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Rooseveltui

tas, 
kuris iš

lapkričio 7-tosios.
Nei nepajusime, kai šis 

nuo praskris ir mes eisime 
suoti.

Tačiau balsuoti eis tik 
kuris užsiregistruos, 
anksto tam pasiruoš.

New Yorke piliečiai regis- 
truosis sekamą savaitę — tarp 
spalių 9 ir 14 dd.

Kiekvienas 
užsiregistruoti, 
balsuoti.

Juo daugiau
gistruos, juo daugiau 
bus prezidentui 
laimėti rinkimus.

Atsiminkime tą kiekvienas 
ir kiekviena!

KRISLAI
Tik' Vienas Mėnuo. 
Moters Žodis Moterims. 
Ne i Mokyklą, Bet j

Klioštorių!
Špygos Kavalierius ir 

Iskarijotas.

Rašo R. MIZARA
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žodis:
“Moterys neprivalo laukti, 

kad joms vyrai pasakytų, kaip 
ir už ką balsuoti. Mes jau ne
besame jaunesnieji biznio 
partneriai. Mes neturime būti 
kvailelėmis ir be vilties...! 
Mes atliekame vyrų darbus. . . 
ir vyrai mumis didžiuojasi ly
giai, kaip ir mes didžiuojamės 
jųjų darbais... Daug gražiau QAIZA VA D
šiais laikais būti apsisvietusiu ; 1MAC1AI SAKO, KAD
X vi n/I ii nt i nnl/nltn *

SOVIETAI PRADĖJĘ 
OFENSYVĄ LIETUVOJ
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Sovietai ir Tito Partizanai 
Pradeda Apsupt Vokiečius 

Jugoslavijos Sostinėje
London, spal. 6. — So- Ičiai įsiveržė į kai kuriuos 

vietų kariuomenė, koman- [Belgrado priemiesčius, 
duojama maršalo Malinovs- [ Maršalo Tito partizanai 
kio, drauge su Jugoslavų: puola nacius vakariniame 

Vertas įsitėmijimo sekamas partizanais užėmė Pancevo pietiniame Belgrado šo- 
miestą, geležinkelių ir vieš- nuošė, • už 6 iki 20 mylių 
kelių mazgą, tik 8 mylios nuo Jugoslavijos sostamies- 
nuo Belgrado, Jugoslavijos čio.
sostamiesčio. Tuomi jie nu-j Neoficialiai teigiama, kad 
kirto vokiečiams visus ke- tūli Sovietų kariuomenės 
liūs į šiaurius nuo Belgra- junginiai jau persimetė iš 
d°. t i šiaurinių Dunojaus krantų

Kariniai korespondentai,į pietinius ir atakuoja hit- 
kartoja, kad raudonarmie- įlerininkus Belgrado pakra-

žmogumi negu nuduoti nekalta 
kvailute lelijėle.”

Šitaip rašo žymioji kino iri 
teatro aktorė June Havoc, 
Gypsy Rose Lee sesuo. Ji ra
gina merginas ir moteris la-j _ . . J ,
biau domėtis politika ir bal-Į Berlynas kaltojo, kad, 
suoti už Roosevelta, kad nesu-: girdi, Sovietai su didžiomis 
lauktume Hooverio laikų su pėstininkų ir tankų jėgo- 
nedarbo obuoliais... mis pradėję labai smarkų

“I say, it isn’t smart to be ofensyvą linkui Klaipėdos.
Londoniškiai karininkai 

kad Sovietai tuom

mis pradėję labai smarkų

dumb any more!...” pabrėžia 
gražioji Havoc’iutė. sako,

Įsidėmėkite tai jūs, lietuvai- stengsis užkirst pabėgimą 
tės gražuolėlės! vokiečiams iš Rygos į Ry-

* * * _ tinę Prūsiją.
Andai “Liet žiniose” tūlas j Maskva oficialiai nemini 

Girdžius pareiškė, jog srneto- gį0 0fenSyV0 jr praneša tik 
nininkų .sleis a »• ske.taama j vietinius mūšius prie 
ta lietuvi, visuomenės parajNareyo upes Lomžos srity- 
mos,” nes joje “parašyta to. J®, UZ keliolikos mylių nuo 
kia didelė nesąmonė, kad lie- Bytų PlŪSIJOS pietinio IU- 
tuvi, tauta dar nebuvo pri-j beziaUS. 
brendusi demokratiškam savęs 
valdymui, todėl jai buvęs rei 
kalingas diktatoriškas reži
mas.”

Pasakyta teisingai, bet šis 
laikraštis turėtų už tai vanoti 
kailį klerikalų partneriams so- 
cijalistams. Juk tai jie pra-Į 
eitame SLA seime balsavo duo-1 
ti iš SLA iždo $500.00 paminė-! Valstijų 
tai Smetonos knygai 
ti.”

i; Sunki Bus Kova Pribaigt

Kun. J. Prunskis, kaip rašo 
klerikalų spauda, vyksta į mo
kyklą. Vadinasi, jis daugiau 
negalėsiąs palaikyti savo “ži
nių” agentūros, pavadintos, 
LRKSB, iš kurios per virš me
tus laiko veržėsi pro-naciška 
prapaganda, nuodijusi tam tik
rą dalį lietuvių visuomenės.

Man rodosi, kun. Prunskiui 
ne į mokyklą tektų eiti (var
giai jis ką nors daugiau beiš- 
moks), o į klioštorių — “atpa- 
kutavoti” už tuos nuodėmingus 
darbus, kuriuos jis atliko at
vykęs iš Berlyno į Ameriką.

Tegu Prunskis tik pagalvo
ja: kiek jis žalos padarė savo 
fašistine veikla!

Nacius, Pareiškė Ka
ro Sekretorius

Washington.— Jungtinių 
karo sekretorius 

parom- Henry Stimson užtikrino, 
Į kad Vokietija, galų gale, 
bus supliekta, bet kartų jis 
pareiškė:

“Dar daug ir sunkiai 
teks kovoti. Vokiečiai su
gebėjo sudaryt nuolatinę 

[apsigynimo liniją palei sa
vo rubežius; jie surekruta
vo gana daug naujų karių 
ir sudarė gana jėgų pradi
niam gynimui savo Vaka
rinės Sienos (Siegfriedo Li
nijos).

“Apsupti vokiečiai (Fran- 
cijos) pajūriuose pasidavė, 
kuomet jiem atrodė, 
jie jau pilnai atliko 
pareigą.

“Mūsų uždavinys

kad 
savo

yra 
taip padaryti, kad ir jų ka
riuomenė Vokietijoje lygiai 
suprastų, jog jie yra ap
supti ir sumušti.”

Aną dieną Bostone buvo 
prakalbos, kuriose kalbėjo Mi- 
chelsonas, adv. šalna ir vie
nas kunigas. Prakalbų tikslas: 
pulti, bjaurioti Tarybų Sąjun
gą, mūsų krašto talkininkę.

So. Bostono Darbininkas la
bai išgarbino špygos kavalie
riaus kalbą. Girdi:

“Jam bekalbant pasigirdo 
balsas. Tai buvo balsas Iskari- 
jotiškos sąžinės, žmogus būna 
paliestas teisingo žodžio jo 
klaidingame darbe ir jis tos 
sąžinės balso negalėdamas at
laikyti gyvuliu sustaugia...”

Atrodo, jog tame mitinge ši-! testas atsiliepė iš publikos.

Slovakijos Fronte Sovietai 
Pagerino Savo Pozicijas 
Maskva.— Pasienyj l tarp 

pietinės Lenkijos ir Čecho- 
slovakijos Sovietai pagerino 
savo pozicijas; užmušė dar 
šimtus vokiečių ir, tarp kit
ko, pagrobė 12 jų kanuolių 
ir minosvaidžių.
taip buvo: Judošius kalbėjo 
nuo estrados, o žmogaus pro-

ščiuose.
Į šiaurių rytus nuo Bel

grado raudonarmiečiai už
ėmė Ecką ir Centą dau
giau negu pusiau aprietė 
kilpą apie skaitlingus vo
kiečių būrius. Prezidentas Franklin Delano Roosevelt

Anglai Atėmė iš Nacių Du 
Uostus Graikijoj; Blokadųo 

ja Juos ir Korfu Saloj
Roma, spal. 6.— Anglijos I Katakolon miestą Pelopon- 

kariuomenė Graikijoj ūžė- nese. Po Ęiono užėmimo, 
mė Rion uostamiestį, už 6 anglai panaudojo pačių na- 
mylių į šiaurių rytus nuo cių pakrantines kanuoles 
Patras miesto ir uosto. Pa- ir šoviniais iš jų nuskandi- 
trasą, trečią didžiausią no daug vokiečių valčių ir 
Graikijos miestą, anglai at- laivukų, kuriais naciai mė- 
ėmė iš nacių jau diena pir- gino ištrūkti iš Korintho Į- 
miau. Anglų lakūnai, pakil- lankos, 
darni iš 
aikščių, 
kiečius.

Patras
riniame Peloponneso pussa- 
lio kampe, prie Korintho Į- 
lankos vakarinio galo. Už
imdami Patrasą, anglai su
ėmė ir pusantro tūkstančio 
nacių.

Kiti anglų kariuomenės 
daliniai atėmė iš vokiečiu c

Patraso orlaivių ■ Anglai taip pat iškėlė sa- 
bombarduoja vo- vo kariuomenę į Sarandą, 

; vakariniame Albanijos pa- 
šiaurvaka- ^e’. Ukrinai užbloka

vo nacius artimoj Kortu sa
loj- _J_____

JANKIAI PER ŽIAU
RIUS MŪŠIUS DAR
PASIVARĖ PIRMYN

PREZID. ROOSEVELTAS ŠAUKIA VISUS PILIEČIUS 
UŽSIREGISTRUOI IR BALSUOT ŠIUOSE RINKIMUOSE

nesma- 
piliečių 
balsavi- 
tapčiau

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas kartotinai ra
gino visus Jungtinių Vals
tijų piliečius užsiregistruot 
ir balsuot ateinančiuose 
prezidentiniuose ir kongre
siniuose rinkimuose. Kal- 

Į bedamas per radiją ketvir
tadienio vakare, Roosevel
tas atrėmė republikonų ir 
kai kurių laikraščių išmis- 
lą, būk jis panaikinsiąs bal
savimų teisę ir jvesiąs A- 
merikoj diktatūrą, jeigu 
bus išrinktas prezidentu 
ketvirtajam terminui. Roo
seveltas, tarp kitko, sakė:

“Man būtų labai 
gu, jeigu mažas 
skaičius dalyvautų 
muose, nors aš ir
išrinktas prezidentu. Jeigu 
dalyvaujant dideliam bal
suotojų skaičiui aš pralai
mėčiau, tai ir pats pralai
mėjimas būtų man kur kas 
smagesnis. Tada niekas ne
galėtų abejoti, ką amerikie
čių masės išrinko.

“Labai svarbiuose 1920 
m. rinkimuose tiktai 49 
procentai piliečių tebalsa- 
vo.

“l|940 m. rinkimuose da
lyvavo 62 proc. ir pusė.. 
Bet ir tai anaiptol negana.

“Balsavimo teisė turi bū
ti lygi visiems mūsų pilie
čiams, nežiūrint jų rasės, 
odos spalvos ar tikybos, be 
rinkiminių taksų ir be jo
kių dirbtinių suvaržymų.”
Republikonai Nori, Kad 
Mažai Piliečių Tebalsuotų

Republikonai kongrese 
pasidarbavo pervaryt į- 
statymą, kuriuom atėmė 
arba griežtai suvaržė bal
savimą daugeliui milionų 
Amerikoš kareivių ir jūrei
vių. Nes republikonų politi
kieriai tikisi laimėti rinki
mus tik tokiame atsitiki
me, jeigu balsuos mažas 
piliečių skaičius, kaip pa
stebėjo prez. Rooseveltas. 
Jis specialiai atsišaukė į
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Republikonai Nori, kad Kuo Mažiausiai Piliečių Balsuotų;
Tik per Balsuotojų Neskaitlingumą Jie Tikisi Laimėti

moteris, kad užsiregistruo- rasis karo štabas yra pasi- 
tų ir balsuotų.
Karo Veiksniai ir Pokari- i .. , . ... .. „zacijos, kaip tik galima.

Raudonieji Baubai
Kai kurie politikieriai 

(daugiausia republikonai) 
dabar valkioja “raudonąją 
silkę” savo rinkimų kampa
nijoje, sakė prezidentas:

“Darbininkų ėdikai ir fa
natikai vadina 'komuniz
mu’ kiekvieną visuomeniš
kai progresyvį žingsnį; tą 
žodį jie naudoja prieš vi
sus sveturgimius piliečius, 
su kuriais jie nesutinka.

“Jie užmiršta, kad čia 
Jungtinėse Valstijose mes 
visi esame kilę iš ateivių 
(išskiriant indi jonus); ta
tai geriausiai liudija didvy
riški vardai sąrašuose už
muštųjų ir sužeistųjų Ame
rikos kariu.”
šalies Turto Naudojimas 
Republikonų Propagandai
Prez. Rooseveltas primi

nė, kad vienas republikonas 
senatorius ir 12 republiko
nų kongresmanų neseniai 
suvartojo 18 tonų ’ brangios 
popieros iš valdžios sandė
lių ir panaudojo valstybinę 
spaustuvę išspausdint dau
giau kaip tris milionus eg
zempliorių vieno repūbliko- 
no kongresmano propagan- 
diškos kalbos ir išsiuntinėt 
ją be paštaženklių, lėšomis 
piliečių taksų.

“Na, tai pažiūrėkime, 
kuom tas republikonų do
kumentas buvo taip svar
bus,” tęsė prezidentas:

“Nagi, tas dokumentas 
sako, kad 'raudonasis ko
munizmo siaubūnas bastosi 
po mūsų kraštą nuo rytų i- 
ki vakarų, nuo šiaurių iki 
pietų’ — jis kaltina, kad 
Roosevelto valdžia, girdi, 
dalyvaujanti milžiniškame

ryžę kuo greičiausiai pa- 
• | leist kariuomenę iš mobili-

niai Reikalai
“Talkininkai, komanduo

jami generolo Eisenhowe- 
rio, per paskutinius keturis 
mėnesius vedė vieną iš šau
niausių kovų visoj karinėj 
istorijoj,” kaip sakė prezi
dentas:

“Pacifiko Vandenyne mū
sų laivyno jėgos atakuoja 
japonus daugiau kaip už 
5,000 mylių į vakarus nuo 
Perlų Uosto.

“Bet mums dar reikės 
prasigrumti per Rheino li
pę ir kovoti už kiekvieną 
colį žemės kelyje į Berlyną. 
Mes su savo talkininkais 

nesustosime, iki pasieksime 
galutinąjį savo tikslą. Bet 
sugrįšiantiems mūsų didvy
riams mes turime parodyti 
juo stipresne, geroviškesnę 
ir demokratiškesnę Ameri
ką, negu bet kada pir
miau.”
Kariuomenė Bus Greit Pa

leidžiama Po Karo
Republikonų politikieriai 

pasakoja, būk prez. Roose- 
veltas turįs intenciją ilgai 
po karo laikyti kareivius ir 
jūreivius armijoje ir laivy
ne. Tai, girdi, todėl, kad ne
būsią darbo milionam ame
rikiečių po karo.

Atsakydamas jiems, Roo- 
seveltas priminė, jog kong
resas šiemet gegužėje pa
darė sekamą tarimą ir pre
zidentas jį pasirašė:

“Karo ir laivyno depart- 
i žmonių 

tam,
mentai nelaikys 
ginkluotuose jėgose 
kad išvengt nedarbo arba 
laukt darbo progų.”

