruošė Lietuvos poe
tai. Nariai pilnai pasitenkinę.

Iš kuopos veikimo raportavo 
organizatorius Jonas Kukaitis, 
kuris jau keli metai energingai 
darbuojasi ir turi noro ir toliau 
darbuotis.

Iš pikniko raportavo gaspa- 
dorius, kad jis davė kuopai 
gražaus pelno, net $88.94. Tai
gi, kuopa galės dabar paremti 
svarbius reikalus aukomis.

Drg. Kangisorienė, viena iš 
senesnių veikėjų paaukavo 
$20, kuriuos paskyrė sekamai: 
$10 Lietuvai pagalbos teiki
mui, $5 dienraščiui Laisvei ir 
$5 našlaičių fondui, širdingai 
ačiū draugei už taip stambią 
auka.

W. Yurkevičius.

K. Korsakas,

Garsiausi Lietuvos Rašytojai Prieš Vokiečius
(Pabaiga)

Tai, ką Daukantas ir Valančius tik 
pranašingai nujautė, be vaizduodami se
novės lietuvių skriaudas, patirtas iš vo
kiškųjų grobikų, tai naujaisiais laikais 
dalis mūsų žymiųjų rašytojų patyrė pa
tys. Mūsų tautinio atgimimo žymusis 
dainius Maironis, pats išgyvenęs praei
tojo karo metu vokiškąją, okupaciją. Lie
tuvoje, savo poemoje “Mūsų vargai,” ir 
kituose raštuose paliko mums šiurpų tos 
okupacijos atvaizdavimą ir šiurpu nu
krečiantį įspėjimą, kas ištiktų lietuvius, 
jeigu jie patektų vokiečių valdžion.

Bet likę čia po vokiečiais
Belaisviais tapsime stačiais, 
Nepasijudinsim iš vietos!
Tuščia lietuvis beraudos!
Nieks nežinos nei jo skriaudos, 
Nei ašaros, slapta išlietos!

Toks yra mūsų žymiausiųjų rašytojų 
balsas apie vokiškuosius grobikus, jau 
kelintas amžius besikėsinančius į lietu- i
Yorko mieste, o tik “viršutinėje” val
stijos dalyj.

Jeigu organizuoti darbininkai ir visi 
pažangūs žmonės gerai pasidarbuos 
“viršutinėje” valstijos dalyj, miestuose, 
miesteliuose ir f ar menuose, tai New 
Yorko valstija milžiniška; balsų dauguma 
pasisakys už Rooseveltą, o ne už Dewey.

Žinoma, visi pažangūs žmonės, vi$i; tie 
piliečiai kuriems rupi; taika ir gerbūvis, 
privaįo smarkiai darbuotis, prieš rinkir 
mus, kad: būtų, užtikrintas Roosevelto iš
rinkimas.

Tai. taikoma ir amerikiečiams lietūr1 
viams. .

vių tautos laisvę ir gyvybę. Tokį pat vo
kiškųjų imperialistų pasmerkimą randa
me ir Basanavičiaus, Vaičaičio, Fromo- 
Gužučio, Bitės, Šatrijos Raganos, Vydū
no ir dar visos eilės žymiųjų mūsų rašy
tojų raštuose. Mūsų literatūroje nebuvo 
ir nėra nė vieno žymiausio rašytojo, .ku
ris būtų piršęs lietuviams vokiečių drau
gystę. Priešingai, čia mes visur randame 
giliausią neapykantą amžinajam Lietu?- 
vos priešui, karščiausią kvietimą žūtbū- 
tinėn kovon su vokiškaisiais grobikais.

Šiandien labiau negu bet kada visi lie
tuviai vėl-, turi įsiklausyti, ką jiems sako 
mūsų žymieji rašytojai. Iš jų raštų tryk
štanti rūsti, per amžius susikaupusi ne
apykanta vokiškiesiems grobikams šian
dien turi uždegti mūsų širdis bekompro- 
misinės, žūtbūtinės kovos ugnim, Mūsų 
žymiųjų rašytojų raštai apie senovės lie
tuvių kovas su kryžiuočiais, apie vokie
čių kolonizatorių ir okupantų žiauru
mus, šiandien turi plačiausiai pasklisti 
po visą Lietuvą. Priešvokiškosios mūsų 
rašytojų knygos turi būti skaitomos kaip 
kovos įsakymas, kaip neatšaukiamas 
tautos laisvės ir gyvybės gynimo testa
mentas, kurį mums paliko didieji tautos 
vyrai.

Tegu kiekvieno rašytojo žodis, nukrei
ptas prieš vokiškuosius grobikus, šian
dien vėl skamba, su naują jėga ir dešim
teriopai padidina skaitytojų Širdyse tą 
amžinąją neapykantą vokiškiesiems gro
bikams, kuri; persunkia visą, mūsų litera
tūrą, kuri ragina kiekvieną, lietuvį, par 
triptą, ligi, paskutinio., atodūsio kovoti su. 
hifleriniais. įsiveržėliais,, neduoti: jiems, 
yandęnst lašų iš Liętųyos, upių ir grūdo 
duonos iš Lietuvos dirvų, be pasigailėji
mo juos naikinti ir žudyti,

Pittston, Pa.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 12-to apskričio komiteto 
posėdis Įvyko rugpjūčio 16 d., 
pas Kasparus, Wilkes Barrėj.

Kaip žinome, kad 13 d. 
rugpjūčio piknikas Rocky 
Glen Parke, kurį rengė seran- 
toniečiai bendrai su 12-ju 
apskričiu, gerai pavyko. Tai 
ir wilkesbarrieciai sako, kad 
ir mes turime surengti pikni
ką. Dabar reikia paremti Lie
tuvos žmones, kuriuos per tris 
metus naciai vargino. Todėl 
nutarta rengti kitas piknikas 
rugsėjo 17 dieną, taip pat 
bendrai, kviesti serantoniečius 
į, talką, nes jie turi gabių vei
kėjų.

Taigi, nedėlioj, 17 d. rugsė
jo (September), 12-tas apskri
tys, bendrai su wilkesbarrie- 
čių ir serantoniečių pagalba, 
rengia Rocky Glen Parke pik
niką. Pelnas skiriamas pagal
bai Lietuvos žmonių, nuo karo 
nukentėjusių. Visus ir visas 
prašome atsilankyti.

Rengėjai.

Bųchareste, Rumunijos 
sostinėje, įvestas griežtas 
karo stovis prieš bet kokius 
pasimojimus vokiečių ar 
rumuniškų fašistų.

Bųchareste, Rumunijos 
sostinėj, įvestas apgulos 
stovis prieš nacių papedi- 
ninkus.
Redakcijos Atsakymai

Drg, J. K. NLąvalinskiepei.
Korespondenpiją apie drg. 

Gulbino laidotuves negalėsime 
sunaudoti, nes kito aprašymą 
anksčiau gavome. Atleiskite. 
Prašome rašinėti ir ateityje.
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SENOJI PRŪSUS PIRM KRYŽIUOČIŲ PAVIETRES UŽPLŪDIMO
Prūsijos istorija yra vi

sai skirtinga nuo kitų vo
kiškų valstybių istorijos. 
Prūsijos valstybė sudaryta 
vien tik iš svetimų žemių, 
kuriose gyveno ne vokiškos 
tautos. “Prūsija yra vokie
čių valstybė įsteigta už Vo
kietijos sienų,” rašė istori
kas Laviss.

Ten vokiečiai padėjo pa
matus “prūsizmo” politikai. 
0 tai tokia politika, kuri 
grobia svetimas žemes ir 
paveda gyventojus dvari
ninkam - junkeriam šiurk
ščiai išnaudoti.

Nuo tų laikų, kai Prūsuo
se įsigalėjo plėšikai kry
žiuočiai - riteriai, tai voki
škieji Prūsijos valdovai vi
suomet planavo karus ir 
svajojo apie užkariavimus.

Vokiečių Išmislai Apie 
Senprūsius

Visai kitokia buvo Prūsi
ja pirma, negu ją užgrobė 
kryžiuočiai - kardininkai. 
Iki 13-jo šimtmečio, kol 
kryžiuočiai dar nebuvo įsi
veržę Prūsijon, vokiečiai 
mažai dėmesio į ją tekreipė. 
O jeigu kūne kiek ir rašė 
apie Prūsiją ar jos gyven
tojus, tai tik kraipė jos is
toriją ir neteisingai piešė 
jos žmones, lietuvių gimi
nes.

Taip klastavo Prūsų pra
eitį kaizeriniai vokiečių is
torikai ir dar aršiau ją kla- 
stuoja hitlerininkai. Vieni ir 
kiti teisina niekšišką kry
žiuočių - žudikų ir plėšikų 
politiką. Jie pasakoja, jog 
kas tik yra Prūsijoj gera 
(jų akimis žiūrint), tai esą 
vokiečių atnešta. O pirm 
vokiečių įsivyravimo, girdi, 
Prūsija buvus tik nelaimin
gas, laukinis kraštas, be jo
kios kultūros ir be valsty
binio gyvenimo pradų.

Vokiečių istorikas K och 
19-j o amžiaus pabaigoje ra
šė, kad, girdi:

“Prūsai tada (pirm vo
kiečiam juos užkariaujant) 
stovėjo kuo žemiausiame 
dvasinio išsivystymo laips
nyje. Miškuose jie medžiojo 
briedžius, laukinius bulius 
(Stumbrius) ir grūmėsi su 
meška dėl jos kailio. Nuo 
svetimšalių užkariautojų 
saugojo prūsus ežerai ir ba
los, miškai, dvkumos ir u- 
pės, kurios tada dar neturė
jo pastovios vacos, —o ypač 
viliūgingoji Vislos upė. 
Šventuosiuose savo miške
liuose bei gojuose prūsai 
švęsdavo savo tikybines 
šventes ir prie praamžių ą- 
žuolų degindavo žmones, 
kaip aukas savo dievam.”

Kiti vokiški istorikai, 
stengdamiesi įrodyt senovi
nes vokiečių teises į Balti
jos kraštus, pasakojo, būk 
jau nuo nepamenamų am
žių gyvenę vokiečiai, ypač 
gotai, pietiniuose ir ryti
niuose Baltijos Jūros pa
kraščiuose; todėl, esą, vo
kiečiai 13-me šimtmetyje, 
užgrobdami Pabalčio kraš
tus, tiktai atsteigę senovi
nę savo teisę tenai.