Karinės Mobilizacijos di
rektorius, teisėjas Byrnes 
birželio 12 d. viešai pareiš
kė,kad “prezidentas ir bend-

Francija, spal. 6. —Siau
čia neapsakomai įtūžę tan
kų ir kitų jėgų mūšiai tarp 
amerikiečių ir nacių į 
šiaurius nuo Aacheno, kur 
įjankiai pirmiau prakirto

Amerikie
čiai užėmė Beggendorf ir 

kėlimo Kerkrade kaimus ir prasi- 
propaganda buvo naudoja- veržė mylią pirmyn į rytus 
— N---- L..L L ~LL_1j... nuo savo užimto Herbacho.

“Aš niekuomet nejieško- Vokiečiai darė nuolatines 
jau ir neprašau paramos į desperatiškas kontr-atakas; 
jokio asmens ar x asmenų j todėl jankiai kai kur pasi- 
grupės, kurie yra atsidavę Įtraukė į patogesnes pozici- 
komunizmui ar fašizmui ar jas. 
bet kuriai kitai svetimai i- 
deologijai.
DRAUGIŠKI RYŠIAI 

SOVIETAIS
“Bet tatai nei kiek 

kenkia tvirtiems ir drau
giškiems santykiams, ku
riuos mūsų kraštas kare 
palaiko su Sovietų Sąjunga 
ir, aš tikiuosi, palaikys at
eityje. Tai pačių. Rusijos 
žmonių dalykas, kokia ūki
ne (ekonominė) santvarka 
jiems patinka. Amerikos 
žmones džiaugiasi ir di
džiuojasi, būdami talkinin
kais su drąsiais - kovingais 
Rusijos žmonėmis, ne tik 
šiam karui laimėti, bet 
taikos pamatams nutiesti 
taikai po karo palaikyti.

“Mes turime išlaikyti 
išlaikysime vienybę su sa
vo talkininkais galingoje 
pasaulinėje organizacijoje, 
kuri bus pasiryžus ir su
gebės palaikyti taiką net 
ginklais, jeigu to reikės.”

sąmoksle parduot mūsų de- vokiečių liniją, 
mokratiją komunistams*

“Tokia baimės

ma Mussolinio ir Hitlerio
“Aš niekuomet nejieško-

• • v

Amerikiečiai pagilino 
savo kylį, įvarytą į nacių 
linijas ties Uebachu.
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Amerikos Kariai Paėmė 
Loiano Italijoj

Roma, spal. 6. — Ameri
kiečiai per žiaurius mūšius 
atėmė iš vokiečių strategini 
Loiano miestą, 15 mylių j 
vakarus nuo Bolognos did
miesčio.

Loiano yra plentų cent
ras. Bologna stovi jau ant
rapus nacių Gotiškosios gy
nimosi linijos.

Lietūs trukdo talkininkų 
žygius Italijoj.

Kanadiečiai Šturmuoja 
Nacius Dunkirke, po 
48 Valandą Paliaubų
.London, spal. 6. — Ka

nadiečiai iš naujo pradėjo 
audringai pult vokiečius 
apsuptus Dunkirko uosta
miestyje, šiauriniai - ryti
nėje Franci j oje.

Per 48 valandas pirmiau 
buvo sulaikyti karo veiks
mai iš abiejų pusių, kad ci
viliai gyventojai galėtų ap
leist Dunkirką. Tuo laiku 
19,000 civilių pasišalino iš 
miesto. Dabar kanadiečiai 
šturmuoja kelioliką tūks
tančių apgultų hitlerininkų 
Dunkirke.

Graikijos Partizanai Sutarti
nai Padeda Anglams

Roma. — Graikai, nacių 
išalkinti, nuplyšę ir basi, 
entuziastiškai sveikino įsi
veržusius Graikijon anglus.

Graikijos partizanai, de
šinieji ir kairieji, išvien pa- » 
deda anglams kovoti prieš 
vokiečius. Kartu jie puola 
savo tautos išdavikus-kvis- 
lingus.
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51 procentas Gallupo In
stituto apklausinėtų pilie
čių žadą balsuot už Roose- 
veltą, o 49 procentai už De
wey.
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Distomo, Oregon
Apie 75 mylių atstume nuo Portlando 

(Oregono valstijoj) yra nedidukas mie
stelis, nešiojąs “Berlyno” vardą. “Ber
lin” tačiau neilgai tebus, nes su š. m. 
spalių 28 d. tasai miesčiukas vadinsis 
Distomo. Taip, Distomo, Oregon!

Distomo miestelis, su 1,100 gyventojų, 
buvo Graikijoj. Bet įtūžę vokiškieji žvė
rys, Graikijos okupantai, tą miestelį su 
visais gyventojais nušlavė nuo žemės pa
viršiaus. Jie tai padarė dėl to, kad grai
kai partizanai sumušė nacių kariuome
nės pulką.

Na, ir dėl to gerieji Amerikos žmo
nės nusitarė Distomo vardą perkelti A- 
merikon, nors jis niekad nemirs ir Grai
kijos žemėje. Dramaturgas Maxwell 
Anderson, pirmininkas Committee for 

the Rebirth of Distomo, pasiuntė Ore
gono valstijos valdiškiems pareigūnams 
ir apskritai žmonėms siūlymą, kad jie 
Berlin’o vardą iš savo valstijos žemėla
pio išmestų ir įdėtų ten Distomo. Pasiū
lymas mielai sutiktas ir, vadinasi, žodis 
stosis kūnu.

Distomo krikštynos įvyks š. m. spalių 
28 d., nes tą dieną sukaks lygiai ketveri 
metai, kai Mussolinio juodmarškiniai į- 
siveržė Graikijon.

Tai bus įdomus įvykis: Berlin’o laido
tuvės, o Distomo gimtuves!

Jie Ruošiasi Partizaninėms
Kovoms

' Goebbelsas ir Himmleris, du žymieji 
nacių galvariezai, pradėjo kampaniją už 
tai, kad vokiečiai ruoštųsi partizaniniam 
karui prieš Jungtinių Tautų kariuome
nes, kai jos įeis į Vokietiją ir užims že
mių plotus. Jie grąsina vokiečiams, ku
rie pasirįžtų bendradarbiauti su Jung
tinių Tautų okupacinėmis armijomis,— 
grąsina mirtimi, kurią, girdi, jiems at- 
nešią partizanai.

Atrodo, kad naciškieji banditai sieksis 
vesti partizaninį karą, bet ar jie ką tuo- 
mi laimės?

Partizaniniam karui vesti turi būti 
tam tikros sąlygos. Pirmiausiai — žmo
nės, kurie eina į partizanus, privalo tu

rėti gilų įsitikinimą, kad jų pusėje bus 
pergalė, kad neužilgo atvyks jų armijos 
jiems padėti.

Ar vokiečiai partizanai gali turėti to
kį įsitikinimą? Ar jie gali manyti, kad 
vokiečių armijos kana nors išeis perga
lėtojomis? Žinoma, ne! Vadinasi, pir
moji sąlyga atpuola.

Partizaniniam karui vesti reikalinga 
miškai, dideli plotai, kalnai. Ar Vokieti
ja tą viską turi? Ne! Vokietija, paly
ginti, maža šalis. Kai Jungtinių Tautų 
armijos pradės į ją žygiuoti iš vakarų, 
rytų ir pietų jis vis labiau mažės, siau
rės. Vokietija neturi didelių miškų, ne 
daug joje yra ir kalningų sričių. Tuo 
būdu vokiečiai niekaip negalės padaryti 
to, ką padarė Tarybų Sąjungos, Jugo
slavijos bei Graikijos partizanai, bei ką 
padarė Franci jos makiai. Jie gali ban
dyti, ir tą veikiausiai darys, bet veltui 
nueis jų pastangos. Jie bus visiškai su
mušti visvien ir dėl to partizaninių me
todų pritaikymas Vokietijoje tik labiau 
nualins šalį, pražudys daug žmonių, o 
daugiau nieko gero nepasieks.

Tačiau daugelis žmonių mano, kad 
nacių lyderiai daro viską tik tam, kad 

juo daugiau vokiečių palaidoti, kad juo 
labiau Vokietiją visiškai nualinti.

Jeigu jie to siekia, tai savo tikslo pa
sieks.

"New York Age“ Už
Rooseveltą

Vienas seniausiųjų ir įtakingiausiųjų 
negrų laikraščių, “New York Age” pa
sisakė už prezidentą Rooseveltą.. Bėgyj 
pastarųjų 60 metų šis laikraštis visuo
met, apart vieno sykio, stovėjo už re- 
publikonų kandidatus prezidento vietai. 
Šiemet jis už Rooseveltą.

Tai reikšmingas įvykis, nes jis paro
do, kur link negrų žmonių masės links
ta. Nepaisant visokių republikonų pa
stangų pasėti negruose visokių nesusi
pratimų ir maišaties, negrai pradeda at
skirti pelus nuo grūdų ir stoja su prez. 
Rooseveltu.

New Yorko mieste, sakoma, yra apie 
150,000 negrų piliečių, kurie niekad pir
miau nebalsuodavo. Jeigu jie šiemet už
siregistruos ir eis balsuoti, tai jų balsai 
gali suvaidinti labai didelį vaidmenį iš
rinkime Roosevelto.

Tuo pačiu sykiu žurnalas Fortune pa
skelbė, kad, jo žiniomis, 70 nuoš. New 
Yorko ir Chicagos miestų negrų stoja 
už prez. Rooseveltą ir tik 27 nuoš. už 
Dewey. Kiti neapsisprendę.

Tai geras ženklas.
Bet reikia atsiminti kad negrai, kaip 

ir kiti piliečiai, negalės balsuoti, jei jie 
neužsiregistruos. Gi ne visi jie ir už
siregistruos, jei nebus paakstinti.

Tuo būdu PAG darbuotojams, unijis- 
tams, Politinės Komunistų Sąjungos na
riams, Amerikos Darbo Partijos nariams 
ir kitiems politiniai sąmoningiems pi
liečiams išeitis telieka tokia: eiti per 
stubas, žadinti piliečius, tiek baltus, tiek 
juodus piliečius, — kad jie registruotųsi 
ir rengtųsi balsavimui.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

Laisve—Libėrty, Lithuanian Daily

Vaizdas iš kovos prie Varšavos. Drąsi Tarybų Sąjun
gos kovotoja veda suežistą raudonarmieti iš mūšio lau
ko. Dešinėje pusėje matosi sudaužytas vokiečių tankas.

KAIP ATSISTEIGIA LAISVA LIETUVA
Ii

Rašo mūsų specialus 
korespondentas V. B.

Raudonoji Armija įžengė 
Tarybų Lietuvon pradžioje 
liepos mėnesio. Lietuvos 
laisvinimas prasidėjo su iš
laisvinimui Vilniaus krašto.

Besitraukiąs priešas pa
degė namus ir išsprogdino 
dirbtuves, tiltus, geležinke
lio stotis. Iš aštuoniolikos 
miestelių Vilniaus apylin
kėje šeši buvo visai sunai
kinti ugnies pagalba.

i spėjo išgelbėti šimtus ūki- 
: ninku gyvulių. Agrikultū- 
I ros departmentas nutarė 
atsteigti šešius sudegintus 
rajoninius centrus ir dar
bas jau pradėtas. Bus pa
statyti nauji namai su vė
liausios mados įrengimais 
ir parankamais. Visoje a- 
pylinkėje bebuvo likę viena 
ligoninė ir du gydytojai. 
Tuojau tapo įsteigta šešio
lika pirmosios pagalbos sto- 
Ičių, viena nauja ligoninė, 
keturi konsultacijbs centrai

Naminis Frontas
Įvedamos “Popierio Šventės”

Karo Gamybos Vadybos pra
nešimu įvedamos taip vadi
namos “popierio šventės” visos 
šalies miestuose ir miesteliuo
se, ribotoms popierio atsar
goms pratęsti. “Popierio šven
čių” metu prekybininkai ne
naudos popierio maišų ir vynio
jamojo popierio, išskyrus būti
nus atvejus švaros ar apsau
gojimo sumetimais.

Pirmoji “Popierio šventė” 
įvyko anksti liepos mėnesį Peo
ria,< 111. Tos “šventės” dėka bu
vo no tik sutaupyta didelis kie
kis vyniojamojo popierio ir mai
šų, bet ir sužadinta gyventojų 
ūpas taupyti popierį, kas padi
dino surinkto popierio kiekį 600 
nuošimčių. Peorijos “šventė” 
buvo taip nusisekusi, kad ji 
buvo paversta nuolatine.

Karo Gamybos Vadybos nuo
mone, “popierio šventės” kituo
se miestuose gali būti skelbia
mos, pagal Peorijos planą, 
vienai savaitei, mėnesiui ar iš
tisam karo metui. Net vienos 

pa

mynai ir konkurentai nieko 
nepelnys, nesilaikydami virš- 
minėtų taisyklių.”
Pennsylvanijos Vaikai Vado

vauja Skardinių Dėžučių 
Rinkimui

Karo Gamybos Vadybos pra
nešimu Pennsylvanijos mokyk
linio amžiaus vaikai vadovauja 
visiems Jungtinių Valstijų gy
ventojams skardinių dėžučių 
rinkime. Jie jau surinko 37,- 
000,000 dėžučių per šešis mė
nesius.

Kiekvienas moksleivis Penn- 
sylvanijoje, vienintelėje valsti
joje, kurioje mokyklos yra pil
nai mobilizuotos skardinių dė
žučių rinkime valstybiniu mas
tu, vidutiniai surinko 90 skar
dinių per šešis mėnesius, bai
giant gegužės 31 diena. Šį ru
denį, mokykloms atsidarius 
skardinių dėžučių rinkimas bus 
vėl atnaujintas.

Dr. Emery W. Balduf, Karo 
Gamybos Vadybos Surinkimo 
Skyriaus Mokyklų ir 
Vieneto viršininkas, 
Pennsylvanijos vaikus 
puikias pastangas.

Francis B. Haas, iš Harris- 
burgo, valstijos superintenden
tas Viešosios Instrukcijos, savo 
laiške mokyklų viršininkams 
šitaip rašė:

“Mes pageidaujame, kad mo
kyklos imtųsi visų pastangų at
nešti greitai pergalei mūsų ko
vojantiems kariams ir šia pro
ga aš norėčiau paraginti tuoj 

AV , | po mokslo metų atidarymo pra-As apkeliavau 8,600 my- j dgtj skardinių d6žučių surinki.

Kolegijų 
pagyrė 
už jų

LAIMINGAI ŠVIESTIS
Chicagos kunigų Drau

gas praneša, kad kunigas 
Prunskis, štabo narys, va
žiuoja Washingtonan. Jis 
ten eisiąs į Washingtono 
Katalikų Universitetą. Ką 
jis ten darys, tai pats pa
sako. Sako: “bažnytinių 
teisių skyriuje gilinsiuos į 
tarptautinius ir valstybes 
bei bažnyčios santykius.”

Draugas, aišku, netenka 
gausaus bendradarbio. Ta
čiau kun. Prunskis atsižy
mėjo ne kaipo laikraštinin
kas, bet kaipo pronaciškos 
propagandos Lietuvių Ka
talikų Federacijos Spaudos 
Biuro direktorius. Šimutis 
sako, kad tas biuras Drau
gui davė 140 biuletenius— 
700 mašinėle rašytų lakš
tų.” Kiekvienas gi lakštas 
buvo naciški pūliai .prieš 
komunistus, prieš Tarybų 
Lietuvą, prieš Jungtinių 
Tautų vienybę.