Prūsų istorikas Johannes 
Voigt 1827 m. rašė, kad 
Prūsija, girdi, nuo amžių 
amžių buvus apgyventa vo- 
kiečių-gotų ir jų padavimai 
užsilikę iki kryžiuočių lai
kų. Kitas vokiečiu istorikas 
Fabricius panašiai nukal
bėjo ir apie vakarinių slavų

gyvenamas žemes pietinia
me Pabaltyj, į vakarus nuo 

J Vislos upės.
Vokietininkai 19-me am

žiuje išsidirbo savotišką 
bendrą teoriją, būk visuose 
Europos kraštuose pirmiau
siai apsigyvenę vokiečiai. 
Tokią pasaką įvairūs vokie
tininkai tebetęsia ir dabar
tiniame amžiuje. Kai kurie 
jų tvirtina, kad nors lietu
viai, prūsai ir slavai užvieš
patavo tas žemes, tačiaus, 
girdi, išsilaikė “pamatinis 
vokiečių branduolys”, ir jie 
padėję kryžiuočiams 12-me 
ir 13-me šimtmečiuose įsi
galėti Baltijos kraštuose.

Kiti vokiški istorikai iš
vedžiojo, kad senprūsiai bu
vę tautiniai vokiečių gimi- 

Inės. Treti sakė, kad vokie- 
■ čiu tauta ir kalba nuo seno- c
vės laikų padarius didelės 
įtakos senprūsiams, lietu
viams ir slavams. O vokie
čių istorikas ir archeologas 
Kossina gyrėsi, būk jis 
moksliniai įrodęs, kad kraš
tas palei Vislos upę (plau
kiančią per Lenkiją ir įte
kančią į Baltijos Jūrą) — 
“tai senoji vokiečiu tėviš
kė.”

Nežiūrint šiek tiek skir
tingų pasakojimų, visi tie 
vokiečiu istorikai sekia 
vieno tikslo — pateisint 
žmogžudiškų kryžiuočių į- 
siveržimus į Prūsus, Lietu
vą ir kitus Pabalčio kraš
tus, na, ir parodyt, kad vo
kiečiai ir dabar turį teisę 
ten grįžti.

žinios Apie Senovinę 
Prūsiją

Apie senprūsius rašė se
noviniai graikų ir romėnų 
rašytojai — Diodoras, Stra- 
bonas, Tacitas, Plinius ir 
Ptolomėjus. Šiek tiek žinių 
apie senovės Prūsiją patie
kė viduramžiniai vokiečiu, 
skandinavų ir lenkų kroni
kai, į kuriu užrašus, tačiau, 
reikia kritiškai žiūrėti.

Daugiausia tų kronikų 
buvo dvasiškiai. Apie Prū
siją jie rašė tuo laiku, ka
da buvo daroma bandymai 
prūsus apkrikštyt ir kada 
kryžiuočiai pradėjo juos 
pulti. Tie dvasiškiai savo 
užrašuose, todėl, piešia sen
prūsius kaip laukinius, vi
sai nekultūringus žmones. 
Tokiu būdu jie stengiasi pa
teisint žygius krikščionių 
misionierių ir užkariautoju.

Tik patys ankstyvieji 
kronikai be jokių gudrybių 
sužymėjo faktus apie sen
prūsius taip, kaip jie supra
to arba girdėjo. Jų užra
šuose pripasakota ir daug 
keistų, nebūtų dalykų, ir 
užrašai prastai literatiniai 
apdirbti. Bet, antra vertus, 
juose dar nėra tikslo suži- 
niai meluoti. Jie dar netu
rėjo intencijos kraipyti tie
są ir tuomi “patarnauti” 
skiepijamai prūsams krikš
čionybei. Tarp tokių anks
tyvųjų rašytojų yra Jorda- 
nes (gotų istorikas 6-me 
šimtmetyje), vien uolyno 
viršininkas Kanaparius, ra
šęs 10-jo amž. pabaigoje; 
Titmaras, Merseburgo vys
kupas, ir Adomas, Breme
no vyskupas.

Vėlesnieji kronikai (12 i- 
ki 16 amž.) rašė dailiau už 
anuos. Užtat jie pripasako
jo piktų išmislų prieš sen
prūsius, kurie nenorėjo

'W
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Amerikiečiai skubiai keliasi iš laivo ant kranto Francijoje prie Toulon. Jų lai
mei, nebuvo jokio pasipriešinimo iš vokiečių puses. Matyt, vokiečiai nesitikėjo 
šio amerikiečių žygio šitoje vietoje.

krikščionybės ir priešinosi 
kryžiuočiams įsiveržėliams. 
Šie kronikai piešia, iš vie
nos pusės, vyskupus ir 
“švefitablyvus” misionie
rius, o iš antros pu
sės, girdi, viliūgiškus, 
žiaurius p a g o n iškus 
prūsų kunigaikščius ir 
šiurkščius, “kraugeriškus” 
vietinius gyventojus.

Taip vaizdavo senprūsius 
ir lenkų kronikai ir vokie- 
tys P. Duesburgas 14-tame 
amžiuje, ir įvairūs kiti vo
kiečiai, rašiusieji 16 - me 
šimtmetyje. Jų raštai pilni 
niekinimų ir šmeižtų prieš 
Prūsijos gyventojus.
KAIP PRŪSIJA ATRODĖ 

SENOVINIAMS ROMĖ
NAMS IR GRAIKAMS 
Senoviniai romėnų ir 

graikų rašytojai, atsilankę 
Prūsijon, primena, kad ten 
buvo daugybė balų, ežerų, 
upių, upelių ir nepereinamų 
miškų su gausybe laukinių 
žvėrių — meškų, vilkų, lau
kinių bulių (zubrų, Stumb
rių) ir kt. Tacitas, Romos 
istorikas (gyvenęs 1-me ir 
2-me šimtmečiuose krikščio
nių gadynės, pastebėjo “bai
sius miškus ir šlykščias ba
las” Prūsuose, tačiaus, at
rado ir tinkamu kultūri
niam gyvenimui vietų.

Kultūros ženklai
Tacitas liudija, jog aisčiai 

(kaip kad jis vadina sen
prūsius ir lietuvius) “augi
no grūdus ir kitus ūkio pro
duktus su didesniu pasiry
žimu, negu vokiečiai, kurie 
pasižymi tingumu.”

Strabonas, graikų rašyto
jas (miręs pirmajame krik
ščionių gadynės šimtmety
je), rašo apie kultūros žen
klus tarp šiaurvakarinės 
“Vokietijos” - Prūsijos tau
tų. Tarp kitko, jis sako: 
“Javus jie kulia dideliuose 
triobėsiuose, nes atvirame 
ore aslos kūlimui greitai 
genda nuo lietaus, kadangi 
stokuoja saulės šviesos.”

Senprūsių kalbos palaikai 
taip pat rodo, kad senovi
nėje Prūsijoje buvo pusėti
nai išsivysčiusi žemdirbys
tė. Senprūsių kalbos žody
ne (Elbinger Vocabular) 
“sweykis” reiškia darbinį 
arklį; “zoche” senprūsiai 
vadino žagrę, o tai tos pa
čios šaknies žodis, kaip lie
tuvių ‘šaka”, o rusų “so- 
cha”. Kvietys senprūsių 
kalboj buvo “gaidys”, o go
tų kalboj “hwaiteis”. Nors 

vokietininkai skelbia, būk 
gotai buvę tikri vokiečiai, 
bet žirnį gotai vadino “zyr- 
na.” Kur lietuvis sako ‘ta
riu,” tai gotas sakydavo 
“aria.”

Senprūsių kalbos žodynas 
liudija, kad jie taip pat au
gino miežius ir avižas, nors 
vokiškieji melagiai pasako
ja, būk tie prūsai tegyvenę 
tiktai iš medžioklės ir žve
jybos.

Vokietininkai tvirtino, 
būk senprūsiai, latviai, ir 
kiti Pabalčio gyventojai ne
turėję geležinių įrankių že
mei arti. Bet atkasti gele
žiniai žagrių nuoragai ir 
arklų galai įrodo Pabalčio 
tautos vartojo geležinius 
žemės dirbimo įrankius pir
miau, negu jas vokiečiai 
kryžiuočiai užpuolė.

“Scriptores Rerum Li- 
vonarum”, rinkinys vokie
čių užrašų apie “livus” (lat
vius ir kuršius), sako:

“Suvalytus nuo laukų ja
vus tie žmonės sukrauna į 
krūvas arba į pastoges, su
kelia juos į kopėčias (žar
dus), kad vėjas ir oras juos 
išdžiovintų. O pirm kuliant, 
jie išdžiovina javus kokiose 
tai kūrenamose patalpose.”

žinoma, jog tos patalpos 
tai buvo jaujos.

Taigi iš paties javų su- 
valymo ir kūlimo aišku, jog 
lauko ūkis tarp livų-latvių 
buvo gana aukštai pakilęs 
prieš kryžiuočiams įsiver
žiant į jų kraštą. Nėra abe
jonės, kad senprūsiai žemės 
ūkyje nebuvo atsilikę nuo 
tų savo kaimynų.

Senprūsiai turėjo ir van
deninius malūnus. Malūno 
ratą jie vadino “maluna ke
tam”

Senprūsių Prekyba
Graikų ir romėnų senovi

niai rašytojai pastebi, kad 
jau nuo 1-jo krikščioniško
sios gadynės amžiaus Prū
sai vedė prekybą su Romos 
imperija. Romėnų istorikas 
Plinius rašė, kad Romos 
valdovo Nerono pasiųstas 
vienas raitininkas pergabe
no iš Prūsijos daug gintaro. 
Roma pirkdavo iš Prūsų ir 
žvėrių kailius, medų, vašką, 
naminius gyvulius, taip pat 
ir laukinius žvėris, kuriuos 
romėnai naudodavo mirti
noms kautynėms su gladija- 
toriais (karo belaisviais bei 
vergais). Prūsai siųsdavo 
Romai ir vergus kaip pre
kes. Įvairios tautos tais lai
kais karo belaisvius pavers

davo vergais ir naudodvo 
juos kaip darbui,taip ir pre
kybai.

Prekyba paprastai buvo 
vedama mainais. Nes kaip 
Bremeno vyskupas Adomas 
rašė, tai senprūsiai “visai 
menką vertę tepripažįsta 
auksui ir sidabrui.”