Ką dabar tasai Spaudos 
Biuras darys, netekęs savo 
vedėjo, sunku pasakyti. 
Linkėtina, kad jis visai už

sidarytų, nes hitlerizmo 
dienos vis tiek baigiasi, 
Biurąs greitai nebeturės 
kam tarnauti.

Kas liečia kun. Prunskį, 
tai galime palinkėti laimin
gai šviestis tame universi
tete. Gal ten pramoks blai
viau ir teisingiau pažinti 
tarptautinius santykius, y- 
patingai bažnyčios santy
kius. Pavyzdžiui, kun. 
Prunskis, nelankęs univer
siteto, visai klaidingai buvo 
nusistatęs bažnyčios san
tykiais su socialistine vals
tybe. Jis žinojo fik vieną 
tezį: bažnyčia turi vesti 
mirtiną kovą prieš socialis
tinę valstybę. Todėl jis taip 
įtūžusiai šmeižė ir puolė 
Lietuvos tarybinę vyriausy- 

■ bę ir visą Tarybų Sąjun- 
gą- !

Bet karas baigsis. Hitle
rizmo ir fašizmo nebebus. 
Jau dabar visiems aišku, 
kad bažnyčia turės sueitį į 
tam tikrus santykius su so
cialistine valstybe. Tie, ku
rie težinojo santykius mir
tinos kovos prieš socializ

mą, suklupo prieš gyveni
mo tikrovę. Juos pati baž
nyčia turi arba išmokinti 
persiorientuoti, arba juos 
uždaryti į klioštorių ir ne- 
beišleisti į svietą. Tegul ten 
baigia savo nelaimingas 
dienas.

Kun. Prunskis dar nėra 
per senas mokintis. Pama
tė, kad fašistinis laivas 
skęsta ir jo Spaudos Biurui 
prisieina bankrutuoti, tai 
vyras susideda savo turtą į 
valyzą ir traukia Washing
tonan ' mokintis bažnytinių 
santykių. Buvo kunigų ir 
nesuprato bažnytinių san
tykių! O bandė svietą mo
kinti, o rašė apie tuos san
tykius !

Galimas daiktas, kad 
kun. Prunskis susiprato lai
ku. Gal tasai universitetas 
ir padarys jį naudingu 
žmogum. Mes to jam nuo
širdžiai trokštame!

Pirkimas karo hono reiš
kia įteikimą į mūsų kario 
rąnkas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistini užpuoliką.

Pastatai dar tebedegė, 
kai pirmutinės tarybinės į- 
staigos sugrįžo Lietuvon. 
Dar nebuvo nutilę Vilniaus 
gatvėse kanuolių šūviai, 
kuomet Miesto Taryba iš- 
lipdė savo pirmąjį praneši
mą gyventojams, kad tary
bų galia sugrįžo. Gyvento
jai buvo šaukiami padėti 
gesinti gaisrus ir išgelbėti 
tai, kas dar liko iš degan
čių fabrikų. Mieste buvo 
belikę visai mažai žmonių
— dauguma buvo išsislaps
tę apylinkės miškuose. Bet 
į pirmą pašaukimą Vil
niaus darbininkai atsiliepė 
labai skaitlingai ir pradėjo 
energingai gelbėti, kas ga
lima buvo išgelbėti. Dar še
šias mašinas pavyko išgel
bėti Lino fabrike, dalį elek
tros stoties, vandens prie
mones ir kai kurias maši
nas Staklės fabrike.

Tuojau tarybų įstaigos 
tapo atsteigtos kitose Vil
niaus krašto vietose. Liepos 
13 dieną pradėjo veikti Vil
niaus Apylinkės ~ Tarybos 
Agrikultūros Departmen
tas. Bėgyje vieno mėnesio 
tapo suregistruoti visi žem
dirbystės ekspertai ir pa
skirstyti įvairiems ’rajo
nams. Tarpe tų ekspertų 
buvo vienuolika agronomų
— po vieną kiekvienam dis- 
triktui, — dvylika matinin
kų, penki žemės sausinimo 
specialistai, dvylika veteri
narų chirurgų. Agronomai 
ir kiti specialistai tuojau 
griebėsi už darbo organi
zuoti javų nuėmimo kam-
paniją ir savitarpę pagal
bą tarp ūkininkų, paruošti 
laukus dėl rudeninės sėjos, 
surūšiuoti gyvulius, suregi
struoti sudegintus pastatus 
ir apkainuoti vokiečių pa
darytus kraštui nuostolius.

Matininkai surašė apleis
tus ūkius ir surado, kad 
tokie ūkiai apima net 16,000 
akrų žemės. Imtasi žygių 
pradėti tą žemę dirbti ir 
apsaugoti turtą. Tuojau ta
po įsteigta 4 veterinarinė 
(gyvulių) ligoninė, kuri jau

i dėl vaikų ir moterų, ir vie
na prieš-epideminė stotis. 
Greitoje ateityje bus atida
ryta nauja, su 25 lovomis, 

i ligoninė Deveniškyje ir mo
tinystės namas Naujojoj 

'Vileikoj. Dabar apylinkė 
Į jau turi 40 gydytojų, _ 25 
’slauges, 15 akušerių ir .30 
patarnautojų. Jau suteikta 
medikališka pagalba dviem 
tūkstančiam ligonių. Suor
ganizuoti mokytojai ir ati
darytos pradinės mokyklos, 

! taipgi atidarytos dvi aukš
tosios mokyklos. Mokyklų 
i pastatai remontuojami. Na- 
Išlaičiams steigiami namai. 
Į Tūkstančiui ūkininkų parū
pinta pastogė, nes jų na- 
•mus vokiečiai sudegino. Vo- 
i kiečiai buvo į Lietuvą at- 
i gabenę daug baltarusių. 
Tarybų Vyriausybė imasi 
priemonių padėti jiems su
grįžti į savo kraštą. Visos 
nesugadintos melnyčios jau 
'veikia. Vokiečiams pavyko 
^sudeginti tiktai vieną mel- 
jnyčią Pabiržėje, bet ir ta 
i jau atstatoma.

Vokiečiai buvo pasinioję 
' sunaikinti popieros fabri- 
i ką, kuris jau trys metai 
i kaip nedirbo. Daug mašine- 
; rijos išsigabeno Vokietijon, 
ibet pastatų nespėjo sunai
kinti. Tuojau imtasi fabri
ką atremontuoti ir neužil
go jis bus paleistas darban. 
Visos lentpjuvyklos jau at- 

’ remontuotos ir pradėjo 
dirbti.Taipgi jau veikia trys 
Murpynės ir tuojau pradės 
i dirbti mielių fabrikas Nau
dojoj Vileikoj.

Tarybų vyriausybė daug 
ką padarė per vieną pirmą
jį mėnesį atsteigimui Vil
niaus krašto ekonominio 
gyvenimo, tačiau dar labai 
daug darbo ir pastangų rei
kės pašvęsti.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

dienos “šventė” gali labai 
gelbėti karo pastangoms.

Žmonės Jaučia Globą 
Kainų Kontrolėje

“Pereitų dviejų savaičių 
metu, kai buvau išvykęs iš 
Washingtono, aš aplankiau mū
sų Kainų Reguliavimo įstaigą 
vakarinėje Jungtinių Valstijų 
dalyje,” pasakė Chester Bowles, 
Kainų Reguliavimo Įstaigos 
administratorius, radijo prane
šime. “.............
lių plotą ir kalbėjausi su šim-1 ma vigose mokyk|ose ir t ti 
tais žemės ūkio vadų mokyto-: ikj cjnas nebebus svarbus ka. 
jų ir prekybininkų As turėjau. amonei/.
progos susitikti su laivų darbi
ninkais, lėktuvų mechanikais, J Atšaukiami Suvažiavimai Ke- 
pirkliais ir šiaip žmonėmis, | lionei Sutaupyti 
dirbančiais visose ūkio šakose, į Pulk. J. Monroe

“Pasikalbėjęs su 
kainų reguliavimo 
ir racij on avimą, 
metu ir po karo, 
vaizdą, kad dauguma šių žmo- rinkimus ir suvažiavimus, ko- 
nių supranta apsaugą, kurią Operuodami Apsigynimo Trans- 
jiems suteikė kainų reguliavi-, porto Įstaigai jos pastangose

suretinti su karu nesusijusį ke
liavimą.

Laike -paskutiniųjų mėnesių, 
150 organizacijų pranešė Ap
sigynimo Transporto Įstaigai 
apie suvažiavimų ątšaukimus.
Nuo Spalio 1 D. Nebegalioja 

Mėlynieji Tokenai
Kainų Reguliavimo Įstaigos 

adminisaratoriaus, Chester

Pulk. J. Monroe Johnson, 
jais apie i Apsigynimo Transporto Įstai- 
uždavinius; gos direktorius pranešė, kad 
dabartiniu virš dvidešimties įvairių orga- 
susidariau nizacijų neseniai atšaukė susi

mas šiuo sunkiu karo metu. 
Tai ypatingai buvo jausta tuo
se Vakarų miestuose, kur di
džiulės karo įmonės ir kariuo
menės bazės padvigubino gy
ventojų skaičiui ir tuo būdu su
darė palankias sąlygas pasa
kiškam kainų kilimui. Tų vie
tų gyventojai man papasakojo,' 
kaip kainų reguliavimo įstaty-
mas ne tik apsaugojo jų šeimų powjes pranešimu nuo spalio 1 nvnrnnTDnimn iclaidoe hiia Dilįpragyvenimo išlaidas nuo kili
mo, bet ir apsaugojo nuo in
fliaciją keliančių kainų jų me
džiagas, būtinas jų užsiėmimui, 
koks jis bebūtų: ūkininkavi- 

i mas, prekyba, amatai ar patar
navimai.”
42,000 Jstatymy Laužytojų Pa

juto OPA Taisykles
Kainų Administratorius 

• Chester Bowles pranešė,

dienos nebėgaiios | 
vertės mėlynieji to

Tai daroma beveik visų skar
dinėse dėžutėse ir 
konservuotų daržovi 
sviestų ir “specialti 

' cijonavimo dėka.
Ateityje konservuoto mais- 

: to punktų vertė bus sutvarkyta 
J tokiu būdu, kad da insis iš de- 

]kacl | šimties ir šeimininkėms nebe
laike pirmosios 1944 metų pu-’bus reikalinga grąž^ tokenais,”

heno taško 
kenai.

buteliuose 
ių, vaisinių 
es” nebera-

sės buvo 42,000 kainų, racijo- i pabaigė Bowles, 
navimo 
laužytojų. šis skaičius yra 
skirstomas šiaip:

2,191 kriminalinė byla už
vesta valstybės gynėjų (U. S., 
attorneys).

5,436 civilinės bylos, jų tar-i 
pe 4,265 arešto bylos, 13 leidi
mo suspendavimo bylų ir 1,- 
158 trigubo nuostolio bylos. Be 
to, 8,540 trigubo nuostolio bylų 
buvo likviduota be teismo.

5,196 suspendavimai admi
nistraciniu būdu ir 20,684 ga
soline racijonavimo kortelių 
atšaukimai už nesilaikymą ra- 
cijonavųmo taisyklių.

Bowles
visų
ten, kur
kia, manydami, kad įstatymai' 
taikomi jų kaimynams, bet nei 
jiems patiems, eina ranka ran
kon su Kainų Reguliavimo Įs
taigos pastangomis įgyvendinti ■

ar nuomų taisyklių Padangų Apžiūrėjimas Gąsdi
no Racijonavimui Bus 

Panaikintas 
Kainų Reguliavimo 

į pranešimu dabartin u 
solino racijonavimo 
galiojimui pasibaigus, 
vimui padangų 
žiūrėjimo 
naudojami.

Kainų Reguliavirbo 
pabrėžė reikalą protoristams 
laikyti padangų apžiūrėjimo 
liudijimus iki naujų “A” kny
gelių gavimo. Ką dž ryti su se
nais padangų apžiūrėjimo liu
dijimais vietos racijonavimo 
įstaigos savo laiku praneš.

OWL
pareiškė: “Griežtas 

aisyklių įgyvendinimas 
avieniai asmenys vei-

ls ta i gos 
“A” ga- 
knygelių 
racijona-

(thjerių) ap- 
liudijimąi nebebus

įstaiga

■ Redakcijos Atsakymai
P. V. — Labai gaila, bet ei- 

kaip galima teisingesnę racijo-' lutėmis pasinaudoti negalėjo- 
navimo programą ir gauti pil- me, — persilpnai si eiliuotos.
ną, supratimu paremtą, sava- ----- —
norišką pritarimą. Petrui. — Kai jūsų atvirukę

“Kai gyventojų dauguma iš-, gavome, korespondencija jau 
tikimai kooperuoja šiems karo 1 buvo laikraštyje. Truputėlį ji 
meto suvaržymams, daugeliu susivėlavo, bet tai atsitiko iš- 
atvejų kęsdami nepatogumus ir imtinai dėl technikinių prie- 
pasiaukojimą, mūsų pareiga žasčių. Pasitikime, jog dėl to 
yra juos įtikinti, kad jų kai-! nesupyksite.
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LMS VEIKLA
LMS ORGANIZACIJA PAAUGO

Šių metų pradžioje mes vedėme nedi
delį vajų, kad sustiprinti LMS finansi
niai ir organizaciniai. Kreipėmės į LLD, 
LDS kuopas, Moterų Kultūros Kliubus 
ir pavienius asmenis, mūsų meno rėmė
jus, kviesdami įstoti į Lietuvių Meno Są
jungą arba jai paaukoti. Pagal LMS 
Konstituciją kuopos bei\ organizacijos 
moka į metus po $5.00, kurios nori tap
ti pilnais LMS nariais ir gauti po kopiją 
visų LMS leidinių. Pavieniai nariai mo
ka į metus po $1.00 ir daugiau.

Tuo būdu į LMS šiais metais užsimo
kėjo 27 LLD kuopos, 18 LDS kuopų, 10 
Moterų Kultūros Kliubų. Didžiuma mi
nėtų organizacijų užsimokėjo po $5.00, 
kitos daugiau, dar kitos paaukojo.

Pavienių narių šiais metais gavome 
virš 50. Daug jų užsimokėjo daugiau, 
kaip po $1.00. Keletas davė po penkinę 
ir daugiau. Pavyzdžiui, J. Smalenskas 
aukojo $25.00, W. Deksnys — $20.00, 
V. Bullienė — $10.00, A. Tvarijonienė 
— $10.00.

Chorų, teatro grupių Lietuvių Meno 
Sąjungoje yra apie 25. Kai kurie LMS 
chorai, kaip tai Clevelando, Worcesterio, 
Los Angeles, dėlei ištraukimo kariuome
nėn jaunimo, buvo sustoję veikti, bet sto
jus kitiems veikėjams, ypatingai mote
rims, merginoms, minėti chorai vėl pra
dėjo veikti.

Yra chorų, kurie ir šiuo laiku dar ne
veikia. Wilkes-Barriu, Baltimorės, Eli- 
zabetho chorai šiuo tarpu nelaiko pamo
kų. Čia reikia likusiem chorų nariam ir 
kitų organizacijų veikėjams tuo reikalu 
pasirūpinti. Chorų atgaivinimas, sustip
rinimas yra labai svarbus mūsų visų dar
bas. Reikia kviesti seniaus dalyvavę 
chorų nariai ir veikėjai grįžti į chorus.