O ką Prūsija mainais 
gaudavo iš Romos už savo 
prekes? Roma siųsdavo 
Prūsam žalvario bliūdus, 
puodus, peilius, žirkles ir 
kitus naminius įrankius; 
žalvarinius, sidabrinius ir 
auksinius papuošalus, moli
nes lempas, kvepalus, žie
dus, karolius ir kitus dirbi
nius. Prekyba tarp Romos 
ir pabalčio kraštų buvo 
ypač išsivysčius nuo 50 iki 
200 metų krikščioniškos ga
dynės.

Prekyba su Rytais ir 
Vakarais

Besmunkant Romai, nu
puolė ir Prūsų prekyba su 
ja. Bet atkasenos rodo, jog 
pradedant nuo 5-jo šimtme
čio galo, pakilo senprūsių 
prekyba su arabais Mažo
joj Azijoj, su Konstantino
poliu, su Volgos bulgarais 
ir su rusais. Prūsų produk
tai, tarp kitko, pasiekdavo 
ir Kijevą.

Prūsuose atkasta daug 
arabiškų pinigų, kurie liu
dija apie plačią prekybą su 
arabų kraštais. O mainais 
už savo, gintarą, medų, vaš
ką, kailius ir kitas prekes 
senprūsiai iš arabų gauda
vo gerų plieno ginklų, pa
puošalų, kvepalų, vyno, 
džiovintų vaisių ir tt.

Šie įgabenimai, žinoma, 
nebuvo skiriami paprastų 
žmonių dauguomenei. Jais 
naudojosi turčiai ir poniš
kieji sluoksniai. Tačiaus tų 
įvežimų daugis nurodo, kad 
aukštesniuosiuose Prūsijos 
luomuose jau buvo susi
kaupę gana turtų 7-jame 
amžiuje.

Nuo 5-jo šimtmečio pa
baigos iki 8-jo šimtmečio iš
sivystė senprūsių prekyba 
su vakariniais slavais, taip 
pat su Danija, Švedija ir 
Anglija. Paskiri Prūsų ku
nigaikščiai jau 9-me am
žiuje turėjo daug karinių 
ir prekinių laivų, kuriais 
buvo išgabenama užsienin 
ir pargabenama namo di
deli kiekiai įvairių prekių. 
Apie tai rašė vokietys kro
nikas Peter Duesburgas.

Žemdirbystė, prekyba,

laivininkystė ir didokas 
turtų susikaupimas tam ti
kruose gyventojų sluoks
niuose — visa tai rodo, kad 
senprūsiai pirm kryžiuočių 
užplūdimo anaiptol nebuvo 
tokie “laukiniai barbarai,” 
kaip juos mėgina piešti se
noviniai ir naujoviniai vo
kietininkai.

Vokiški istorikai sužiniai 
iškraipo tiesą, pasakodami, 
būk nuo 8-jo iki 11-jo am
žiaus sparčiai augusi vokie
čių įtaka ir kultūra tarp, 
girdi, necivilizuotų senprū
sių. Be kitko, jie tvirtina, 
kad ir normanai — danai, 
norvegai — vokiškos veis
lės žmonės, ne tik laikinai 
įsiverždavo į senovinę Prū
siją plėšti, bet daugelis jų 
apsigyvendavo, susituokda
vo su vietinėmis moterimis 
ir “civilizuodavo” prūsus. 
Taip rašo ir Saksonas Gra- 
mmatikas. Bet štai kaip jis 
susipainioja. Vienoj vietoj 
jisai sako:

“Danai (normanai) išsi
žadėdavo net noro grįžt at
gal į savo tėvynę ir pradė
davo šią barbarų žemę 
(Prūsiją) laikyti savo tė
viške.”

Vadinasi, ne įsiveržėliai 
normanai įmušė savo ant
spaudą Prūsijos gyvento
jams, bet, priešingai, jie 
patys papuolė prūsų įtakon. įbinig 
Senprūsiai Gyveno ir Ant- vokietininkų

kalbos žodyno. Tegu skaity
tojas sugretina juos su ati
tinkamais lietuvių žodžiais 
ir sprendžia apie jų ‘vokiš- 
kumą” ar lietuviškumą:

nprusių kal-

Gotiškai Lietuviškai
afwagia apvagiu
valdands valdąs
atheis ateivis
aušo ausis
awi avis
baltha baltas
dails dalis
ganah gana
čia yla
gatvo gatvė
haryis karys
insaka įsakau
kas kas
is . . jis
sūnūs sūnūs
muša musė
ragina ragana
skauda skauda
skilja skylė
tėwi tėvas
wobuls obuolys
Joks vokietys, nesimoki-

gotų ar

neži-

rapus Berlyno
Upė, prie kurios žiočių 

stovi Hamburgas, buvo va
dinama Laba nuo senų se
novės; tik vokiečiai daug 
vėlesniais laikais perkrikš-

nęs 
bos ir nesuprasdamas lietu 
vių ar latvių įkalbos, 
nos nei vieno iš šių gotiškų 
žodžių prasmės, o lietuvis iš 
sykio atspės daugumos tų 
žodžių reikšmę. Be to, yra 
ištisi šimtai kitų gotiškų 
žodžių, skambančių pa
našiai į lietuviškus ir tu
rinčių tolygią arba artimą 

i prasmę. Taigi vien šis kal-
> parodymas sumuša

[ tvirtinimą, 
būk gotai buvę tikri vokie- v • • • ciai.

Gotų kalba išnyko, o.sen
prūsių kalba — išnaikinta 
vokiečių; užsilikę tik šiokie 
tokie tų kalbų žodynai ir 
keli menki religiniai raštai- 
vertimėliai. Bet ir tuos žo
dynus gamindami ir verti
mus darydami, vokiečiai 
viską tiksliai tempė ant vo
kiško kurpalio. Jeigu jie ne
būtų taip gadinę, tai maty
tume dar daugiau panašu
mų į lietuvių kalbą.
Senprūsių ir Lietuvių Kal

bų Svarba Mokslui
Prof. Percevas rašo:
“Senprūsių kalba buvo 

viena iš senoviškiausių, ir 
jeigu jinai būtų išsilaikius, 
tai pagal ją, lygiai kaip ir 
pagal lietuvių kalbą, gali
ma būtų studijuot įvairias 
kitas senąsias kalbas dar 
nuo pirmiau, negu susida
rė indo-europinės kalbos.”

Kodėl Senprūsiai Tapo 
Sunaikinti

Kaimynystėje su Prūsija 
10-me iki 13-jo amžiaus su
sikūrė stambios valstybės, 
kaip kad Lenkija; vokiečių 
kryžiuočių ordenas išaugo į 
didelę karinę jėgą. Senprū
siams teko visą savo energi
ją eikvot gynimui savo ne
priklausomybės ir pamati
nio tos nepriklausomybės 
ženklo — pagoniškos tiky
bos. Reikėjo kovoti su len
kais, iš vienoę pusės, o su 
vokiečiais, iš antros. Tuo 
tarpu dar nebuvo susijun
gusios į vieną politinę visu
mą įvairios Prūsų sritys ir 
gentys. Žiauri kova su iš
laukiniais priešais ryjo vi
są žmonių energiją ir stab
dė gamybinių krašto jėgų 
augimą. Prūsijos priešai 
dažnai ją naikino, degino, 
žudė jos gyventojus bei ver- 
gijon grobė.

Tolydžio reiškėsi žmonių 
(Tąsa 4-me pusi.)

Baltarusijos Mokslų Aka
demijos narys, V. Percevas 
dėl to daro pastabą, kad 
“laba” yra lietuviškas žo
dis ir reiškia “gera.” O El
be vokiečių kalboj jokios 
prasmės neturi. Apie Labos 
upę nuo senovės gyveno va
kariniai slavai, vadinami 
palabiečiais. Suprantama, 
kad ten gyveno ir lietuviš
kų senprūsių, kurių kalba 
ir ta upė pavardyta.

Įvairių Tautų Įtaka 
Senprūsiams

Jau nuo 6-jo ir 7-jo šimt
mečių aplink Prūsus buvo 
apsigyvenę visomis pusėmis 
ne vokiečiai, bet lenkai, ko- 
šūbai ir kitos,slaviškos tau
tos, iš pietų, vakarų ir 
šiaurvakarių, o lietuviai iš 
rytų. Pačioje Prūsijoje taip 
pat buvo šių tautų priemai
šų' greta su senprūsiais. Čia 
gyveno ir šiek tiek gotų-gu- 
donų, nuo seniau užsiliku
sių. Bet gotų abelnai nega
lima vadinti grynais vokie
čiais. Gotų tautoj ir kalboj 
buvo daug lietuviškų, sla
viškų ir suomiškų priemai
šų, kaip teigia tautybių ir 
kalbų žinovas Marr ir aka
demikas V. Percevas.

Percevas tvirtina, kad 
lietuvių įtaka prūsuose vir
šijo visų kitų tautų įtakas, 
ir senovės Prūsijos gyven
tojai bendrai vis labiau lie
tuvėje,'nors tarp jų buvo ir 
latviškų, slaviškų ir gotiš
kų priemaišų.
Argi Tai Tikri Vokiečiai?

Kadangi vokietininkai sa- 
vinasi gotus-gudonus, kaip 
šimtaprocentinius vokie
čius, tai čia paduosime eilu
tę paprastų žodžių iš gotų
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Ketvirtas Puslapis

Senoji Prūsija Pirm 
Kryžiuočių Užplūdimo

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
pasiskaidymas į aukštąją ir 
žemąją klases. Paprasti 
laisvieji gyventojai darėsi 
bent dalinai priklausomi 
nuo turčių ir ponų. Dauge
lis kunigaikščių ir bajorų 
j ieškodavo priešų paramos 
prieš paprastąją prūsų 
dauguomenę; šaukdavosi 
jie talkon ir vergėjus — 
“krikščionintojus” prieš 
stabmeldiškąją liaudį. Ben
drai pasakius, senprūsių 
kunigaikščiai ir didikai ne
mokėjo ir rimtai nesistengė 
vadovauti kovai dėlei savo 
tautos nepriklausomybės.

Tai tokios buvo priežas
tys, kodėl senprūsiai neiš
laikė savo valstybės, kaip 
dėsto akademikas Percevas. 
O kas liečia tariamus vo
kiečių patarnavimus Prūsi
jai, tai jis štai ką parodo:

Nieko Gero Vokiečiai 
Prūsams Nedavė

“Vokiečių kryžiuočiai ir 
paskui sekusieji vokiškieji 
kolonistai neįnešė Prūsijon 
jokių naujų, aukštesnių da
lykų į lauko ūkį; jie nemo
kėjo sujungti krašto nei su 
naujomis rinkomis preky
bai. Kryžiuočių įnešta 
krikščionybė taip pat nepa
dėjo Prūsijos kultūrai kilti. 
Krikščioniškieji pamoksli
ninkai kalbėjo nesupranta
ma gyventojams kalba ir 
neatnešė jiems raštiškumo. 
Kryžiuočiai ir krikščionių 
dvasiškiai lygiai plėšė kraš
to turtus ir lygiai trempė 
žmonių papročius ir teises. 
Kryžiuočiai, užkariaudami 
Prūsiją, kaip įsiveržėliai - 
razbaininkai, tikrumoje nu
traukė istorinio prūsų besi- 
vystymo siūlą, ir pirmynei- 
gą politinio, visuomeninio 
ir ūkinio Prūsijos gyveni
mo. Jokios civilizuojančios 
įtakos jie Prūsijai neatne
šė.” J. C. R.

BERLYNAS GRŪMOJA 
RUMUNIJAI

Berlyno radijas pasakojo 
apie kilusias riaušes Rumu
nijoj. Naciai deklamavo, 
kad, girdi, “anglų pakali
kai” Buchareste “išdavę sa
vo kraštą bolševikams.” Už 
tai hitlerininkai grąsino 
skaudžiai atkeršyti talki- 
ninkiškiems rumunų va
dams.

Pulk, von Papenas Paimtas 
Nelaisvėn

I • . t .

Sovietų kariai suėmė ir 
vokiečių pulkininką Adolfą 
von Papeną, pusbrolį Fran- 
zo von Papeno, buvusio na
cių ambasadoriaus Turkijai.
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WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2515 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
297A Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6109 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
183 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MIRIAM BRANDT BRESLOW 
(Merit Egg Store)

183 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2433 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the 
75 — 6th 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

HARRY RAPAPORT 
(Harry’s Delicatessen)

75—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

Pirmadienis, Rugpj. 28, 1944

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5073 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohoiic 
1499 Gates 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

1499 Gates
MORRIS ELKIND

Ave., Brooklyn, N. Y.

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Nojaus Arka. Ar teisybė, kad 

buvo visuotinas tvanas ir vis
ką prigirdė ? ...................... 2

Patarėjas Vyrams ir Moterims 
apie lyties dalykus, taipgi apie 
gimdymo kontrolę, meiliškas 
gyvenimas ir kaip iš to nau-

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

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

Lengvas Būdas išmokti angliš
kos kalbos be kitų pagalbos 35c

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

Pralotas Olšauskas, jo darbai ir 
nuopelnai, su meilužės 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 tinkamą porą ir 
gyventi turtingai ................. 75c

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

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

Biblija, išaiškina visą biblijos 
pagrindą, su 379 paveikslais 2.25

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

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

gai nesiženija .......................... 30c
Marių Duktė, graži apysaka .... 25c 
Kaip Duktė Gyveno Pflstynėje 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 
Bailių 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

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

M. ŽUKAITIS
, 334 Dean S L, Spencerport^ N. > Y.

Įsiveržę Transylvanijon
Turkijoj sakoma, kad ru

munai įsiveržę į Transylva- 
niją, buvusią Rumunijos 
provinciją, kurią naciai 
1940 m. prijungė Vengrijai.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine Liquor

Įsiveržimas į Mapia
Tokio radijas sakė, kad 

talkininkai įsiveržė į Ma
pia salą, 125 mylios nuo 
Naujosios Guinejos, bet pa
skui japonai būk privertę 
juos pasitraukti iš tos sa
los.

šiaur. Francijoj jankiai 
tik 9 mylios nuo svarbaus 
Rouen miesto.

297A Myrtle
DAVID KESSLER
Ave., Brooklyn, N. Y. T

hereby given that License No.NOTICE is ...
GB 2085 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undei’ Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
4501 — 4th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2437 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2277 McDonald Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ROBERT
2277 McDonald Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

E. FREY
Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8845 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
442 De Witt Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

442 De Witt
ALEX LIEBER

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1705 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail upder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 New York Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY VON DER REIDT
56 New York Ave., Brooklyn, N. Y.

4501—4th
THOMAS 

Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
bo consumed off the

LAGATOS
Brooklyn, N. Y. T

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

NOTICE 
GB 2290 __  ___  ___ ___ _____ ____
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNUZIATO DE ROSA, CORDARO 
161 Park Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9566 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Van Brunt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
424 Van

JOHN G, 
Brunt St.,

CHEN ESKI
Brooklyn, N ,Y. T

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

hereby given that License No.NOTICE is
GB 4920 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Bay Ridge Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2019 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
620 — 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX MUSHLIN
620 — 92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8868 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3049 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT JELALIAN
3049 Ave. U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8873 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Sullivan Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH PRIORE
I Sullivan St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9903 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3904 — 16th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS RUBINSTEIN 
3904—16th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tha- License No. 
GB 1838 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AGNES M. ANDOLENA
155 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8844 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Buffalo Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

REGINA NEWMAN
161 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5922 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Buffalo Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX PILLING ER 
(Max’s Buffalo Food Center)

132 Buffalo Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9528 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section .07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
428 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY RABINOWITZ
428 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1669 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
427 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARINO RODRIGUEZ
427 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5983 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6314 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SHIRLEY GOLDMAN
6314 Bay Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2163 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
382Vi Pulaski Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB BESTERMAN
382I£ Pulaski St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Stagg Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KATHERINE NAHIRNY
290 Stagg St., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2151 has been issued to the undersigned 
to sell beer,' at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
317 Stagg Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA CARDINELLI
317 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1313 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Stagg Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CONRAD WOLF
(As Adm. Est. of Laura Wolf) 

332 Stagg St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 362 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
357 Pulaski Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS BENINATI
357 Pulaski St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 629 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1261 Flushing Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY AHLEFELDER
1261 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9336 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control ‘ Law ’ at 
113 Nostrand Avenue^ Borough of-Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RICHARD TIEDERMANN
113 Nostrand Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
C 1020 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
182 Noll Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SUPERIOR BEER DISTRIBUTORS 
JS’2 Noll" St. / p ^'Brooklyn,'

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1592 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
526 Livonia Avenuę, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EVA SHERRY
526 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
KB 301 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 E. New York Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEONARDO DAMATO
608 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 329 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
345 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn. 
County. of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DOLANSKY
345 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 553 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
511 Ralph Avenue, Bprough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CATHERINE ZWIEBACK
511 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1591 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
732 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WALTER ALTHOFF
732 Pacific St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1302 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
332-38 Pennsylvania Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN FEIGELES 
332-38 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 468 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL HERBST
233 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 372 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 — Avenue O, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN BRANDSTATER 
(Margie Sweet Shoppe)

80 Ave. O, Brooklyn. N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 482 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1019 — Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID GROSSMAN
1019 Ave. H, Brooklyn, N. Y. T

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

LOUIS FREEDMAN
172 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 361 has boon issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
454 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STELLA DORAK
454—6th Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 587 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
85 Johnson Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOROTHY RUSSE & ADELINE COOKE 
85 Johnson St., Brooklyn, Jt, Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2169 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
206 Do Kalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIA MARCHESANO 
(Adelphi Delicatessen)

206 De Kalb Ave., Brooklyn. N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2783-85 Fulton Street .Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS MEHRBERG
(Fulton Self Service Super Market) 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5999 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2945 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAV MEYER
2945 Fulton St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licensę No. 
GB 5029 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1144 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY SPITT
1144 Noafrand Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby, given that .Licęnseį h{o. 
GB 1258 has been issued ■ tb the undersigned 
to $e|f, beer, at- retail) ynder;,Section ■ 107 Jof 
the.. Alcoholic BeVerage v1 Control Law" at 
318 Franklin Avenue,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings/, to be consumed off the 
premises. . >

?. SIGMUND R. TURCZANY
318 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9612 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
386 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to’ be consumed off the 
premises.

GAETANO D’ANTONIO
386 Myrtle’Aye., Brooklyn,1 N.'Y. 'T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4900 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
742 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
CASHIS KING MARKETS SYSTEM, INC.

742 Manhattan Ave,, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE 
GB 1710 _________ ___
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3515 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HARMELING
3515 Quentin Road. Brooklyn, N. Y, T

118 Bay

MEYER LEWENTHAL 
(King J. Dairy)

Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1799 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
333 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN BICKEL
333 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1673 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
89 Wyckoff Avenue, 
County of 
premises.

89 Wyckoff

Kings, to
JOHN 

Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BRUNO
Brooklyn, N. Y. T

hereby given that License No.NOTICE is
GB 4982 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
4921 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

4921
FRED 

3rd Ave.,
FIXSEN

Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2075 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4917 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

4917—7th
DIETRICH ATIRENE •

Ave., Brooklyn, N. Y, T

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

NOTICE 
GB 2417 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1419 — 8th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID KATZ
1419—8th Ave., Brooklyn. N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1867 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7116 Ft. Hamilton P’way, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consurrfcd off the 
premises.

7116 Ft.
HENRY BEHRJE

Hamilton P’way, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE 
GB 1253 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1154 Liberty Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off tho 
premises.

EDWARD GĘVĮRTZ, INC.
1154 Liberty Ave., - Brooklyn, N. Y. T

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2210 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1438 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARGARET SIMON
1438 Broadway, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1752 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undei’ Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
246 Nassau Avenue, 
County of Kings, 
premises.

WILLIAM BICA 
246 Nassau Ave.,

to

&

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

CHARLES MANERI
Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4943 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
185 Norman Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

185 Norman
LOUIS 

Ave.,
VOGEL

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is . ..
GB 1242 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Henry Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises,

SALVATORE FRUCIANO
(Charles Grocery & Delicatessen) 

500 Henry St., Brooklyn, N.

Law 
Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9938 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1202 — 60th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

ANTHONY PHILIP PREOLA 
1202—60th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9910 bis been issued to the undersigned 
to sell bee •. at retail undei’ Section^ 107 of 
the Alcoholic 
596 Carroll 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

59G Carroll
VITO GARRICCHIO
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1998 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn. 
Kings, to bo consumed off the

Alcoholic 
Driggs 

County of 
premises.