Chicagos mieste mūsų menas stovi ge
rai. Didžiausias Kanklių Choras suma
žėjo, bet nesustojo veikęs. Be to, ten susi
kūrė ir naujų chorų — moterų chorų. 
Chicaga turi, meno darbuotojų, chorve
džių, dainininkų. Apie teatro veiklą kol 
kas mes

Vajus 
virš 400 
daugino
riais. Kuopoms, kliubams ir jų veikė
joms - veikėjams LMS Centras reiškia 
padėkos žodį už minėtą talką - paramą.

LMS LEIDINIAI KARO METU.
Pereitais ir šiais metais LMS išleido 

eilę scenos veikalų ir dainų, taikomų ka
ro sąlygoms. Tai buvo ir dar tebėra rei
kalas duoti, parūpinti meno kūrinių, ku
rie pavaizduotų šį laiką, meniškai keltų 
mūsų sielos jausmą, stiprintų mūsų nu
siteikimą, kad greičiau laimėti karą 
prieš žvėriškiausią siaubūną — žmonių 
ir civilizacijos naikintoją — hitlerizmą.

Taip pat buvo reikalas, kuomet pra
retėjo mūsų jėgos, leisti daugiau trum
pų scenos veikalų, kad juos galėtų vai
dinti didelės ir mažos kolonijos. Opere
čių, didelių veikalų leidimas reikėjo pa
dėti į šalį, ramesniam laikui.

LMS Centrui pasisekė gauti ir išleisti 
scenos veikalų (neilgų), vaizduojančių 
aktualų gyvenimą vokiečių okupuotoje 
Lietuvoje. Veikalai “Dėdės Silvestro 
Kieme,” “Anapus Nemuno,” “Teismo 
Diena” ir “Priesaika’^ vaizduoja fašistų 
okupuotos Lietuvos padėtį. Šie veikalai 
išleisti pereitais ir šiais metais.

“Liepų šakos žemėn svyra 
Lietuvos šaly.
Savo krašto ilgis vyrų 
Ten daina gaili.”

MES GRĮŽTAME

mažai težinome Chicagoje.
davė Lietuvių Meno Sąjungai 
dol. finansinės paramos ir pa
mušų meno organizaciją na-

DAINOS-MUZIKA
Reikėjo išleisti gana apštus skaičius 

karo laikui parinktų ir Lietuvos patrijo- 
tinių dainų. Kuomet fašizmo siaubūnas 
pakėlė galvą ne tik užkariauti Europos 
šalis, bet ir sunaikinti tautas, jų kultū
rą, meną, tuo būdu patrijotinės dainos, 
tautinis menas tampa liaudžiai dar ver
tingesnis, daugiau prie širdies. Tarpe 
eilės kitų karingo pobūdžio dainų, šiais 
metais LMS išleido ir jau mirusio lietu
vių tautos poeto kun. Maironio sudėsty
tas dainas “Kur Lygūs Laukai” ir “Kur 
Bėga Šešupė.”

Poetas Maironis jose apdainuoja Lie
tuvos gamtą, žmonių vargus ir kovas 
prieš tuos pačius vokiečius kryžiuočius, 
senovės laikų hitlerininkus. Šios dainos 
nenustos savo vertės ir karui pasibaigus.

Bet šiuo tarpu daugiau dėmesio nori
me kreipti į dainą “Nuo Uralo Gaudžia 
Vėjai” — žodžiai Liudo Giros, muzika 
A. Klenickio. Liudas Gira yra vienas iš 
žymiausių šio laiko Lietuvos poetų. Poe
tas apdainuoja lietuvius karius, kuomet 
jie, sykiu su Raudonąja Armija veja ir 
naikina vokiečius nacius iš Sovietų Są
jungos ir iš Lietuvos. Ši daina (“Nuo 
Uralo Gaudžia Vėjai”) bus kaipo istori
nė daina, apdainuojanti lietuvių kovas 
su vokiečiais. Ji ne tik kovos, bet ir gro
žio, geros vaizduotės daina:

LOWELL, MASS
Jaunuolis Pranas Kraučūnas į Dental school from the Univer- 

Patapo Daktaru-Dentistu
Rugsėjo 24 dieną, šių 1944 

metų, Lowellio lietuviams ge
rai žinomas puikus jaunuolis 
Frank Kraučūnas sėkmingai 
užbaigė daktaro mokslą ir pa
tapo nauju dentistu. Tai buvo 
smagi naujiena visiems, kurie 
pažįsta Franą, kaipo gerą spor
tą lietuvišką jaunuolį.

Franas Kraučūnas dabar yra 
24 metų amžiaus vaikinas. 
Kuomet jo mylima motinėlė 
Veronika Kraučūnienė pasimi
rė 1938 metais, tai mūsų Fra- 
nukas buvo dar visai jauname- 
tis vaikiniukas. Kokis džiaugs
mas būt motinai matyti sūnų 
pasiekusį daktaro profesijos! 
O ji gyva būdama prie to 
kė ir daug pastangų dėjo.

Franas tada pasiliko 
dviem vyresnėm sesutėm: 
Iena ir Juozafina, kuri dabar 
jau vedusi. Jų tėvelis Simonas 
Kraučūnas turi smagų saliūną 
po No. 2 Concord St., gyvenna- 
mis 496 Butman Rd., Lowell.

Franas ėjo pradinę ir aukš
tesniąją mokyklas Lowelly. 
Paskiau mokinosi Alabama 
Universitete, o iš ten įstojo į 
“Tufts Medical and Dental 
School,” Medford, Mass, čia 
jis ir laipsniavosi į daktarą.

Vietinė anglų spauda—“The 
Lowell Sun” apie Franą Krau- 
čūną be kitko sako sekančiai:

.. Coming to the Tufts

šie-

sti
He-

I sity of Alabama, pfc. Kraūcti- 
I nas, of 496 Butman road, serv
ed as a member of the explo
rer staff in his fourth year, as 
a platoon sergeant, and parti
cipated in school sports.

He is a member of Belta 
Sigma Delta fraternity.”

Dabar Franas yra militarėse 
jėgose ir ten tarnaus, kaipo 
dentistas iki karas baigsis, o po 
tam žada atsidaryti profesijos 
raštinę savo gimtiniam mies
te, Lowell, Mass. Sveikinu ta
ve, Franai, ir linkiu geriausių 
pasisekimų mokslą pasiekus.

Dabar gi lieka darbuotis be 
paliovos, su geriausiomis pas
tangomis, kad priešas greičiau 
būtų sudaužytas ir kad karas 
užsibaigtų su didžiausiomis 
pergalėmis. Tam reikia visų 
vienybės ir tvirčiausio apsijun
kime visose tautybėse, kad vei
kiai mušti kruvinąjį fašizmą iš 
zisų pusių.

Reikia žiūrėti, kad preziden
tas Rooseveltas liktų išrinktas 
būtinai dar šitam terminui^ 
tuomi Amerika bus apsaugota 
nuo įsigalėjimo čia fašistinių 
elementų ir anoj pusėj vande
nyno bus didesnis smūgis pa
sauk fašizmui ir galas karam.

Simonas Kraučūnas yra 
“Laisvės” skaitytojas ir au
kauja mūsų darbų rėmimui. 
Aukavo penkinę ir Lietuvos 
gelbėjimui. J. Af. Karsonas.

Tai ilgesys fašistų okupuotos Lietuvos 
žmonių. Bet Gira neilgai mus maitina 
ilgėsiu. Dar tam pačiam posme mūsų 
tautos poetas dainuoja:

“Bet pražys kvapniais žiedeliais 
Liepų šakos tos.
Iš mūs būrio pusėj kelio
Niekas nesustos.”

nesustojo. Lietuva jau veik 
Poeto žodžiai “Nešim lais-

Ir niekas 
visa laisva, 
vę savo šaliai, priešą vysim lauk” pildosi 
ne tik Lietuvoj, bet kiekviename vokie
čių pavergtame krašte. Naciai vejami, 
kaip draskanti šunes, iš visų Europos 
šalių, kurias jie buvo pavergę.

Šis karas Lietuvos ir kitų pavergtų 
tautų prieš vokiečius yra naujo pasaulio 
karas, jaunatvės karas, teisingų idėjų 
karas. Karas, kad gyvent, auklėt meną ir 
kultūrą, o ne naikint, užgrobt, pavergt 
silpnąjį. Toks karas turi ir meną, poe
ziją. Liudas Gira baigia dainą, jog Lie
tuvos kariai, parnešę savo kraštui lais
vę, sako, “eisim prie brangių kapelių ir 
pagerbsim juos.” ___________

Mes grįžtame . . . Tiek ilgesio patyrę 
Kareiviškai žygiuojame, tvirtai.
Kelelis toks pažįstamas per girią, 
žalsvai apniūkę Nemuno krantai.
Garsina rytą vasaros saulėtą 
Pragydę sodžiuje gaidžiai.
Mes grįžtame ... Vėjelis lėtas
Gimtinės dūmais padvelkė saldžiai.
Motutė ne iš karto mus pažįsta:
Plieniniai, svetimi jai bruožai mūs veidų. 
—Vaikeliai mano! Jie gyvi, jie grįžta! 
Iš džiaugsmo didelio visiems graudu.
Ilgai negalime ištarti pirmo žodžio,
Gėla sunki užspaudžia gerklę mūs:
Juk grįžtam ne visi į gimtą miestą, sodžius, 
Ir ne visi tėvų atrandame namus.
Ties supiltais kapais, ties griuvėsiais sustoję, 
Mes naują priesaiką įrašome širdy.
Tegul ją amžių aidas pakartoja,— 
Ji kaip uola-—tvirta ir išdidi.
Prisiekiam tau, gimtoji mūsų žeme, 
Tavęs nemindys įsibrovėlio pėda- 
Kol saulė šviečia mums ir kojos remia, 
Brangioji, mes tave apginsim visada!

Salomėja Nėris.

Baltimore, Md

“O ką .gyvą sveiką rasim— 
Pamylėsim tą, 
Išbučiuosim brolį, sesę 
Širdimi karštai.”

Išlaisvinto Vilniaus 
Griuvėsiuose

Tokia daina yra lietuvių karių, taip 
kitų tautų karių, kurie kariauja už 

savo kraštams ne 
bet taiką, brolybę,

ir
laisvę. Jie parneša 
žvėrišką fašizmą, 
laisvę. Šią dainą, kurioje skamba kova 
su mirtinu priešu ir graži ateitis, reikia 
dainuoti visada, visur. Visi dainininkai, 
chorai ją turėtų įrašyti į savo dainų pro
gramą.

Dainos “Kur Lygūs Laukai” ir “Kur 
Bėga Šešupė” lietuviams jau yra dau
giau pažįstamos. Jas parašė kun. Mai
ronis. Maironio dainos apdainuoja Lie
tuvos upes, gėles, žmonių vargus ir ko
vas lietuvių su vokiečiais kryžiokais se
novėje. Maironis jau miręs, bet jo dai
nos tinka ir šiais laikais, nes kova eina 
su tais pačiais priešais.

(Iš LMS Naujienos.)

Vilnius dega. Pleška amžių turtai, 
Lietuvos švenčiausiasai iždynas. 
Padegėjai žiūro: tedegie!
Jie visur, kas buvo ko sukurta, 
Naikino: muziejuos, vienuolynuos. 
Gailystos kultūrai jie nežino.
Nepraeis tai tau dykai, vagie!
Jau lavonais savo jie nuklojo
It gatves, ir kiemus Vilniaus mieste.
Bet to maža da. Visi, visi
Turit jūs atgult po mūsų kojom, 
Lig Berlyno taip kelius nutiesti.
Galas tau, mirtis, fašizmo bestija!
Pasmerkta pranykti tu esi!
Užgesinsime gaisrus. Griuvėsiuos
Vėl gyvybę susikursim naują,
Vėl Tarybų Lietuva gyvuos!
Vėl sužibs rubinų žvaigždės šviesios!
Bėga lauk jau sumuštosios gaujos, 
Stingstančiom mūs žemę graibo saujom, 
Ir jau niekad nebetremps mum jos!

Liudas' Gira.

17 dieną rugsėjo Literatū
ros Draugijos 25 kuopa turėjo 
surengus pikniką gelbėjimui 
Lietuvos žmonių, nukentėjusių 
nuo karo.

Piknikas nusisekė gana ge
rai, publikos buvo vidutiniai. 
Galėjo būti daugiau, atsižvel- 

! giant į reikalo svarbą. Buvo 
! gražus būrys mielaširdingų ge- 
Į ros valios visokių pažiūrų lie- 
I tuvių ir gana gausiai parėmė 

■ žmones Lietuvoj. Pelno liko 
$83.00. Pinigai tuojaus bus pa
siųsti ten, kur reikia.

Ona Deltuvienė paaukavo 
I sūrį, kuris atnešė gražaus pel
no. A Skadinas paaukojo kvor- 

I tą medaus, bet išleisti ant pik
niko nebuvo galima, tai bus iš
leistas ant kito kokio paren
gimo.

Varde Literatūros Draugijos 
25 kuopos tariu širdingai ačiū 
atsilankiusiems svečiams, drg. 
dirbusiems ir aukautojams šia
me piknike.

Atvėstant orui reikia rengtis 
prie parengimų svetainėse. 
Kaip būtų gražu, kad visi pro
gresyviai lietuviai susiburtų 
apie Literatūros Draugiją, visi 
po biskį mes Baltimorę galėtu
me pajudinti. Būtų nauda Lie
tuvos žmonėms ir visiems pro- 
gresyviškiems lietuviams.

Baltimorės lietuviai pradėjo 
išsijudinti aukavimu drabužių, 
ne tik lietuviai, bet visas Bal
timorės miestas, štai rugsėjo 
24 dieną Sovietų gelbėjimo 
skyrius paskyrė drabužių rin
kimo dieną. Skyriaus vedėja 
Mrs. M„ Long paskelbė, kad 24 
dienos drabužių rinkimas pra
lenkė visus Amerikos miestus. 
Nors dar pilnai nesusverta 
drabužiai, bet Mrs. M. Long ti- 

7*kisi, kad 
rų gerų 
drapanų.

Taipgi,
riki nes katalikų ir protestonų 
bažnyčios renka drapanas vi
sai Europai, tai yra puikus ir 
labdaringas darbas.

Dabar pažvelgkime 
viškas parapijas ir 
plauko tautininkus, ką
kia? Vietoj rinkti pagelbą, tai 
jie varo agitaciją prieš tuos, 
kurie darbuojasi toj linkmėj.

Visokių srovių lietuviai yra 
geri žmonės, bet jie vadų už
nuodyti hitlerine propaganda 
negali kitaip matyti.

J. Balsys.
Užklupimas Nacių Lomžos 

Fronte
Maskva. —Į vakarus nuo 

Lenkijos miesto Lomžos, 
nakties laiku grupė raudon
armiečių prasiveržė per Na
revo upę, už 15 mylių nuo 
Rytų Prūsijos pietinio ru- 
bežiaus; užklupo ir sunai
kino vokiečius vienuose ap
kasuose, susprogdino jų į- 
rengimus ir sugrįžo be jo
kių sau nuostolių.

London. — Pietinėj Len
kijoje, prie rubežiaus su 
Čechoslovakija Sovietai at
ėmė iš nacių dar vieną 
tvirtovišką kalnų poziciją.

surinkta 145,000 sva- 
ir gražiai sutaisytų

pranešama, kad ame-

j lietu- 
visokio 

jie vei

Vaizdas iš anglų parašiutistų žygio j H Olandiją už vokiečių nugaros. Vienas jų, 
matyt, nespėjo kojomis pasiekti žemę, tai nusileido ant galvos. Netoli nuo jo buvo 
šieno kupeta, bet jon nepataikė. Šis drąsus anglų žygis, kaip jau žinoma, nepavy
ko ir iš septynių ar kiek tūkstančių parašiutistų, tiktai maža dalis pajėgė pra
simušti ir sugrįžti prie savo armijos.