> OTTO KOPP
(Qtto’s Delicatessen)

25 Driggs Ave.,Brooklyn, N. Y.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

al

NOTARY
PUBLIC

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

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
. } y (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRASOMUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

NOTICE 
GB 9573 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
19 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises, 

LEXINGTON P. REESE, JR. 
Ave., Brooklyn, N.19 Utica

the

NOTICE 
GB 2416 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6906 Colonial Road,’ Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WALTER E. HASLAM 
690G Colonial Road, Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10135 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
362 Sumner Avenue, 
County of 
premises.

362 Sumner

Kings, to

JEAN 
Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SHORR
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 1244 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
503 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN F. STEILEN, INC.
503 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

i--------------------------------------------- a

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidi nu tokie 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9174 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

*2001 Mermaid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA GOLD1TNE 
(Monticello Dairy)

2001 Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10145 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
320 Central Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ROSARIO
320 Central Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

PATERNO
Brooklyn, N. Y.

Philadelphia, Pa
Vėl Galima Gauti

Kam reikalingas gyvenamo- 
kambario (Living Room)JO 

setas, dabar jau vėl galima 
gauti su Spring’sais, tokius, 
kaip buvo daromi prieš karą.

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

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

k am
ir ki- 
daug

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka’ 

mai visose dalyse miestą
TeL Virginia 7-4499

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, IIEMORRHOIDAI ir ki-

I tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- J gaios skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI k MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais 
kraujo ir šlapumo ištyrimai 
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS

su greitu palengvinimu. X-spindulių( 
suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri-

LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas — 

MED1KALI8 IŠTYRIMAS >2.

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

(Įsist. 28 m.)

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

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

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

i^iwiiAWAwnwnwftWftWAyiiflWAWAWAwnwflWftWAWflWAiimtf/iwniiwi

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

★
1113 Mt. Vernon St

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

SSI___________________________ I--------------------------------------------------------------------------------------------------------- —
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HĘLP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VYRAI
PILIEČIAI

DIRBTUVĖJE IR ANT KELIO DARBAS 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

CANTEEN CO., 
37 Rutgers St.. 
Belleville, N. J.

BE. 2-2117
Kreipkitės tarp 9 ir 4.

(204)

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

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

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

PA.
(208)

VYRAI—Imkite darbą industrijoje, gyvybiniai 
svarbioje karo pastangoms ir pokariniu me
tu. Storage Batteries yra ir bus naudojamos 
vis daugėjančiais kiekiais. Nereikės eikvoti 
laiko, kai ateis konversija. Mes galime pasi
naudoti darbininkais prie išsiuntimų, švino 
deginimo, sustatymų, nuliejimų, klijavimų, 
apkarpymų departmentuosc. Patyrimas nerei

kalingas. Progos greitiems pakilimams, 
Reikalingas atliekamumo apreiškimas.
GENERAL LEAD BATTERIES CO.

196 West Railway Ave., Paterson 3, N. J.
(203)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ
Patyrimas Nereikalingas.

75c Į VALANDĄ.
Laikas Ir Puse Už Viršlaikius.

JAY TRADING COMPANY
35 Meadow Street, Brooklyn.

______________________________________ (205)

REIKIA VYRŲ & MOTERŲ
Tarpe 13—50. Atrinkimui ir skaitymui Bal
tiniais Aptarnavimų Kompanijai: 5 dienas j 
savaitę : pradedant antradienį, baigiant šeš
tadieniu. Šis darbas yra nuolatinis. Ateikit bi 

dieną tarp 7—4. Klauskite Mr. Davidson.
Turite prisilaikyti WMC Taisyklių.

GORDON SUPPLY COMPANY
10 Clifton Street, Newark. N. J.

Camden. N. J.
Rugpjūčio (Aug.) 25 mirė 

Jieva Valinčienė, gyveno 901 
N. 7th St., Camden, N. J. Jos 
kūnas pašarvotas gyvenimo 
vietoje aukščiau paduotu ant
rašu. Bus palaidota antradie
nį, rugpj. 29-tą. Laidojimo pa
reigas eina graborius Rama
nauskas iš Philade4phijos.

Gimines ir pažįstamus pra
šome atsilankyti.

A. P.

RUMUNAI KOVOJA 
PRIEŠ VENGRUS

Kartotini, nors neoficia
liai, pranešimai teigė, kad 

rumunai prasiveržę per 
Vengrijos - Transylvanijos 
sieną, ir siaučią kruvini 
mūšiai tarp vengrų ir ru
munų.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Laisvės piknikas įvyks Daugelis 
žmonių kalba, kad Laisvės piknikas 
negaus alaus. Netiesa. Alus gautas, 
maistas ir viskas. Bušai bus sutvar
kyta. Dabar visiems lieka susirū
pinti pagelbos darbais, šaukiame 
paskutini platų susirinkimą ateinan
tį ketvirtadienį, 31 d. rugpjūčio, 
735 Fairmount Ave., 8 v. v. Prašom 
mūsiškių draugių ir draugų daly
vauti šiame susirinkime, o tie kurie 
negalėsite, būkite anksti parke pa
sirengę pagelbėti darbu. — Komisi
ja. (201-202)

WORCESTER, MASS.
Pranešimas Lietuvos Sūnų ir Duk

terų Broliškos Draugijos nariams. 
Jums turbūt jau yra žinoma, kad 
mūsų svetainė, 29. Endicott St., 19 
d. rugpjūčio, ryte sudegė. Todėl no
rime. pastebėti, kad mūsų sekantis 
susirinkimas, kuris įvyks rugsėjo 5 
d., bus laikomąs vasarnamyje, 
Olympią Parke. Pradžią 7:30 v. v. 
Malonėkite dalyvauti ir praneškite 
kitiems. Bus raportų apie namo 
sudegimą, taipgi taisymo klausimas. 
— J. J. Bakšys, sekr. (201-202)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo sesutės Barboros 

Petraškienės, kilus iŠ Lietuvos, Že
maitkiemio kaimo, Birštono parapi
jos. Išvykus iŠ Lietuvos į Ameriką 
1912 metais. Prašau susisiekti su 
manim sekančiu antrašu:

Marija Sabunienė, N. 635 Rua 
Jose Paulina, Sao Paulo, Brazil.

(202-203)

LYDYTOJAI
VINIŲ KALINETOJAI 

MOKINIAI LYDYTI 
LAIVŲ ĮRENGĖJAI 

RYKIUOTOJAI
VIDAUS MAŠINISTAI 

PLOKŠČIŲ METALO DARBININKAI 
VAMZDŽIŲ SUVEDĖJAI 

ŠVIRKŠTEJAI - MALIAVOTOJAI 
IR PAPRASTI DARBININKAI

KREIPKITĖS

DRAVO CORPORATION
GALE MADISON STREET, 

WILMINGTON, DELAWARE

AR U.S. EMPLOYMENT SERVICE, 
601 SHIPLEY STREET.

Reikalinga Liudijimai iš U. S. Employment Service. 
Reikalingas Pilietybes Įrodymas.

POKARINIS 
UŽTIKRINIMAS 

PAS 
WALLINGTON TUBE 

CORP.
480 Main Avenue 

WALLINGTON, N. J.
Patenkinančiai Pritaikoma 

Mokestis 
Naktiniam Bonai 

Geros Darbo Sąlygos

MUMS REIKIA 
Paprastą Darbininkų 
Mašinų Operatorių 

Pilnai Išsilavinę Mašinistai 
Inspektoriai

Kompanijos atstovai tarsis su 
aplikantais PASSAIC. PATERSON, 

HACKENSACK, N. J.

U.S. Employment Service 
Offices.

REIKALAUJAMA PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

(205)

NUOLATINIS POKARINIS DARBAS
CINUOTOJAI-PAPRASTI DARBININKAI

Gera Alga-Daug Viršlaikiu
Puikiausios Darbo Sąlygos

REIKALINGAS ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMAS

L. O. KOVEN & BRO., INC.
Paterson Plankroad & Franklin St.

JERSEY CITY, N. J.

REIKIA VYRŲ
Materialų. Kraustytųjų
Pagelbinlnkų Prie Išsiuntimų ir 

Priėmimų Departmente.

MILLWRIGHT PAGELBININ
KŲ IR ELEKTRIKIERIŲ

A. Schrader’s Son
481 Clęrmont Avenue, 

Brooklyn.
(Arti Clinton & Washington Stoties, 

8th Ave. Subve)

(204)

VYRAI
ABELNAS FABRIKO DARBAS TIEMS. KŲ. 
RIE NORI PASTOVAUS DARBO. DIDELIS 
MAISTO PRODUKCIJOS FABRIKAS. U2 
VIRŠLAIKIUS MOKAMA LAIKAS IR PUSĖ,

QUAKER MAID CO.,
80 — 39TH ST., BROOKLYN. '
  (205)

Kas Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laipię 
per apšviętą neša.

(207)

REIKIA DARBININKŲ
THE

CHARLES PARKER 
COMPANY

MERIDEN, CONNECTICUT
PUIKIAUSIOS PROGOS

ĮSIGYVENUSIAME FABRIKE
GEROS ALGOS

LAVINTIEMS IR NELAVIN
TIEMS DARBININKAMS 
PUIKIAUSIOS PROGOS 

TAIKOS METU 
KOMPANIJOS ATSTOVAI 

PRIBUS I
U.S. EMPLOYMENT 

SERVICE 
87 MADISON AVENUE 

NEW YORK CITY, 

Pirmadienį & Antradienį.
ARBA, JEI JŪS PASIRENKATE 

KREIPKITĖS PAS
THE CHARLES PARKER 

CO., 
MERIDEN, CONN.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

(203)

(208)

ORLAIVIŲ 
DARBININKAI 

VISŲ RŪŠIŲ
TAIPGI

ORLAIVIŲ 
TOOL TEKINTOJAI 

PRIE
MILLING CUTTERS

ORLAIVIŲ DIRBTUVĖS 
EKSPEDITORIAI, 

IŠSIUNTĖJAI
IR

VEŽIKAI
ORLAIVIŲ 

RANKOM NITUOTOJAI 
MAŠINA NITUOTOJAI 

IR PLEIŠYTOJAI .
PUIKIAUSIOS ALGOS!
NUOLATINIS DARBAS! 

VIRŠLAIKIAI!
GENERAL BRONZE

CORPORATION

43-02 — 38th St.
Long Island City

REIKALINGAS ĮRODYMAS GIMIMO 
VIETOS.

(206)

PIRKINĘ KARO BONUS!

NAKTINIAI APVALYTOJAI
Puikiausia proga naktinės 
priežiūros štabams, darbas 

vyrams virš 45.
5 DIENŲ

40 VALANDŲ SAVAITĖ
Valandos 6 P.M. iki 3 A.M., 
ir Ketvirtadieniais 9 P.M. 

iki 6 A.M.
KREIPKITĖS 

EMPLOYMENT OFFICE 
60TH STREET MEZZANINE.

Bloomingdale’s
________________ (205)

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI
DIRBTUVĖS DARBAS.

NUOLATINIS DARBAS.

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

(205)

VYRAI
KARINIAMS DARBAMS 

PRIIMAMI BI AMŽIAUS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 

NUOLATINIS DARBAS.
DAUG VIRŠLAIKIŲ.

Kreipkitės Tuojaus

IronboimdBox&Lumber Co.
46 Hoffman Place, 
HILLSIDE, N. J.

(203)

OFISUI BERNIUKAS
TURI TURĖT KOMERCINIO 

MOKSLO IR SUPRATIMO 
APIE TYPING.

SPERRY 
PRODUCTS,
1505 WILLOW AVE., 

HOBOKEN, N. J.
(204)

STALINĖ LATHE 
JIG BORE & 

MILLING MAŠINŲ 
OPERATORIAI 

TOOL TEKINTOJAI
SUPLANAVIMUI VYRAI 

LABORATORIJOS 
MECHANIKAI

VYRAI
Abelnam karų dirbtuvės 

darbui
TURRET LATHE 

NUSTATYMUI VYRAI
& OPERATORIAI 

TOOLMAKERS 
VYRAS ABELNIEMS 

DARBAMS

SPERRY
PRODUCTS,
1505 WILLOW AVE., 

HOBOKEN, N. J.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

(204)

REIKIA VYRŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS
DOWER FINISHING

& RESEARCH CO.
126 RALPH STREET, 
BELLEVILLE, N. J. 

______________________________________ (204)

REIKIA VYRŲ
LENGVAM GAMINIMO DARBUI. NUOLA
TINIS DARBAS; VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS 

40 VALANDŲ

STANDARD DRUG CO.,
240 CENTRAL AVE., 

NEWARK, N. J.
(203)

NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

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

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

i PA.
< ■ (208)

PAKUOTOJAI
Išsiuntimų cjcpąrtrnęntę. Lengvas darbaą. 

Gera proga; pastovus.
145 6TH AVĖ., 3-ČIOS LUBOS,

WALKER 5-9170.
(208)

BERNIUKAI
VIRŠ 18

LENGVAS STATYMŲ DARBAS. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

5 DIENŲ SAVAITĖ
VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS 40 VAL.

NUOLAT DABAR IR PO KARO.

PLAZA MFG. CO.
869 BROADWAY, N. Y. C.

(208)

AUTOMOBILIŲ MAZGOTOJAI
Turi būt patyrę. Su Chauffeur’s laisniais. $45 

j savaitę. Apmokamos vakacijos. 
Palmer Garage, 34-26 70th St., 

Jackson Heights.
Telephone HAvemeyer 9-8522.

(204)

SUPERINTENDENT
41 šeimynų, 4 aukščių aparttpentinis namas, 
Brooklyne. Patenkinanti alga ir 4 kambarių 

apąrtmentas ant pirmų lubų.
TRIANGLE 5-0831.

' (208)

PAKUOTOJAI
Išsiuntimų departniente. Lengvas darbas. 

Gera proga ; pastovus.
101 WOOSTER ST., 6-TOS LUBOS, 

WAUKER 5-9170.
(208)

VYRAI—VYRAI
Bendras Fabriko Darbas 
Patyrimas Nereikalingas 

PROGA PAKILIMAMS 
IR VIRŠLAIKIAI

Geros Darbo Sąlygos. Užkandžiam Patogumai.
HENRY HEIDE, INC.

313 Hudson St., kamp. Vandam (7th Ave. 
subve iki Houston ar 8th Ave. subve 

iki Spring)
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.
(207)

KIRPĖJAI 
IŠTIESĖJAI

PATYRĘ. GERA ALGA. NUOLA
TINIS DARBAS. PUIKIAUSIA 

PROGA. VALDŽIAI IR CIVI
LIAM DRABUŽIAI.

Oldin - Dennis Sportswear
1 East 33rd St., New York City.
I(207)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

(X)

HELP WANTED—FEMALE 
• REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS & MOTERYS
Jei jūs turite atliekamų keletą valandų į 

i dieną, kodėl neužeiti pasimatyti su mumis? 
į Mes patvarkysime 30 valandų savaitę atatin
kamai jūsų patogumui, bi. kada rytais, po
piečiais ar vakarais. Stanbi Photo Service, 
Building F, 16th and Riverfront, Hoboken, 
N. J.
i;(206)

MENIŠKA TAPYBA
Merginoms, kurios turi patraukimą, 

prie piešimo
NEPAPRASTA PROGA 
UŽDARBIS $22-$24.

LAIKE MOKINIMOSI.
i Užtikrinti Pakilimai. 5 Dienos.

370 — 7th Avenue, 
New York, Room 1625.

(203)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDU 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 ąt,), N, Y.
 ’ (X)

SALDAINIŲ PAKUOTOJOS
UŽDARBIS NUO 55c IKI 60c Į VALANDĄ 
SU ALGŲ PAKĖLIMU.'DIENINIS IR NAK
TINIS. DARBAS. BUIRJAŲ3IOS DARBO 
SĄLYGOS. POKARINIS DARBAS. Už VIRŠ- 
LAIKIUS, LAIKAS. IR PŲSR. APMOKAMOS 

VAKACIJOS šyĘNTįĘS, SU ALGA.

QUAKER MAID GO.,
80 — 39TH- Š&, BROOKLYN.

(205)

MOTERYS-MRRGINOS
Dirbti Valgyklose

DARYTI SANDVIČIUS
Karinis Fabrikas Harrison, N. J.

15 minučių nuo New Yorko.
DIENINIS IR NAKTINIS

DARBAS
GERA ALGA.

Turi būti pilietės.

MOHAWK COMMISSARY
101 Park Avenue, Boom 715,

N. Y. C. (203)

REIKIA MOTERŲ
Nuolatinis darbas; lengvas fabriko darbas.

New Jersey Tool & Wire Forming Co.,
101 Edison Place, Newark, N. J.

MITCHELL 2-0642.
(203)

MERGINOS
SUSTATYMAS IR SULIEJIMĄ MAŽŲ 

DALIŲ; GEBA ALGA. LENGVAS. 
ŠVARUS DARBAS;

PRISILAIKOMĄ WMC TAISYKLIŲ. 
KREIPKITĖS

KREMENTZ & CO.
49 CHESTNUT STREET, 

NEWARK. N. J.
(203)

ORLAIVIAM 
MOKINĖS

GERA ALGA 
LAIKE MOKINIMOSI 

su PROGRESUOJANČIAIS
PAKĖLIMAIS

ORLAIVIŲ
DIRBTUVĖS EKSPEDITORĖS 

IŠSIUNTINĖTOJOS 
IR VEŽĖJOS

NUOLATINIS DARBAS 
VIRŠLAIKIAI 

PUIKIAUSIOS ALGOS
GENERAL BRONZE

CORPORATION

43-02 38th St., L. I. City
REIKALINGAS ĮRODYMAS GIMIMO 

VIETOS.

(206)

REIKIA MERGINŲ
LENGVAS FABRIKO DARBAS

DOWER FINISHING
& RESEARCH CO.

126 RALPH STREET, 
BELLEVILLE, N. J.

 (203)

MERGINOS
18—25 METŲ 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Lavinkitės nepaprastai karjierai

.$22-$24 Alga 
LAIKE MOKINIMOSI 

Išimtina Proga 
PAKILIMAMS 

PENKIOS DIENOS
370—7th Ave., New York, Room 1607.

(203)

MERGINOS & MOTERYS
DALIAI LAIKO & PILNAM 

LAIKUI DARBAS.
Mes turime įvairių darbų savo fa

brike merginoms virš 16. Iš anks
čiau patyrimas nereikalingas. 
GŪROS DARBO SĄLYGOS. 

Kurios jaunesnės kaip 21 turi 
atsinešti įrodymus savo amžiaus.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(211)

MOTERYS 
ir 

MERGINOS
18 METŲ AR VIRŠAUS

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS

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

(205)

TVARKYTOJOS 
IR

INDŲ ATėMėJOS
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 

5 DIENŲ SAVAITE. 
POKARINE PROGA.

SPERRY 
PRODUCTS, 
1505 WILLOW* AVĖ., 

HOBOKEN, N. J.
(204)

VALYTOJOS
MOWERYS 

BENDRAM VĄEYMO 
DARBUI 

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

SEKMADIENIAI^ NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(211)

MERGINOS & MOTERYS
LENGVAS SUSTATYMO DARBAS 
DARYTI ŽAISLAM DAIKTUKUS. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

5 DIENŲ SAVAITĖ 
VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS 40 VAL.

PLAZA MFG. CO.
869 BROADWAY, N. Y. C.

(204)

MERGINOS ABELNAM DARBUI 
Lengvas fabriko darbas. $22, pridedant 

viršlaikius ; nuolat.
145 6TH AVE., 3-CIOS LUBOS, 

WALKER 5-9170.
(208)

MERGINOS — MOTERYS 
KARINIS DARBAS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Bendras Fabriko Dal bas; proga pakilimams 

ir bonai. Viršlaikiai. Geros Darbo Sąlygos.
Užkandžiams patogumai.

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

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

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

(207),

RAŠTININKĖS—DALIAI LAIKO
Valandos 7 ar 8 A.M. iki 1 P.M.

Puikios aplinkybės
ALGA 55-60c Į VALANDĄ

370—7TH AVE., NEW YORK, ROOM 1615
(204)

RAŠTININKĖS
PUIKIAUSIOS POKARINĖS PROGOS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
$22-$24 PRADŽIAI, 5 DIENOS 

370—7TH AVE., NEW YORK. ROOM 1630.
(204)

FILE CLERKS
(Archyvam tvarkyti raštininkė) 
NUMERIAIS VEDAMOS FILAS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$22-124 PRADŽIAI
370—7TH AVE.. NEW YORK. ROOM 1600. 
______________________________________(204),

MERGINOS
Ar jūs tarp 16 ir 18 ir jieškote pastovaus 
darbo nepaprastai giminingose aplinkybėse? 
Jei taip, kreipkitės pasitarimui Stanbi Photo 
Service, Building F, 16th and Riverfront, 
Hoboken ,N. J.