Philadelphia, Pa.
Parėmė Knygų Leidimą t

Drg. A. Galkus parinko au
kų Liet. Literatūros Draugijos 

,knygų leidimui. Aukavo po $1: 
S. Reikauskas, A. Galkus ir J. 
Rainys; po 50 centų: J. Vogo- 
nis, A. Pranaitis ir M. Rainie
nė; po 25c: R. Merkis ir M. 
Jonikienėj Visiems aųkavu-

siems ačiū. Viso surinkta $5. 
Rep.

Japonai prasiveržė iki 6 
mylių nuo paskutinio dide
lio Chinijos uosto Foochow.

70 procentų Chicagos 
negrų žada balsuot už Roo
sevelt^. ______ _

Newark-Livingston, N. J.
Klaidą Atitaisomi

Įvykusioj parėj Lietuvos 
žmonių pagelbai, kur buvo su
kelta per $370, ten tarp auak- 
vusių po 5 dolerius nėra pavar
dės draugo P. Packevičiaus, 
kuris aukojo 5 dol. Atleiskit, 
drauge, už nemalonią klaidą.

G. A, Jaūiison.

So. Boston, Mass
ALDLD 2 Kp. “Laisvės” 
Vajininkai Jau Ant Kojų

Rugsėjo 28 d. Literatūros 
Draugijos 2 kuopos susirinki
me išrinkta 5 delegatai į 7 Ap
skričio konf. Sekr. J. šūkis 
pranešė, kad kuopa turi 91 na
rį užsimokėjusių duokles už 
šiuos metus, todėl daugiau de
legačių moterys išrinks, nes jos 
laiko susirinkimus skirtingoje 
dienoje. Kiti 5 delegatai išrink
ta į Liet. Pag. Teikimo konfe
renciją, kuri įvyks spalių 15 d., 
tai bus Bostono ir apylinkės 
konferencija, kaip pasekmin- 
giau ir gausiau pagelbėti dėl 
mūsų brolių ir sesių Lietuvoje. 
Į šią konferenciją kiekvienas 
lietuvis ir lietuvaitė turėtų at
eiti, kuris tik interesuojasi pa
gelbėjimu nelaimingųjų.

Smagiausia naujiena, tai, 
kad Laisvės vajuj vajininkai 
ant kojų šiuo sykiu, jie prane
šė susirinkimui, kad darbas 
bus pradėtas su 1 d. spalių ir 
kitų prašė talkos, tai J. Bur
ba ir Buivydas, Dumbrauskas 
tik pagelbininku būsiąs šiemet, 
nes daug dirbąs L. P. T. K. 
Burba apgailestavo, kad ne
gauta šios dienos Laisvė, kur 
turėjo būti pranešimas apie su
sirinkimą. J. D.

LAISVĖS'
KONCERTAS

Bus

November 12,1944
Sovietų artilerija pasiekia 

nacius Belgrado centre.
B’klyn Labor Lyceum
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Montello, Mass:
----------- 1

Vestuvės ir Prakalba 
per Radio

Rugsėjo 24 d., Laisvės skai
tytojai ir šiaip darbininkiško 
judėjimo rėmėjai Pranas ir Ju
lija Gerulskiai iškėlė vestuves 
savo dukrelei Mildai, kuri ap
sivedė su oficierium Joseph 
Szymkiewicz.

Pokilis įvyko pietų laike Lietu
vių Tautiško Namo apatįnėj 
svetainėj. Giminių ir svečių su
ėjo vietinių ir iš apylinkės 
apie 200.

Labai buvo gražus pokilis, 
turtingas skaniais valgiais ir 
gėrimais. Buvo gražių linkėji
mų ir sumanyta parinkti aukų 
pagalbai Lietuvos žmonių. E. 
Patrick ir J. Nevirauskas pa
rinko aukų ir surinko $45.15. 
Aukavo sekamai:

J. Walancauskas $10.
Po $5: Mr. ir Mrs. Gerulski, 

Mr. ir Mrs. Kruleikis, Mr. ir 
Mrs. John Sireikis ir Mrs. Pet
ty officer Joe Szymkiewicz, ir 
K. Lyman aukavo $2.

Po $1 aukavo: K. Kiburis,
Linkevich,

rių “Suvienytų Lietuvių Šalpos 
Fondui,” kuris yra pasimojęs 
ne Lietuvos liaudį šelpti, bet 
tik iš Lietuvos pabėgusius fa
šistus — Lietuvos kvislingus. 
Anglų kalboj rezoliucijos pa
siųstos: President’s War Relief 
Control Board, Washington, 
D. C., kita National War Fund, 
New Yorke ir vietinei spaudai.

sutiktas džiugiai, nes 
buvo labai puikios, 

gerai pasidarbavo

trys delegatai į AL

Iš Laisvės pikniko praneši
mas buvo 
pasekmės 
ypatingai 
moterys.

Išrinkti
DLD 7-to Apskričio metinę 
konferenciją, kuri įvyks spalių 
22 d. So. Boston, Mass. Dele
gatais yra J. Galgauskas, 
Preibis ir J. Grybas. Dvi 
ros darbuotojos LLD 9 k p. 
rėš sunkiai buvo susirgę ir 
rėjo dideles operacijas —
Mary Grigūnienė ir Elzbieta 
Kurulienė. Ligonės jau taisosi 
t greitai matysim jas tarpe 
lemokratinių lietuvių veikiant. 
Linkini, kad kuo greičiausiai 
tas įvyktų.

LLD 9 kp. Korespondentas.

Fr.
ge- 
na- 
tu- 
tai

tiški žmonės, nežiūrint savo 
sriovinio įsitikinimo, laikosi pa
syviai, kas liečia rinkimą var
totų drapanų per Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetą, ■ 
daugelis jų ir patys aukauja.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

■o

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas visgi darbuojasi 
smarkiai. Vėliausiame savo su
sirinkime nutarė vėl trumpoj 
ateityj ruošti prakalbas ir va
karienę, naudai Lietuvos žmo
nių, nukentėjusių nuo karo.

NOTTCE is hereby given that License No. 
CB 265 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
504-6 Marion Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAJOR JAMES A. McKENNA, JR. 
Post 199, V.F.W. of U.S.

504-6 Marion St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 411 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1713 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control
— Avenue U, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

MINNIE STREETMAN
U, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1808 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 Roebling Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOTTIE BOBITCHE
340 Roebling St., Brooklyn, N, Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1365 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6809 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

6809—3rd
WILLIAM SCHWARTZ
Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2520 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
178 Gold Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

UGO ANELLO
178 Gold St., Brooklyn, N. Y. T

Al Rozenberg, W.
Joseph Gerulskis, John Vaite
kūnas, Mr. ir Mrs. V. Miknas, 
Robert Kelly, Mr. ir Mrs. Na- 
vikauskas, Mr. ir Mrs. J. Pet
rick, ir Mr. Jeskevicz. Po 50c 
aukavo: Mr. ir Mrs. Guimond, 
Mrs. Zalukas ir Mrs. Gutaus- 
kienė. Smulkių surinkta $1.65. 
Visiems aukavusiems tariame 
širdingai ačiū.

Bridgeport, Conn
Keletas Žinučių iš Mūs Miestofa-

Kiekvieną savaitę Bridgcpor- 
to miestą apleidžia apie 500 
darbininkų; daugiausia aplei
džia “Apsigynimo Darbus”, ir 
grįžta į tuos miestus, iš kur po
ra metų atgal yra atvykę.

Connecticut Valstijos Republi- 
konai “Pabudo iš Miego“ 

prieš Prez. Rinkimus.
Ponia Clare Booth Luce 

(Congresswoman) jau pradėjo 
net važinėt su prakalbomis. 
Rugsėjo 30 d. ji kalbėjo New- 
arke ir Philadelphijoj. Minima 
ponia savo kalboje smarkiai 
atakuoja demokratus — ypa
tingai Rooseveltą. Ponia savo 
kalboje visur pareiškia, kad ji 
nesutinkanti Vokietijos skirs
tymui - dalinimui, ar priskyri
mui kitoms šalims jos teritori
jų. Jos nuomone, turėtų Ali jau
tai Vokietiją nuginkluot ir per 
keliolika metų Tarptautinė Ko
misija turėtų aprubežiuot avi
aciją ir laivyną, kad Vokieti
ja neprisistatytų “perdaug.”

Vadinasi, ponia pageidauja 
lygiai tokių pačių Vokietijai 
koncesijų, kaip kad ji turėjo 
po pereito Pasaulinio Karo, 
kad Vokietija vėl galėtų po 
25-kių metų pasaulį papluk
dyti kraujuose!

1713 Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1923 has been issued to the undersigned 
io sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control ] 
2005 Coney 
County of 
premises.

EUGENE

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
445 Kings Highway, 
County of Kings, to 
premises.

CAESAR DEL.
445 Kings Highway,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1635 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
4021 Flatlands Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JAMES E.
4021 Flatlands Ave.,

is hereby given that License No.

Petras.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

& REST., INC.
Brooklyn, N. Y. T

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

ENRIGHT
Brooklyn, N. Y. T

i 107 of
Beverage Control Law at 

Island Ave., Borough of Br’klyn, 
Kings, to be consumed on the

JACOB & HERBERT JACOB 
Quentin Bowling Center).

2005 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 564 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1231 McDonald Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

CHRYSOS MANUELIDES 
(Waldorf Lunchroom) 

McDoDnald Ave., Brooklyn, N.1231

on the

Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 368 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1764 E. New York Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOOLAS & DEMETRI CO., INC.
1764 East New York Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1806 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
478 Kings 
County of 
premises.

478 Kings

Highway, 
Kings, to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

ANTHONY 
Highway,

PALAZZO
Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1883 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law . at 
4209 Avenue J, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
premises.

CARMINE PASQUENZA 
('The Jay Tavern)

Ave. J, Brooklyn, N.4209

on the

Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 617 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 
5002 Ft. Hamilton P’way, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MURRAY HACKMAN
5002 Ft. Hamilton I’k'way, Brooklyn, N. Y. T

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
Vorhies Avenue, Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed on the

NOTICE is 
EB 347 has 
to sell beer, 
the 
2212 
County < 
premises.

JULIA LOUIS, EXECUTRIX
2212 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1756 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage Control Law at 
60 St. Nicholas Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed .off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2580 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
43 Hick Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

43 Hick
DANIEL HANAWAY

St., Brooklyn, N. Y. T

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

NOTICE 
GB 1713 
to sell beer, at retail unde^’ Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2703 
County of 
premises.

Alcoholic
Aven ue 

Kings,

2703 Ave.
JOHN

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

PAPPIANOU
Brooklyn, N. T

NOTICE
GB 8823 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1808A Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIA SCHMIDT 
(Four Star Del.)

1808A Fulton St., Brooklyn, N. Y. 3'

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5987 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9201 — 5th Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

9201—5th
GIROLEMO IJ3NGO

Ave., Brooklyn, N. Yl T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2544 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control T^aw 
524 
County of 
premises.

Alcohoiic Beverage Control I^aw at
— 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

524 4th
ANTHONY STILE

Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2046 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
377 Flatbush Avenue, 
County of 
premises.

Kings, to

Control Liw at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SAM BURSTEIN

is hereby given that License No.NOTICE
GB 1698 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 qt 
” *’ ' ” „3 Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

the
5909
County of
premises.

Alcoholic Beverage
— Avenue N.

Kings, to

5909—Ave.
SIDNEY 

N,
KRAVITZ

Brooklyn, N. Y, T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1821 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
4101 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law at 
— Avenue U. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

ALEX STEIN &
(Slope Del.)

377 Flatbush Ave. , Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1926 has been issued to the. undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
2602 Gerritsen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM
2602 Gerritsen Ave.,

be consumed off the

STEFFENS
Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2015 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6741 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

6741

off the

4101—Ave.
AARON LIPKO

U. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9757 has been issded to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage Control Law 
6818A-6820 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
8th Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2007 has been issued to the undersigped 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
115 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

MAGERDICH TEPIKIAN 
(Tepikian’s Food Store) 

3rd Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2439 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2750 Gerritsen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY TIMMERMAN
2750 Gerritsen Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2089 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law __ 
108 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM MACKIN
108 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y. T

at

Tenka, priminti, kad tą pačią 
dieną per St. Minkaus, iš Bos
tono, radio stotį kalbėjo špy
gų kavalierius Michelsonas. Jis 
norėdamas pakenkti Lietuvos 
žmonėms sakė, būk Lietuvai 
Pagalbos Komitetas neturi 
teisės rūpintis Lietuvos žmo
nių pagalba. Jis melavo, kad 
būk visa siunčiama pagalba 
neina Lietuvos žmonėms, bet 
‘‘tenka Rusijos bolševikams.”

Jis nesiskaito su faktais, 
kad šimtai amerikiečių jau ga
vo nuo lietuvių raudonarmie
čių, civilių ir vaikučių padėka- 
vonės laiškus už pasiųstą pa
galbą per Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetą. Jis galuti-, 
nai pasirodė Lietuvos liaudies. 
neprietelium. Ir tenka pastebė
ti, kad po jo tos judošiškos 
prakalbos žmonės dar daugiau 
aukauja Lietuvos žmonių pa
galbai. J. N evirauskas.

Tačiaus valdiška “Darbams 
Surasti” agentūra visgi per 
vieną rugsėjo mėnesį aprūpino 
darbais 2,304 asmenis. Bet 4,- 
687 darbininkai dar gali gauti 
darbus, kaip kad 
“State Unemployment 
— tiek pareikalavimų 
darbaviečių.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 535 has lx?en issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
142 Driggs Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
530 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH PETRALTA 
(J. J. Food Store)

530 Central Ave., Brooklyn, N. T

Kad ir apleidžia

Norwood, Mass
'Pasekmingas Lietuvių Litera-1 

tūros Draugijos 9 Kuopos 
Susirinkimas.

Susirinkimas įvyko spalių 1 
d., Lietuvių Svetainėje. Gero
kas skaičius narių susirinko. 
Buvo svarstyti svarbūs klausi
mai ir padaryta tarimai dar
buotis laikraščių vajuj visiems 
nariams, bet tikraisiais vaji- 
ninkais išrinkti Frank Preibis 
ir John Grybas.

Lietuvos žmonių šelpimo 
kale plačiai apkalbėta ir, 

" turėti pasekmingą rinkimą 
bužių, ir kitokių dovanų, 
pirmoj vietoj turim turėti 
tą-patalpą dovanoms sunešti, 
jas taisyti ir tt. Suradimui 
tinkamos vietos išrinkta komi
sija iš Marcelės Krasauskienės, 
M. Uždavinio ir L. Trakimavi
čiaus. Visi nariai pasiėmė lape
lių ir kortelių rinkimui dova
nų Lietuvos žmonėms.

praneša 
Office,” 
yra iš

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1964 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage Control Law at 
390 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNE WILLIAMS
390 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y. 'J'

daugelis 
darbininkų Bridgeportą, vienok 
kambarių ant randos vis dar 
jaučiamas trūkumas. Bet “for- 
nišiuotų” kambarių pavieniams 
asmenims yra pakankamai.

Rusų dvasiškiai smarkiai 
darbuojasi nuo karo Europoje 
nukentėjusiems pagalba. Ypa
tingai rinkime vartotų drapa- į 
nų. Tik pereitą savaitę tapo su
rinkta 4-ri tonai tokių drapa
nų ir nugabenta į laivą, kaip 
praneša Russian War Relief 
pirmininkas Sidney A. John- 

; son. Tūkstančiai yra pasiūly- 
| mų per telefoną, kur kviečia
ma atvažiuoti ir pasiimti. Dau
giausiai tokių drapanų suren
kama prie Holy Ghost bažny
čios patalpose.

Kažin, kaip pasirodys mūsų 
“Bendro Lietuvių Fondo” vei
kimas? Mes galėtume tik pa
linkėti gerų pasekmių mūsų 

i broliams katalikams tame dar
be; net su mielu noru galėtume 
ir pagelbėti, jeigu tik jie tikrai 
rinks 
nėms

drapanas Lietuvos žmo- 
nukentėjusiems nuo karo.

ilge- 
žmo- 

rengti orgaai- 
namus 
Tautos

PHILADELPHIA, PA.
Vasarai pasibaigus, rudenį 

sniems vakarams prasidėjus, 
nes pradėjo galvoti,
zacijų parengimus jau apie 
mieste. Taipgi ir Lietuvių 
Katalikų Šv. Marijos Parapija, ku
ri buvo sustabdžius savo pasilinks
minimo balius savo Bažnyčios salėje 
per vasarą, dabar vėl rengiasi ati
daryti į trumpą laiką su pilna 
energija, ir tikisi, kad visi parapi- 
jonai ir draugai malones dalyvauti 
ir linksmai vakarą praleisti, nes 

kad linksmiausios dienos 
yra ant Reed St. —- Tau- 

(236-237)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 630 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail uijder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
154 Montgomery Street, Borough of Brooklyn, 
Co.vnty of Kings, to 
premises.

PATRICK
154 Montgomery St.,

be consumed on the

SHIELDS
Brooklyn. N. Y. T

B

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1956 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
213 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx? consumed off the 
premises.

visi žino 
visuomet 
tietis.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks 9 d. spalių, 7:30 v. v. Liet. 
Salėje, 29 Endicott St. Visos daly
vaukite ir naujų atsiveskite.—A.W.

(236-237)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį spalių 9 d., 8 v. v. Lais
vės Choro salėj. Dalyvaukite susi
rinkime ir pasiimkite savo knygą 
Lietuva Ugnyje. — W. B., sekr.

(236-237)

GREAT NECK, N. Y.
Svarbios Diskusijos. Rengia Liet. 

Am. Piliečių Kliubas. Įvyks spalių 
8 d., Kasmočių Salėje, 91 Steam
boat Rd., 6:30 v. v. Diskusijų Te
ma: Rinkimai ir Lietuvai pagalbos 
teikimas. Kviečiame visus dalyvauti.

(235-236)

rei- 
kad 

d ra
tai 

vie-

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINE
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

STANLEY ZUK
213 Franklin St., Brooklyn, N. Y. TFOTOGRAFAS

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

PIRKITE KARO BONUS!
pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Rei-

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

NOTICE is 
EB 458 has 
to sell beer, 
the 
527 Park
County of 
premises.

Avenue, 
Kings, to

JAMES
527 Park Ave.,

V. TOSCANO
Brooklyn, N. Y. T

1O% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER!

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planas.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

BUY WAR BONDS

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y,
Telephone Stagg 2-8842

aiMi*

NOTARY 
PUBLIC

BROOKLYN, N. Y660 GRAND ST
aQgWwWwwnilizWwwimniiinil^^

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

t

1113 Mt. Vernon St.
(Jsist. 28 m.) PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

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

(BIELIAUSKAS)

LAISmUOTAS GRABO RIHS

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Bet 

lėtas 
deda visas pastangas dabar te- 
berenkantiems asmenims var
totas drapanas pakenkti ir pa
šiepti. Tiesa, tą daro nelavinti 
ir tamsūnai. Tačiaus Bridge- 
porto taip vadinami inteligen-

apgailėtina, kad yra ke- 
fanatiškų žmonių, kurie

I )■ 9

KADA BŪSITE
NEW YORKE

Rinkimų reikale nutarta 
smarkiai darbuotis už Roose- 
velto išrinkimą prezidentu, ir 
už kitus pažangius žmones j 
valdžios vietas. Taipgi, plačiai 
apkalbėta apie National War 
Fund skirtus tūkstančius dole-

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St.

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedčliomis ir šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto.
278 Harvard Street 

kanip. Inman St., arti Central Skv. 
CAMBRIDGE, MASS.

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

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

LIUUVKM

532 Grand Street, Brooklyn

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHRONIŠKOS LIGOS
GERIAUSIA DUONA
^SCHOLES BAKING
I \ iė ---------- -------- -

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDLKALI8 IŠTYRIMAS fZ.

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Sav. y. LUKpŠĘVIClVS. Tel. EVergreen 4-8802

-■ 'Wii; •

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

. - it
.................................................................................................................................i finu
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LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 

. moderniškai įruošta mū
sų šermininė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.
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šeštadienis, Spalių 7, 1044

New Haven, Conn.
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Visko Po Biskį

Siautė audra; kaip dauge
lyje vietų ir miestų, taip ir 
mūsų miesto neaplenkė. Vadi
namas hurricane daug medžių 
mieste išvertė iš žemės, daug 
nulaužė, kitus tik aplaužė, 
daug bildingų langus išdaužė, 
daug žmonių buvo be elektri- 
kinės šviesos per 2-3 dienas; 
tas pats ir ant gatvių — buvo 
sugadintos šviesos. Dabar jau 
ateina į normališkas gyvenimo 
vėžes: miestas baigiama va
lyti, vielos baigiama taisyti ir 
žmonės turi stubose šviesos, 
jau pradeda apmiršti, ką per
gyveno.

Ant rytojaus po audros į 
miestą neparėjo joks pašto 
siuntinys iš kitų miestų. Nega
lėjo traukiniai pareiti j miestą, 
nes buvo vandeniu užsemtos 
relės. O daugiausiai buvo bai
mės, nes nei vienas nežinojo
me, kas gali atsitikti pačiai gy
vybei, bet audros gyvybių iš 
mūsų miesto nenusinešė, nete
ko girdėti. Daugiausiai nuken
tėjo pamariais apgyventos vie
tos ir stubos.

Po audrų teko važiuoti per 
farmas, tai matyti daug vai
sinių medžių sugadinta, o ku
rie pasiliko nenulaužti, tai vai
siai nudaužyti, kaip obuolių, 
taip kriaušių.

Sustojom pas mūsų kaimy
nus ūkininkus Mureikus. Kaip 
tik išlipom iš mašinos, tuojaus 
pastebėjom, kad vienas didelis 
medis jau ant šono. Toliau pa- 
ėjėjom, radome daugiau nu
laužytų, perplėštų vaisinių me
džių, o ypatingai obelių. Man 
labiausiai buvo gaila, tai ge
rosios drg. Mureikų obelies, 
kuri dar liepos mėn., o jau da
vė gerus obuolius, vadinamus 
July Macintosh apples.

Lietuvių B-vės Namui taip 
pat padarė daug žalos ir turės 
bendrovė daug nuostolių. Nėra 
ką kaltinti, tai gamtos rūstybė.

New Haveno demokratiniai 
lietuviai ruošiasi prie smagaus 
ir garbingo parengimo, lapkri
čio 5 d. Bus bankietaą atžymė
ti Laisvės sidabrinio jubilėjaus. 
Visi dienraščio patriotai ruoš
kimės, kad jubilėjus pavyktų 
be trūkumų ir kad būtų skait
lingas.

Taip pat LDS 16 kuopa su
rengs smagų jubilėjaus paren
gimą atžymėt LDS 15-kos me
tų gyvavimo. Sekite vėlesnius 
pranešimus, tai matysite, kada 
jubilėjus įvyks.

LDS 16 kuopos du jaunuo
liai nariai yra kariškoj tarny
boj : John Stakonis randasi 
kur nors Anglijoje, o gal Fran- 
cijoje, antras, tai William Ža
kevičius, randasi Pacifiko sa
lose. Linkėtina, kad jaunuoliai, 
priešą nugalėję, sveiki ir links
mi sugrįžtų pas savuosius šei
mos narius ir pas draugus.

Serga Mūsų Draugės:
Aleksandra Didžiūnienė ser

ga jau per daugelį metų. Ligos 
priežastis yra ' nelaimingas 
arthritis. Drg. Didžiūnienė jau 
negali pavaikščioti be lazde
lės, nes liga įsimetus į kojų ir 
rankų sąnarius. Man drg. A. 
Didžiūnienė sakė, kad dakta
ras teikia pagelbą, bet tai tik 
tuom kartu skausmą kiek su
mažina.

Antra draugė, tai J. žolynie- 
nė; serga, nors lengviau, kaip 
Didžiūnienė, bet ir pilnos svei
katos neturi. Dar drg. žolynie-. 
nę galima kartais kur matyti 
prie draugų pasirodant.

Abi draugės priklauso LDS 
16 kuopoj.

“Atakalūnai-Raudonukai”
Tai taip mus apšaukė dr. 

M. J. Colney per Tėvynę, kam 
mes surengėme bankietą 3-čią 
d. rugsėjo dėl Lietuvos žmo
nių paramos, kuriuos vokiš
kieji kryžiokai nukankino-nu- 
plėšė, per virš 3-jų metų lai
ką, o naciams padėjo Lietuvos 
žmones kankinti-plėšti irgi to
kio pat nusistatymo lietuviai, 
naciams parsidavę, kaip M. J. 
Cplney.

Toliau M. J. Colney rašo: 
‘‘Atskalūnai raudonukai suren-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DARBININKAI PRIE STALŲ 
Su Pielavimo Patyrimu 

Pompų Išdirbystė 
Būtinas karinis darbas su 

pokarinė proga. 
CROWELL 

MANUFACTURING CO.
319 FRANKLIN AVE., BROOKLYN

(237)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

INDŲ MAZGOTOJAI
VYRAI AR MOTERYS

NUOLATINIS DARBAS 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

VALANDOS 12:30 IKI 9:30 P. M.
Pirmadieniais Nedirbama

NYSTROM’S RESTAURANT
Route 4, 

NORTH HACKENSACK, N. J.
TELEFONAS HACKENSACK 2-4690

(242)

gė privatišką gužynę paken
kimo tikslu.” Kodėl mūsų or
ganizacijos narius ir veikėjus 
vadina “atskalūnais?” Ar dėl 
to, kad mes nepritartam fašis
tams, o stovime su demokrati
ja ir Lietuvos liaudimi? Ką 
nori pasakyti ponas masažis
tas Colney apie privatišką gu
žynę, tai sunku įspėti.

Nebuvo jokia tai privatišką 
gužynė, bet bankietas. Jį su
rengė mūsų dvi organizacijos 
ir ne privatiškam tikslui, bet 
visuomeniškam, t.y., nukentė- 
jusiems nuo karo Lietuvos 
žmonėms pelnas buvo skirtas.

Taigi, mes ir vėl ištiesėm sa
vo broliams ir seserims Lietu
voj pagelbos ranką. Pas mus 
buvo susirinkus publika, tai 
Lietuvos liaudies prieteliai, ir 
kiekvienas jų praleistas ban- 
kiete centas bei auka, pasieks 
suvargusius Lietuvos žmones. 
Bet kur tie pinigais eis, ką 
buvo padaryta pelno kryžiokų 
jomarkėlyje tą pat dieną? 
Taigi, nebuvo mūsų privatišką 
gužynė, bet visuomeniška ir 
nei vienas iš mūsų privatiniai 
nepasinaudojome likusiu pel
nu, bet kryžiokų jomarke, tai, 
aišku, atskiri asmenys pasi
naudos.

Dabar ir vėl troikininkų 
viešpačiai kels taures, sakyda
mi : “Pasaulyje joki imperato
riai to neturi, ką mes čia tu
rime.” O tai puotos, surengtos 
už tuos pinigus, ką surenka 
dėl Lietuvos žmonių iš savo 
viernųjų pasekėjų. O Lietuvos 
žmonėms nei vieno dolerio. 
Tai, ot tau, ir tėvynės meilė!

Bet iš ponų kryžiokų, o 
kaip juos čia vadina, lietuviškų 
bundistų, tai ir tikėtis geres
nio žodžio bei darbo negali
ma. Dr. M. J. Colney valkio
jasi po parengimus ir tik sklei
džia fašistinę propagandą tar
pe lietuvių.

Bet, kaip tik Europoj su
smuks nacizmas, taip ir Ame
rikoj nukris, kaip supuvusio 
grybo galva, visos kryžiokų 
bundistų tarybos, informacijų 
centrai ir visokį kolektoriai pi
nigų iš klaidingai suvedžiotų 
žmonelių.

Kur randasi drg. A. Gilma- 
nas, karikatūrų piešėjas? Ko
dėl nenupiešia drg. Gilmanas 
dabartinių lietuviškų kryžiokų 
darbų, pjovynių tarpe savęs 
už pinigus ir kaip jie kaulina 
iš savo suklaidintų žmonių pi
nigus ir juos praūžia puotose, 
o vis varde Lietuvos nepriklau
somybės ?

Ką sakai, drauge A. Gil- 
manai ?

Reporteris A.

40 TONŲ BOMBŲ JAPO
NAM BORNEO.

N. Guinea. — Amerikos 
lakūnai numėtė dar 40 tonų 
bombų, sprogdindami japo
nų žibalo sandelius ir kitus 
įrengimus Borneo saloje, 
Rytinėje Hplandų Indijoje.

Anglai pasivarė dar tru
putį pirmyn rytinėje Ho- 
landijoje, Nijmegen srityje, 
linkui Vokietijos.

Pranešama, kad anglai 
atvadavo nuo vokiečių jau 
apie pusę Pęjoponnesp, di
delio GmHjfts pussalio.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VILGYTOJAIJ ČOKOLADĄ
TAIPGI MOKINIAI 

BONAI

Nuolat, Apmokamos Vakacijos 
LINKSMOS APLINKYBES

Pasitarimai 9 A. M. iki 2 P. M.

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

LONG ISLAND CITY
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties)

(X)

KOSMETIKŲ FABRIKAS
Pastovūs darbai atliekami Berniukams prie 

pakavimo. Duodama darbiniai drabužiai.
Viršlaikiai. MATYKITE MISS ALBA,

CHARLES OF THE RITZ,
9 University Place. (238)

ELEVEITERIŲ 
OPERATORIAI

BEST & CO.
Patyrimas Nereikalingas 

Gera Alga 
Nuolat

Employment Ofisas
7 West 35th Street.

_______________________________________ (238)

Sandėlio Darbininkai
Nuolat 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Vakacijos su alga 

Pokarinė Proga
M. N. S. WHOLESALE 
GROCERY PRODUCTS

665 NEW LOTS AVE. 
BROOKLYN.

(241)

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)

PASIUNTINIAI
Vidui ir- Lauke

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Nuolatinis Darbas

STEWART DICKSON & CO.
116 BROAD ST., 

N. Y. C.
(X)

SUPERINTENDENT
LOFT BUDINKUI. KREIPKITĖS Į KOBRO, 
1613 EAST NEW YORK AVE., BROOKLYN.

(237)

APVALYTOJAI
AMŽIAUS 45 AR VIRŠAUS 

NUOLAT '
VAKACIJOS SU ALGA 

IR BONAI
48 VALANDŲ SAVAITĖ 

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

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

LONG ISLAND CITY
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties) 

(X)

REIKIA VYRŲ
BŪTINA KARINE PRAMONE 

Patyrimas Nereikalingas 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

Kurie dabar dirbate karinius darbus 
nesikreipkite.