MERGINOS-MOTERYS
BŪTINAS

KARINIS DARBAS DABAR
Pastovūs Taikos Metu Darbai 

LENGVAS FABRIKO DARBAS 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

PATOGITRANSPORTACUA 
Kreipkitės Asmeniškai

Pradedant pirmadieniu, baigiant šeštadieniu 
9 a. m. iki 3 p. m.

Reikalinga atliekamumo pareiškimas ir 
gimimo certifikatas.

CONTINENTAL
CAN COMPANY, INO. 

16TH IR COLES STS.,
JERSEY CITY 2, N. J.

,, į Važiuokite Public Service Bus No. 31 ar 
Lower Jersey City Bušų Linija.

_____________________________

MERGINOS-MOTERYS
FABRIKO DARBAS 

55c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
Patyrimas Nereikalingas 

Viršlaikiai po 40 valandų

STERLING BAG CO., 
11-19 Green Lane 

Brooklyn.
(Flushing Ave. gatvekaris iki Gold St.)

 (206)

PRIE BUFETO MERGINOS 
KARINIAME FABRIKE 
HARRISON, N. J.

15 Minučių Nuo New Yorko.
DIENINIS IR NAKTINIS DARBAS 

GERA ALGA.
TURI BŪTI PILIETES.

MOHAWK COMMISSARY
101 Park Avenue, Room 715,

N. Y. C.

KEIKIA MOTERŲ
DIRBTI PRIE STALO, 

EGZAMINUOTI LENGVĄ 
SUSTATYMO DARBĄ

A. Schrader’s Son
481 Clermont Avenue, 

Brooklyn.
(Arti Clinton & Washington Stoties, 

8th Avė. Subve)

(204)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDAINES PAKUOTI 
AR 

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

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

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU-NAMŲ AR RESTAURANTS 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.
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Kas Nesislepia Po 
Doleriu?

Kada susipažinusi su mena-

Lietuvaitė Blue Network 
Programose

Helene Yancausky, geriau 
žinoma kaipo žmona žymaus 
komedijanto Harry Savoy, 
žvaigždės WEAF Camel ciga- 
retų programose, girdimose 
kas ketvirtadienio vakaro 10 
valandą, yra viena iš mūs pa
čių, lietuvaičių, kilus iš La 
Salle, Illinois.

Harry Savoy, pasitaikius bū
ti lietuvių sueigose bile kuria
me mūsų šalies krašte, yra ži
nomas, kaipo kugelio ir kuku
lių (kleckų) mėgėjas. Sakoma, 
jog, be kitko, Helene buvo pa
traukli tų lietuviškų “patro- 
vų” gamintoja.

Helena yra gimusi iš tipiš
kų lietuvių tėvų, aukšta mė
lynakė blondinė. Lankė La
Salle šokių mokyklą ir visuo
met domėjosi drama ir teatra
liškais veiksmais. Jinai per ei
lę metų yra buvusi dalyve Har- 
ry’o vaudevilio aktuose, o da
bar padeda jam jo radio pro
gramoje. Harry Savoy pri
klauso LaSalle lietuvių drau
gijoj, kuri siunčia visiems to 
miesto lietuviams kariškiams 
dovanas. Tad būtų ne pro ša
lį, kad išgirdę Helene sekamo
je programoje pašauktumėt ir 
pasveikintumėt ją su jos sėk
mingu augimu retai kam priei
namoje srityje.

Tarp Lietuvių
Plačiai žinomo Maspetho 

vaistininko ir žmonos Urbonų 
sūnus Jeronimas, baigęs 1938 
m. Columbijos Univ. kaip gy
dytojas, pašauktas karinėn tar
nybon ir paskirtas laivyno lei
tenantu. Šiomis dienomis jis 
paragintas apleisti Brooklyno 
Laivyno Ligoninę, kurioje iki 
šiol jis darbavosi kaip chirur
gas, ir vykti į Califomiją nau
joms pareigoms. Kaip ilgai ten 
jam teks būti, niekas nežino. 
Gal neužilgo reikės ir Pacifiko 
karo zoną pasiekti ... Good 
luck, lieutenant!

D-ras J. Urban, baigęs Co
lumbijos Universitetą, du me
tu internavosi Lenox Hill Li
goninėj, o iš ten stojo į N. Y. 
Memorial Ligoninę lavintis chi
rurgijos srityje, šiemet jis bai
gė ten ketiurių metų kursą spe- 
cialisto-chirurgo laipsniu.

Jaunesnioji Urbonų dukrelė 
Glorija tuoj išvyksta į Ithaca^ 
N. Y., kur ji už metų baigs ke
turių metų kursą (Cornell Uni
versitete. P.

Šio mėn. 20 d. New Yorko 
miesto radiofone dainavo Bos
tono vargonininkas Rapolas 
Juška. Dainavo gerai, tik kas- 
žin kodėl visame save repertu
are nerado vietos nei vienai lie
tuviškai dainelei? Bet už tai 
jis sudainavo net šešias vokiš
kas dainas! Nejaugi vokiškas 
menas būtų jam artimesnis, ne
gu lietuviškasis? 

—————— - I -■

įkaitintąjį Išleido 
Po Kaucija

James Good, 19-kos metų, 
įkaitintas buvus priežastimi 
brolio Joseph mirties, išleistas 
iŠ kalėjimo po $500 kaucija iki 
teismas išspręs jo bylą. Jaunes
nysis jo brolis mirė užsigavęs 
broliam apsistumdžius dėl jau
nesniojo naktinėj imo.

Brangus Vyras
- Grafienė Mildren Bedell da 
Gama, Bedell krautuvių virši
ninkė, teisme apsiskundė, kad 
jos mėlynkraujis vyras jai la
bai brangiai kainavęs. Jis tik 
per 10 dienų iš pradžių jų su
gyvenimo kartu dirbęs, bent 
sakęsis dirbančiu. O visą kitą 

.S. laiką jis tik norėjęs poniškai 
gyventi iš jos darbo. Pagaliau 
jis sutikęs ir atsiskirti “gra
žiuoju,” bet tik už $25,000.

Svarbus Pranešimas LDS 
ir ALDLD Kuopoms

Gerb. Draugai:
Nacionalis Karo Fondas pra

deda finansinį vajų rugsėjo 
15 d. Labai svarbu jame daly
vauti, kad sukelti nemažai pi
nigų tam svarbiam tikslui — 
rėmimui mūsų kareivių ir nuo 
karo nukentėjusių žmonių.

Šio vajaus atidarymui ir va
jaus planų sudarymui šaukia
mas lietuvių susirinkimas ket
virtadienį, rugsėjo 14 d., Lais
vės svetainėje, 419 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Kviečiame LDS ir ALDLD

kuopų valdybas ir šiaip na
rius šiame susirinkime daly
vauti.

Susirinkime turėsime Nacio- 
nalio Karo Fondo atstovą ir 
taipgi judžius apie to fondo 
veiklą.

Metai laiko atgal mes šiame 
vajuje gana gražiai pasirodė- 
me. Pasirodykime gerai ir šia
me vajuje.

Draugiškai
J. Gasiūnas,

LDS Sekr.,
D. M. Šolomskas, 

ALDLD Sekr.

MIRĖ Vedęs, kad Apvogti

Rado Nužudytos 
Moters Kūną

John Gordon, 39 m., mirė 
rugpjūčio 25-tą. Jis gyveno 
336 75th St., North Bergen, 
N. J. Pašarvotas J. Garšvos 
koplyčioje, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Bus palaidotas an
tradienį, rugpj. 29-tą, St. 
John’s kapinėse.

Paliko žmoną Susaną, sūnų 
Robertą ir dukterį Dorothy.

Peter Mingils, 63 m., mirė 
rugpjūčio 25-tą, 1 :16 po pie
tų, pas savo sūnų Steve Min
gils, pasirgęs tik vieną dieną. 
Pašarvotas Donowan šermeni
nėj, West 14th St., New Yor
ke. Laidos pirmadienį, rugpjū
čio 28-tą.

Peter Mingils buvo dauge
liui brooklyniečių pažįstamas, 
tankus svečias lietuvių organi
zacijų pramogose.

Gripsholm Išplaukė su 
Karo įkaitais

švedų laivas Gripsholm per
eitą trečiadienį išplaukė iš 
Jersey City prieplaukos į Go- 
teborg, Švediją, vežinas vo
kiečiais karo kaliniais ir civi
liniais įkaitais. Švedijoj jie bus 
išsodinti ir jų vieton, mainais, 
paimta amerikiečiai karo be
laisviai ir civiliniai.

Laivas taip pat išgabeno di
delį krovinį Raudonojo Kry
žiaus dovanų amerikiečiams 
belaisviams Vokietijoj. Kalė
dinėms dovanoms taikomuose 
pakeliuose, kožname iš jų, įdė
ta šie dalykai: kenuotos kala
kutienos, dešrų, slyvų pudingo, 
sviesto, hamės, sūrio, buljono 
plytelių, arbatos, riešutų, vai
sinių plytelių, datulių, anana
so, kramtomo gurno, cigaretų, 
tabako, pypkė, viena kokia 
žaismė, kaladė kortų, prausy- 
klinė servetukė ir paveikslas. 
Kožnas pundelis sveriąs 11 
svarų.

Studentą Įkaitino 
Žmogžudystėje

Lucien Carr, 19 m., studen
tas Columbia Universitete, 
įkaitintas žmogžudystės antra
me laipsnyje dėl mirties David 
Kammerer. Carr prisipažino 
mirtinai suraižęs peiliu savo 
buvusį mokytoją Kammerer. 
Jis aiškinosi tai padaręs įtūži
me, kad Kammerer lindęs prie 
jo lytiškai.

Policija suradus kitą liudi
ninką, William Seward Bor- 
roughs. Jis padėtas po $2,500 
kaucija. Borroughs, kaip sako 
policija, girdėjęs nuo Carr 
apie tą žmogžudystę tuojau po 
įvykio, bet nieko apie tai ne
raportavęs policijai, kadangi 
Carr sakęsis einąs pasiduoti 
policijai. Bet Carr pasidavė tik 
beveik 24 valandom vėliau.