JOS. T. RYERSON 
& SON, INC.

203 West Side Ave., Jersey City 5 
West-Side Montgomery busas pravažiuoja 

duris.
Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

(241)

PAGELBINIAI VYRAI
AMŽIAUS 45 IKI 50
NULOAT—GERA ALGA 

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

22-19 41ST AVE., 
LONG ISLAND CITY

(IŠLIPKITE ANT QUEENS
PLAZA STOTIES). (X)

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 

dienraštyje Laįsyęję.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI 
46-55 METŲ 
ABELNAS DARBAS 
KAVOS KEPINIMO 

DIRBTUVĖJE
5 DIENŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA
PUIKI POKARINE ATEITIS

103 Warren St., 
New York City.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(240)

NEPATYRĘ PAGELBININKAI 
80c Į VALANDĄ

EVEREADY CANVAS CORP., 
24 FULTON ST., N.Y.C.

(23C)

APVALYTOJAI
Raštinei ir dirbtuvei. DIENINIS DARBAS. 

48 VALANDOS, $28.60 j savaitę.
M. & M. BAG & SUITCASE CO., 

CARBON PLACE, JERSEY CITY, N. J. 
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

________________________________________(236)

VYRAI-BERNIUKAI
SU AR BE PATYRIMO 

Pokarinė Ateitis.
GREITI PAKILIMAI! 

Išsiuntimų Departmente
N.A.P.A.

109 W. 64TH ST. 
N. Y. C.

______________________________ (236)

VYRAI
17 Iki 50 

BENDRAS FABRIKO
DARBAS 

Patyrimas Nereikalingas 
Laikas ir puse už viršlaikius. 

Pokarinis JDarbas 
Puikiausios Darbo Sąlygos.

Prisilaikoma WMC Taisykles. 
Kreipkitės

JUNE DAIRY PRODUCTS CO.
223 COLES ST., 

JERSEY CITY, N. J.
(237)

NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

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

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

PA.
__________________________ _____________ (237)

VYRAS
PRIE LABARATORIJOS

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

sniškai įsidirbti aukštyn.
Privalo turėti mažiausia 2 metus 

High School mokslo.
MES TAIPGI NORIM

CHEMICAL OPERATORIŲ 
dirbti chemikalų fabrike.

Pokarinės progos.
48 VALANDŲ SAVAITE. LAIKAS 

IR PUSE UŽ VIRŠLAIKIUS.
WYETH, INC.

1106 HARRISON AVE., 
KEARNY, N. J.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
(236)

MAŠINISTAI
Pilnam — Daliai Laiko 

PRIE DIDELIŲ MILLERS 
LATHES

416 — 88TH ST., BROOKLYN.
BE. 8-0626. MR. PAGE.

(236)

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI
DIRBTUVĖS DARBAS. 

NUOLATINIS DARBAS. 

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

L ■ ■- ji ■. -' ■■ ;

 Į ' •(241)

* PROSYTOJAI 
PATYRĘ PRIE GERŲ VYRIŠKŲ COATŲ. 

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

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 5 DIENOS. 

' ’ 136.72 UŽ 51 VALANDAS.
JOHNSON BELTING CO., 

34 HUBERT STREET, NEW YORK CITY- 
(236)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
Dienom ir Naktim 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės Į

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY
________________________________________ (242)

PAGELBININKAI 
Mėsos Pakavimo Fabrikas. Patyrimas 

Nereikalingas. Gera Alga. 
DANGLER, INC.

722 Myrtle Ave., Brooklyn.
(238)

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

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

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

HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 
PA.

(237) ------ I -■ I

VYRAI IR BERNIUKAI
Lengvas Darbas. Gera Alga. 

Nuolatinis Darbas. 
Reikalingas atliekamumo paliudijimas. 

NATIONAL TUBE AND .
REEL CO.,

295 VREELAND AVE. 
PATERSON, N. J.

(236)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
& FINIŠERĖS

VYRAI AR MOTERYS
Prie siuvamų mašinų ; taipgi rankom fini- 
šiuotojai pataisymam drabužių, valdžios dar
bas ; švarus ir linksmas; gera alga, prisideda 

viršlaikiai.

MAURICE WEINMAN
589 GRAND ST., NEW YORK.

________________________________________(238)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
VALYTOJOS

PASTOVUS, NUOLATINIS DARBAS. 
POKARINIAI DARBAI UŽTIKRINTA 

NEMOKAMAI VALGIS 
VAKACIJOS SU ALGA 

KELETOJE VIEŠBUČIŲ.
KREIPKITĖS I MISS TERRY

HOTEL HOLLAND
351 WEST 42ND STREET.

(241)

MERGINOS— MOTERYS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas.
Gera Alga. Federal Venetian Blind Corp.,

2 Church Ave., Brooklyn.
(238)

MERGINOS
Geros Darbo Sąlygos. Unijinės algos.

VENUS TRIMMING CO., 24 W. 25th St.. 
N.Y.C.

(238)

REIKALINGA ŠEIMININKĖ
Puikus Privatinis Kambarys ir Maudynė. 
Mažas Namas Scarsdale. GERA ALGA. 
Skambinkite tarpe 11 ir 12 Pirmadienį.

CAnaI 6-7705

OPERATORĖS
Patyrusios siuvėjos ant visokių mašinų. 
Prisiruoškite dabar pokariniam darbui.

LEWEL MFG. CO.
46 NESBITT STREET, 

NEWARK, N. J.
________________________________________ (242)

KOSMETIKŲ FABRIKAS
Pastovūs darbai atliekami merginoms prie 
pakavimo. Duodama priejuostė. Viršlaikiai.

MATYKITE MISS ALBA, 
CHARLES OF THE RITZ.

9 University Place. (238)

MERGINOS
Arbatos Bolin Pakavimui
LINKSMOS APLINKYBĖS

5 DIENŲ SAVAITĖ 
46 VALANDOS; $26

Puikiausia Pokarinė Ateitis.

103 Warren St., 
New York City.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.

________________________________(240)

MOTERYS & MERGINOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

56 WEST 23RD ST., N. Y.
• (X>

(241)

John Wanamaker

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

9TH ST. & BROADWAY 
NEW YORK CITY.

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS

18 METŲ AR VIRŠAUS
BENDRAM FABRIKO 

DARBUI

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

Kreipkite! I

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

VALYTOJOS
MOTERYS

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

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

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(240)

Penktas puslapw

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(242)

MOTERYS 
ir. 

MERGINOS

GRINDŲ MAZGOTOJOS
Pastovus Darbas.

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

__________________________________________ fx)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHZU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

(X)

MERGINOS & MOTERYS
DALIAI LAIKO & PILNAM 

.LAIKUI DARBAS.
Mes turime įvairių darbų savo fa

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

atsinešti įrodymus savo amžiaus.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(240)

REIKIA PARDAVĖJŲ
AMŽIAUS 18 IKI 60 

GERA ALGA 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 

F. W. WOOLWORTH 
783 BROADWAY 

(Priešais Wanamakers)
<238)

MERGINOS-MOTERYS
FABRIKO DARBAS

BŪTINOJE PRAMONĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Proga uždirbti iki $30 į savaitę už 
trumpo laiko.

5 DIENŲ SAVAITE 
MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA. 

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

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

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimą 
(243)

MERGINOS-MOTERYS 
16 IKI 40 
KAIPO 

SALDAINIŲ 
PAKUOTOJOS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GERA ALGA—BONAI 
NUOLATINIS DARBAS 

APMOKAMOS 
VAKACIJOS 

GEROS DARBO SĄLYGOS 
KREIPKITĖS 9—2 P.M.

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

LONG ISLAND CITY 
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties).

(X)

MERGINOS 16 IKI 35 
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

55c į valandą laike mokinimosi ir pamatinė 
kaina 65c ik> 6 mėnesių. Laikas ir pusė virė 

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO 

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

Matykite Miss Hirsch 
Reikia turėti USES paliuosavimą ir 

būti U.S. Piliete. (241)

MERGINOS-MOTERYS
AMŽIAUS 18 IKI 48 
Lengvam Fabriko Darbui 

LIUOSŲ LAPŲ DIRBTUVĖJE 
Patyrimas Nereikalingas 

Pastovus Darbas 
GERA ALGA 

Viršlaikiai
AMERICAN LOOSE-LEAF CO. 

257 West 17th St., N. Y. C. 
________________________________________ (241) 

PUIKI MERGINA AR MOTERIS PRIE 
ABELNO NAMŲ DARBO. LENGVI SKAL
BINIAI. VIENOS ŠEIMOS NAMAS. 2 SU
AUGĘ. 2 VAIKAI. GUOLIS ANT VIETOS. 
ALGA $100 Į MĖNESĮ. KREIPKITĖS PRIE 

4420 KINGS HIGHWAY, BROOKLYN, 
CLOVERDALE 8-2118.

___________________________________ (237)

MERGINOS-MOTERYS
FABRIKO DARBAS
Patyrimas Nereikalingas

40 VALANDŲ—60c j
VALANDĄ

Laikas ir pusė už viršlaikius 
NAKTINIS DARBAS '

65c I VALANDĄ
Laikas ir pusė už viršlaikius 

MANHATTAN SUGAR 
25 DIVISION PLACE, 

GREENPOINT, BROOKLYN 
(237)

MOTERYS VALYTOJOS 
Ofisų Budinke 
Darbas Rytais

6 DIENOS — 42 VALANDOS 
$22.50

Kreipkitės j Superintendent 
60 BEAVER ST., N. Y. C.

(237)

MOTERYS BE PATYRIMO 
PRIKIMŠIMUI ŽAISLŲ 

Linksmos Aplinkybės 
Gera Alga.

TAIPGI REIKIA OPERATORIŲ 
FISCHBACH & CO.

59 EAST 4TH ST. (6-tos Lubos) 
Telefonas: GRAMERCY 8-2658

(237)

MERGINOS MOKYTIS AMATO 
40 VALANDŲ. $20 PRADŽIAI 

CONFORT & CO., 309 LAFAYETTE ST., 
N. Y. C.

(236)

OPERATORĖS
ANT VAIKŲ DRABUŽIŲ
5 DIENOS — 40 VALANDŲ 

$25 IR AUKŠTYN
30 E. 54TH ST. (5-TOS LUBOS) 

________________________________________ (237)

MERGINOS 16 IKI 35 
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

Mokinėms mokestis virš 60c į valandą, po 6 
mėnesių pamatinė kaina virš 70c į valandą. 

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

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

Reikia turėti USES paliuosavimą ir 
būti U.S. Piliete.(242)

MERGINOS-MOTERYS 
Lengvas Fabriko Darbas 

48 VALANDOS—$28.60 PRADŽIAI 
Nuolat. 

Linksmos Darbo Sąlygos. 
Būtinas Darbas.

K AST AR, INC. 
34 W. 14TH ST.

(240)

INDŲ ATĖMĖJOS
Kompanijos Kaf eteri ja 

VALANDOS: 10:30 A.M. IKI 3:30 P.M., 
5 DIENOS.

$12.50 | savaitę, prisideda valgis. 
Kreipkitės Asmeniškai

AMERICAN THREAD CO., 
260 West B’way, N. Y. Room 803

(239)

MERGINOS MOTERYS 
STRANDING OPERATORS 

BŪTINAM KARO DARBUI 
PUIKIAUSIA ALGA 

MOKAMA MOKINANTIS 
GENERAL CABLE CORP. 

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

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

MOTERIŠKŲ KEPURIŲ DARYTOJOS, 
KOPIJUOTOJOS, SIUVĖJOS.

Išimtinai daugmeniniam ir tiesiai naudotojam 
išdirbama.

NORTHRIDGE, 1 W. 57TH ST.
______________________________ (239)

PATAISYMUI DARBININKĖS 
PATYRUSIOS PRIE AUKŠTOS KLASĖS 

GOWNS 
GERA ALGA

ELLA CLAYTON, 74 EAST 56TH ST.----- . .. . . . (289)
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WARNER BROS, perstato
ANN SHERIDAN 
JACK CARSON 
IRENE MANNING
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Laisvė—-Liberty, Lithuanian Daily

MIRE

Sekr.

Serga

Pirkite Karo Bonus!

BROOKLYN

VALANDOS:

SHOP AT LIPTON’S

<

vaiką mote- 
kaip nors da- 
Yorką ir gal 
niekad nebū-

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

r gę

(vienas blokas nuo
St.). Sūnus Edward,

vai- 
paimtas vaikų prieglau- 
Išėjus iš ligoninės mote- 
norėjo vaiką iš prieglau-

r a

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES del Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

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

£ »
i*

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

BIRTHSTONE
Žiedai $g.95

ii aukštyn

£ U „J

> •

I į

šeštadienis, Spalių .7,. 19.44, "" 1 1 » " I—I '■ U iklM.. I Aį.WI..»I.|J ,

NewYoil(PZW/^7Zlnm
Smithui Suruošė Masi

nes Laidotuves

katalikų 
atlaikys 

dalyvau- 
visuome-

Buvusio gubernatoriaus Al
fred E. Smith’o kūnas padėtas 
Šv. Patricko katedroj, New 
Yorke, kur aukštieji 
bažnyčios viršininkai 
gedulingas pamaldas, 
jant jose aukštiems
nininkams - svietiškiams.

Mrs. Franklin D. Roosevelt 
taipgi atvyko dalyvauti gedu
lo pamaldose, o prezidentas sa
vo atstovu tose šermenyse už jį 
dalyvaut paskyrė maj. generolą 
Thomas A. Terry, komanduo
jantį generolą šioje apylinkė
je.

Taigi, Smithui, gyvenusiam 
visuomenišku gyvenimu, sutei
kta aukščiausia pagarba iš ka
talikų vadovybės ir iš vyriau
sybės.

Primintina, kad katalikų ka
tedroj ilsisi tas pats Smithas, 
kurį dar visai neseniai SLA 
38-tos kuopos susirinkime soc.- 
trockistai apšaukė “žydeliu,” 
niekino jį tik dėlto, kad jis rė
mė Russian War Relief, ragi
no Sovietų Sąjungai, tame 
skaičiuje ir Lietuvos kare nu- 
kentėjusiems rinkti drabužius 
ir kitokią pagalbą, kaip tai da
ro Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetas. Tas lietuviškų
kvislingų lojimas prieš didį
žmogų, kaip matome, reiškė 
tiek, kiek šuns staugimas
prieš mėnulį. Smithas buvo ir 
pasiliko 
si, kad 
žmonių 
katedroj
taipgi spalių 7-tą, šeštadienio 
rytą, pirm išlydėjimo. Tvarkai 
pridaboti paskirta 500 polici
jos.

Miesto Taryba savo posėdy
je pereitą ketvirtadienį taipgi 
pagerbė Smithą atsistojimu ir 
priėmė atitinkamą rezoliuciją.

N.

didis žmogus. Tikėta- 
desėtkai tūkstančių 

atlankys jo šermenis 
spalių 6-tos vakarą,

Pirkite Karo Bonus!

ALEXIS SMITH 
JANE WYMAN 
CH. RUGGLES 

EVE ARDEN veikale

“THE DOUGHGIRLS”
Linksmiausia pašaipa apie Karo laiku 
susigrūdusius žmones Washingtone, kur 
įvyksta daug keistų ir juokingų nuotikių! 

HOLLYWOOD
BROADWAY ir 46 STREET

WARNER BROS, perstato
CARY GRANT 

šauniojoj komedijoj apie pusgalviškai 
smagius vienos Brooklyn© 

šeimos prietikius.

“ARSENIC and OLD LACE”
bu RAYMOND MASSEY. JACK CARSON. 