Mrs. Blanche Zuckerman 
apskundė savo vyrą Adolph, 
jog jis vedęs ją tikslu pavogti 
nuo jos brangumynus. Iš kar
to teisėjui atrodė jos skundas 
dar vienu supykusios pačios 
skundu. Bet patirta, kad šioji 
yra jo jau devinta pačiulė ir 
kad rekordai rodo Adolfą bu
vus 11 kartų areštuotu už va
gystes. Po to visko, manoma, 
kad šios pačios reikalavimas 
uždaryti jį daboklėn bus iš
klausytas. Pati sako, kad pa
leistas laisvu jis ir toliau 
“skriaus moteris.”

Filmos-Teatrai
Stanley Teatre Smagi 

Sovietu Filmą
Dabar rodomoji Stanley Te

atre, 7th Avė. ir 42nd St., New 
Yorke, filmą “Adventure in 
Bokhara” nėra kariška filmą, 
bet iš liaudies padavimų apie 
to krašto žmones engusį Emi- 
rą ir žmonių pasipriešinimus.

Priedams rodo “Moscow 
Melodies.”

Du Parkų Departmento dar
bininkai rado mirusios moters 
kūną krūmokšniuose prie Hay
den Planetarium, New Yorke, 
netoli 81st St. tarp Columbus 
Ave. ir Central Park West.

Prie mirusios nerado nieko, 
kas įrodytų jos asmenybę. Tik 
rado apartmento raktą su užra
šu “7-F,” bet tokių daug. Mote
lis yra blondinė, apie 25-30 
m., 5 pėdų ir 6 colių aukščio.

Paskirtieji tyrinėti jos mir
ties priežastį ir kaltininkus de
tektyvai sako, kad moteriškė 
buvus išžaginta, sumušta ir pa
smaugta. Vieta, kur ją rado, 
sakoma, yra mėgstama meilu
žių. Daleisdžiama, kad ji pati 
su savo palydovu galėjo ten 
įeiti pasėdėti ir paskiau rasti 
tokią užbaigą. Įėjimas tarp tų 
krūmokšnių esąs labai žemas, 
jos aukščio moteris galėjus 
įeiti tik labai susilenkus arba 
ropomis.

Menama, kad jinai galėjo bū
ti užmušta kada nors anksti 
penktadienio rytą. Per rytmetį 
pro tą vietą praėjo daug auk
lių su vaikais, daug tarnaičių 
vedinos apylinkėj gyvenančių 
turčių šunimis, bet niekas kū
no nepastebėjo. Parko darbi
ninkai, kasdien pereinantieji 
apvalyti parką, pamanę, kad 
ten palikta krūva laikraščių, 
įlindo juos iš ten išnešti ir 
vieton laikraščių rado numirė
lę. Kūną rado vidurdienį.

Naujasis armijos paštas bu
vusios senosios Madison Squa
re Garden aikštės plote pradė
siąs veikti apie 5-tą rugsėjo.

ma pasiturinčia ponia Gould 
advokato Sincerbeux tarnaitė 
susilaukė tos ponios pas save 
viešniomis namiškiams ponams 
nesant namie, jinai jautėsi la
bai patenkinta. Gal jai atrodė, 
kad ir ji bene artėjanti prie 
taip vadinamos “aukštosios 
draugijos” ar tik iš įprastos 
pagarbos ponams nedrįso jai 
pasakyti nevaikščioti pas ją.

Neužilgo daėjo prie to, kad 
ponia jau pradėjo ateidinėti su 
savo ponu, o ponas įsismagino 
tuose namuose tiek, kad pra
dėjo vartoti telefoną. Tas dar 
daugiau įspūdžio į tarnaitę pa
darė, kadangi jis per telefoną 
su kuo tai kalbėjo apie milži
niškas sumas pinigų, dideles 
finansines transakcijas, pasa
kiškus pelnus. Tarnaitė malo
niausia nuolankavo tiems dide
liems ponams.

Pereitą penktadienį tarnai
tė maž nenualpo, kada prie 
namo suvažiavo būriai detek
tyvų ir išsiaiškino, kad tas 
“ponas,” seniau jau daug kar
tų buvęs areštuotas papras
tas sukčius, tiksliai priselino 
prie jos gauti garbingą rezi
denciją. Mat, po doleriu, po 
puikia rezidencija lengviau bi
le ką paslėpti, bile ką apgau
ti. Advokato Sincerbeaux re
zidencija randasi Greenway 
•Terrace sekcijoj, Forest Hills, 
Queens.

Apsigynimo Transportaci j os 
Raštinė atleido kiekį lengvų 
trokų civilinių vartojimui.

“Marsalietė” Pasiliks, 
Bet Kas Sugrąžins

Šampaną?
Pasirodo, jog amerikiečių 

žinių agentūros ir vėl apsiga- 
vusios nacių pranešimais, kad 
jie “pasitraukę” iš Paryžiaus, 
kaip kad jie visada daro 
“trumpindami linijas” arba 
“strateginiais sumetimais.” O 
jie tik rokavę, kad reikėsią 
išeiti. Kada mes čia iš džiaugs
mo giedojome “Marsalietę” ir 
(kai kurie) Stork Kliube ir ki
tose tokiose užeigėlėse gėrėm 
šampaną už Paryžių, tai mū
sų kariai dar tebemaršavo ne 
iš Paryžiaus link Berlyno, bet 
vis dar link Paryžiaus.

Hitlerininkai tuo tarpu tik
rai turėjo džiaugtis, kad nors 
jie pralaimi karo lauke, bet 
tebelaimi propagandos srityje, 
kad amerikiečių žinių agentū
ros tebetiki jų pranešimais.

Tiesa, sugiedojimu “Marsa- 
lietės” sukelta gero ūpo, o tas 
tradicinis kovos himnas pasi
lieka sveikutis ir tikrosioms 
iškilmėms. Bet kaip bus su 
tuščiomis šampano bonkomis?

i ________________________________

PIRKITE KARO BONUS!

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 ar 4 kambariai. 

Garu šildomi, nuolatos karštas van
duo. Yra Combination Sink. 3 kam
bariai $26 ir aukščiau. 4 kambariai 
$30 ir aukščiau. Matykite Superin
tendent. 677 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y. (200-206)

Vedėju National War Fund 
kampanijos Queens apskrityje 
paskirtas teisėjas Gustay W. 
M. Wieboldt.

George Sakalo ir Abr.aham 
Pollack apdegė bandydami už- 
gesyti užsidegusią gazolinos 
pompą garadžiuje, 704 E. llth 
St., New Yorke.
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PHIL BAKER 
žvaigždė pilnoj surprizų 
ir muzikos filmo j “Take 
It or Leave It,” dabar 
Brooklyno RKO Teatruo
se.

Produktam Naujos 
Kainos

Kainų Administracija nusta
tė naujas kainas šiems produk
tams :

Stalavoms vynuogėms (gra
pes) ne daugiau 15 centų sva
rui. Kai kur buvo po virš 30c.

Salotoms kainos pakeliama. 
Mažiau 10 uncijų galvutė iki 
12 centų, 10 iki 13 uncijų 14 
centų, virš 13 uncijų leista im
ti iki 18 centų.

Svogūnų geltonųjų kainos 
numažinta, leista imti ne dau
giau 5c.

Saldžiųjų bulvių du svarai 
21c.

Gal pagalvojęs, kad mirtis 
jį užmiršo, Morris Hockman, 
88 metų, rastas miręs' prie at
suktų visų 5 gaso kranelių, sa
vo vienišame apartmente, 91 
Sheriff St.

Rugpjūčio 23 iš Europos į 
LaGuardia stotį atskrido Fly
ing Ace su 12 keleivių ir 3,- 
765 svarais pašto.

Valstybinė darbų davimo 
agentūra Hempstead, L. L, sa
ko, kad Long Island karo dar
buose dar trūkstą 20,000 dar
bininkų. TU'

< CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Ventuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
tteičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

DANTŲ GYDYTOJAS

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

; Tel. EVergreen 7-6868 

n
į VALANDOS: į

Penktadieniais uždaryta 1

J. GARŠVA
I Graborius-Undertaker j
* Laidotuvių Direktorius
t Išbalsamuoja ir laidoja ant j 
. visokių kapinių. .

VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA) a

’ Parsamdo automobilius Ir ka- .
• rietas veselijom, krikštynom ’
| ir kitkam. |

231 BEDFORD AVENUE
į BROOKLYN į
i Telephone: EVergreen 8-9770 |
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NEDALINAMA ATSAKOMYBE
f

Mes egzaminuojam akis, rašome receptas, 
nupieštam planus.

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.
(Mes esame darę regėji- 
mo pataisymus viršaus 

1 yry daktarų ir kitokių
profesijų žmonėms, taip- 

V y1" gi jų šeimoms ir jų pa-
cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS 

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg Z-884Z

Trys Naują Namą 
Projektai

Miesto gyvenamų namų vir
šenybė paskelbė, kad jau tu
ri gatavus planus trims pigio
mis rendomis gyvenamų namų 
projektams Brooklyne. Jie lė- 
šuosią 30 milionų dolerių. Ren- 
dos būsiančios palaikomos nuo 
$5 iki 7 už kambarį per mė
nesį.

Darbą pradėsią tuojau, kai 
tik susidarys medžiagoms ir 
darbo jėgoms gauti tinkamos 
sąlygos.

Vienas iš tų statysimų jų va
dinsis Marcy Houses, tarp 
Flushing, Marcy, Nostrand ir 
Myrtle Avės. Lėšuosiąs $13,- 
726,000.

Kitas bus Central Brookly
ne, vadinsis Gowanus Houses. 
Ribosis Wyckoff, Douglas, 
Bond ir Hoyt gatvėmis. Šioje 
grupėje būsią 4, 6, 9 ir 14 
aukštų bildingai. Lėšuos $7,- 
876,000.

Trečiasis, lėšuojantis $1,167,- 
000, būsiąs Brownsvillej.

Taipgi jau esą numatyta 
planai dešimčiai kitų tokių ko
lonijų po visą miestą, bet 
smulkmenos ir pradėjimo lai
kas, kol kas, tebesvarstoma.

ZZ“ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

|Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
*5) |Q)|' STANLEY MISIŪNAS

/ 11 Z-Ml SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentai 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti i mūsų

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-8864

Dirmavonem ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 
Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