PETER LORRE. PRISCILLA LANE.
EDWARD EVERETT HORTON, JAMES 

GLEASON. JOSEPHINE HULL.
♦ ASMENIŠKAI SCENOS VAIDINIME 
žvaigždžiuoja CHARLIE BARNET ir JO 

ORK., DAINININKAI, KOMIŠKAS 
DUETAS ♦

STRAND

Motina Atrado Buvusį 
Pavogtą Sūnelį

Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas 
Energingai Ėmėsi Darbo

ir
Literatūros Draugijos

iškeltas pasiūlymas 
debatus Lithuanian

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Konferencijos (įvykusios rug
sėjo 24-tą) išrinktas komite
tas energingai ėmėsi darbo, 
kad išpildyti konferencijos pa- 
sibrėžtą tikslą. O tuo tikslu 
yra: suteikti ko daugiausia pa* 
gelbos kare nukentėj tįsiems 
žmonėms. Ir tą pagelbą su
teikti, kada ji reikalingiausia 
—suteikti tuoj aus, dabar, ka
da Lietuvos žmonės pergyve
na 4-tą karo žiemą.

Pirmasis viso kopiiteto susi
rinkimas, įvykęs rugsėjo 30-tos 
vakarą, visais atžvilgiais buvo 
turtingas. Susirinko nariai, at
stovai Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubo, Moterų Apšvietos 
Kliubo, Aido Choro, Dr. Mar
tin Luther Draugijos, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
Lietuvių 
kuopų.

Buvo 
šaukti į
Relief Fondą ir reikalauti, kad 
jie parodytų, kokius pabėgė
lius jie nori sušelpti ir kur 
tie pabėgėliai randasi. Po dis
kusijų, debatų rengimo darbas 
paliktas valdybai.

Nutarta surengti koncertą ir 
balių paramai Lietuvos žmo
nių. Lietuvių Am. . Piliečių 
Kliubo svetainė, 280 Union 
Avė., jau paimta sausio 13-tai 
dienai, 1945 m.

Informavimui v i s u o menės 
apie Lietuvai Pagelbos Teiki
mo Komiteto darbus Lietuvos 
žmonių paramai, komitetas 
naudos radiją ir kitas priemo
nes.

Drabužiai Bus Renkami Po 
Visą Miestą

Bene didžiausiu iš komite
to pradėtų darbų bus rinkimas 
drabužių. Tame, kaip ir kituo
se darbuose, tikimės gauti vi
sų dalyvaujančių organizacijų 
ir visuomenės paramos. Rinki-

THE THEATRE GUILD perštato 
(bendrai au Jack H. Skirball)

JACOBOWSKI % COLONEL
FRANZ WERFEL—S. N. BEHRMAN

Komediją Paruošė ELIA KAZAN
Louia Calhern ❖

Karlweiss * J.

MARTIN BECK
Annabella * Oscar 
Edward Bromberg 
THEATRE—45th ST. 
West of 8th Ave. 

Vkr. $3.30 iki $1.10.
POPIET KTVR. ir ŠEŠT. $2.75 iki $1.10.

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

JOAN ARTURO
FONTAINE DE CORDOVA

“Frenchman’s Creek”
TECHNIKINĖMIS SPALVOMIS su 

BASIL RATHBONE « NIGEL BRUCE 
ir kitais šauniais aktoriais.

RIVOLI “R<r^Y

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE TAUTOS VIETA ★ ROCKEFELLER CENTER
Visų puikiausia romantiška komedija . . . originale, smaginanti, viskas juokais, ir 
juokai visiems. Šauniai vaidina dvi mėgiamosios žvaigždės ir puiki grupė kitų . . .
GARY COOPER ★ ___  TERESA WRIGHT

Casanova Brown
FRANK MORGAN ★ ANITA LOUISE

SCENOJE: "AUTUMN ALBUM,” Russell Markert kūrinys... 
Rockettes, Baleto Grupė, Choro Ansamblis, Simfonijos Orkestras, 
dir, Erno Rapee.

SUGRĄŽINTA APRIBOTAM RODYMUI

The New Gulliver”
Sovietų Rusijos revoliuciniai pritaikyta 

Jonathan© Swifto šaunioji satyra!

EXTRA patrauklus priedas: “HITLER’S CHILDREN 
žvaigždžiuoja Bonita Granville.

Ir dar: “ADVENTURE IN PARADISE”—techni-spalviniai vaizdai 
krašto net už Bali gražesnio.

Nuolat nuo 9 A. M. — Vėlai rodoma kas Šeštadienis.STANLEY THEATRE 7th Ste-

mo drabužių, batų ir kitokių 
dovanų darbui komiteto nariai 
pasiėmė 
džiagos.

Su

blankų ir kitos me-

Dovanomis Eis ir 
Pasveikinimai

Pasiimta Lietuvos žmonėms 
pasveikinimo kortų. Kožnas 
dovanojantis ką nors Lietuvos 
žmonių paramai galės prie do
vanos pridėti korčiukę. Ją tu
rėdamas, dovanos gavėjas ga
lės parašyti laiškutį jį apdo
vanojusiam asmeniui, kadangi 
kortelėje yra vietos įrašyti do
vanos davėjo vardą, adresą ir 
iš kur jis Lietuvoje paeina.

Komitetas prašo visų orga
nizacijų darbuotojus, taip pat 
ir neorganizuotus lietuvius, sto
ti į talką pagelbai Lietuvos 
žmonių.

Komiteto nariai ir kiti orga
nizacijų darbuotojai eis po 
stubas rinkti Kalėdų dovanas 
Lietuvos žmonėms. Visi lietu
viai malonėkite rinkėjus Lietu
vos žmonėms priimti ir jiems 
įteikti dovanas.

Rinkėjai Turės Liūdymus
Kad rinkliava Lietuvos žmo

nėms nepasinaudotų kokie ap
gavikai, komitetas visus tik
rus rinkėjus Lietuvos žmonėms 
dovanų aprūpina liūdymais, 
pasirašytais nacionalio komi
teto viršininkų ir su jį išdhvu- 
sios organizacijos atstovo, ko
miteto nario parašu. Turės ir 
komiteto išleistas blankas.

Kalėdinis siuntinys, bus jau 
septinas iš eilės Lietuvos žmo
nių paramai, šeštasis siuntinys 
jau buvo pasiųstas tiesiai į Vil
nių. šis, septintasis, su Kalė
dų dovanomis, irgi bus pasiųs
tas tiesiai į Vilnių. Todėl visi 
lietuviai atsiminkite apie savo 
brolius, seseris ir tėvus, gyve
nančius Lietuvoje ir skubiai 
teikite jiems pagelbą.

Įsteigti Drabužiams Sunešti 
Centrai

Komitetas jau gavo kelis 
centrus, į kuriuos rinkėjai ir 
patys dovanų davėjai gali at
nešti savo dovanas, taipgi pa
lengvins rinkėjų darbą. Stotys 
randasi:

Williamsburge: Centralinis,

didysis Drabužių Centras, 417 
Lorimer St.

Central Brooklyne: pas N. 
Leitą, 56 Hudson Ave.

Ridgewoode: pas J. Kalvai
tį, 833 Hart St.

Maspethe: pas Oną Kalvai- 
tienę, 55-06 68 St.

Gaukite Medžiagas, Stokite 
Talkon

Organizacijų veikėjai ir vi
si kiti norintieji pagelbėti Lie
tuvos žmonėms kreipkitės me
džiagų ir informacijų pas sa
vo organizacijos ar kolonijos 
atstovus. Liūdymų, blankų ir 
kitų medžiagų turi:

C. Briedis
M. Kulikienė
C. Bender
A. Zablackienė
M. Yakštienė
M. Misevičienė
J. Augutienė
F. černevičia
F. Reinhardt
J. Steponaitis
P. Babarskas

1 A. Vildžius
• S. Griškus

J. Vinikaitis, taipgi komite
to pirmininkas ir sekretorius:

J. W. Thompson, 45-42 41st 
St., Long Island City, ir

A. Mureika, 17 Fillmore 
Place, Williamsburge. Medžia
gų taipgi galima gauti Drabu
žių Centre, 417 Lorimer St. 
Centras atdaras pirmais pen
kiais savaitės vakarais.

A. Mureika.

Mrs. Louis Manning iš Phoe
nix, Arizona, džiaugsmingai 
atsiėmė New Yorke savo 3 ir 
pusės metų sūnelį Jimmy, ku
ris rugpjūčio 9-tą buvo nuo jos 
pavogtas Arizonoj.

Ta keista, motiną prikanki
nusi drama prasidėjo alinėje. 
Nepažįstama moteriškė persi- 
stačius anūke Manningienės 
vyro tėvui. Tas suvedęs į pa
žintį su kitais savo vaikais ir 
anūkais, kilusiais iš gyveni
mo su kita žmona. Pažinčiai, 
jie visi nuėję į judžių teatrą. 
Susipažinusi su Manningiene, 
naujoji “giminaitė” pasisiūlius 
nuvesti Manningienės vaikutį 
apiprausti. Iš tos prausyklos ji 
negrįžo. Nesulaukus, motina 
nuėjo žiūrėti ir atradus prau
syklą tuščią, kreipėsi policijom 
Policija susekė, kad panaši 
moteriškė nuėjo į traukinį ir 
kad ji iš to traukinio išsėdo ne
tolimame mainų miestelyje. Ir 
toliau nieko negalėjo besusek- 
ti.

Pasigrobusioji 
riškė tuo tarpu 
sigavusi į New 
būt, kad niekas
tų jos suradęs, jeigu ji nebū
tų girtavus. Bet rugpjūčio 24- 
tą ji buvo paimta ligoni
nėn girta iš jos kambario, 1201 
Surf Ave., Brooklyne, o 
kutis 
don. 
riškė
dos atsiimti, bet iš jos reikala
vo dokumentų, kad ji yra vai
ko motina. Tuos dokumentus ji 
prižadėjus pristatyti, bet po to 
ji daugiau nesusirinko. Tačiau 
jinai parašius laiškutį Phoenix 
policijai, kad Jimmy’s randa
si New Yorke ir taip motina 
atvyko čionai.

Atvestam į kambarį, pilną 
žmonių, vaikui buvo liepta pa
sidairyti, ar jis nepažįsta ką 
nors šiame kambaryje. Iš kar-

Registracijy-Rinkimy 
Klausiniais Pamokos
Jeigu jūs turite bile kokį 

klausimą apie registracijų ir 
rinkimų tvarką, apie reikalavi
mus naujiems balsuotojams, 
nusineškite tuos klausimus į 
Jefferson School of Social 
Science šio šeštadienio ar sek
madienio popietį. Pamokų ir 
visokių klausimų-atsakymų lai
kotarpis nuo 2 iki 6 abiem die
nomis, spalių 7 ir 8-tą. Vieta: 
575 Sixth Ave., New Yorke.

Piliečių registracija balsavi
mams prasideda pirmadienį, 
spalių 9-tą, baigsis 14-tą, Tu
rintiems kokių problemų da
bar laikas jas išsiaiškinti.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

TAI PASISMAGINK! STEBĖTINAS 
PASAULIS VAIDINIME!

Jūs dar niekada nieko panašaus nematėte! 
Judis tartum liepsnoja begaliniais juokais 
ir spindanėiomis mergiščiomis naujame 
šauniame techniškai-spalvotame judyje.

“GREENWICH VILLAGE”
žvaigždžiuoja CARMEN MIRANDA 

DON AMECHE * WILLIAM BENDIX 
ir perstatoma VIVIAN BLAINE (The 
Cherry Blonde) * IR DAR PUIKIAU
SIAS MIESTE VAIDINIMAS SCENOJE 
su PETERS SISTERS. PAUL REMOS ir 
JO ŽAISLINIAI BERNIUKAI EXTRA: 
SENOR WENCES, Pilvakalbių Žvaigždė.

DABAR VAIDINA 
■—j r—|Y\z 7th Avenue ir 
K LJ Zv I 50th St., New York.

Nuo momento, kai jiedu susitiko, 
tai buvo žmogžudystė! 
Naujoji šauni drama— 

“Double Indemnity” 
žvaigždžiuoja 

FRED BARBARA
Mac MURRAY STANWYCK 

EDWARD G. ROBINSON 
NEDOROS MEILES ISTORIJA!

* IR DAR DIDELI VAIDINIMAI * 
>k SCENOJE

THE ĄNDREWS SISTERS 
Puikiausias Trio Šalyje 

EXTRA: MITCHELL AYRES 
ir jo CBS Orkestras

PARAMOUNT

ANN SHERIDAN
Jinai dabar matoma šau

nioj komedijoj “The Dough- 
girls,” Hollywood Teatre, 
Broadway ir 51st St., New 
Yorke.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Tai šimtmečio Judis . . Niekada 
Nebuvo Tokios Dramos, 

Reginių ir Sųjudžių!
Žmogus ir šeimos istorija, kuri virpins 
jūsų širdj . . . apsakyta stebėtiname 200 
vaizdų judyje ... 12.000 vaidintojų . . . 
rinkinys 87 dainų ... ir dar negirdėtas 

pasilinksminimas!
DARRYL F. ZANUCK’S

“WILSON”
su ALEXANDER KNOX, CHARLES CO
BURN, GERALDINE FITZGERALD, 
THOMAS MITCHELL, SIR CEDRIC 
HARDWICKE, VINCENT PRICE, WIL
LIAM EYTHE, MARY ANDERSON ir 

puikūs kiti vaidintojai.
DABAR RODOMA

VICTORIA
NUOLATINIAI VAIDINIMAI

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Julia Gale, 39 m. amžiaus, 
gyvenusi East Robenson Rd., 
East Patchogue, L. L, mirė 
spalių 4 d., Long Island Col
lege ligoninėje. Kūnas pašar
votas Bieliausko koplyčioje, 
660 Grand St., Brooklyne. Lai
dos spalių 7 d., Šv. Jono kapi
nėse.

Paliko nuliūdusius vyrą Da
niel, motiną Marijoną Mažei
kienę ir seserį Marthą.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas I 
(Bieliauskas).

Lietuvių Komunistų Kliubas 
Nutarė Rengti Prakalbas ir 

Vakarėlį
Liet. Kom. Kliubas praeitą 

pirmadienį susirinkime nutarė 
rengt prakalbas rinkimų ir 
šiaip svarbiais klausimais. Pra
kalbos įvyks 27 d. šio mėn.

Taipgi nutarė rengti metinį 
vakarėlį su muzika ir užkan
džiais bei gėrimais. Parengi
mui paimta Laisvės salė ant 
23-čios dienos gruodžio.

Sekantis kliubo susirinkimas 
, bus lapkričio 6 d.

Raymond Tuba, 20 m. am
žiaus, mirė spalių 4-tą, Kings 
County ligoninėje. Gyveno 49 
Ten Eyck St., Brooklyne. Pa
šarvotas namie. Laidos spalių 
9-tą, pirmadienį, 2 vai. po pie
tų. Cypress Hills kapinėse.

Liko motina Stepanija ir 
brolis Steponas, kuris dabar 
randasi Jungtinių Valstijų ka
riškoj tarnyboj.

Laidotuvių reikalus veda lai
dotuvių direktorius Steponas 
Aromiskis, 423 Metropolitan 
Avė., Brooklyne. Telefonas 
EV. 7-4335.

to vaikas nedrąsiai, tyliai žval
gėsi, bet ne už ilgo linksmai 
sušuko: “Mamyte! Matau ma
mytę.” Ir nubėgo į motinos 
glėbį. Tačiau ir kalbant apie 
buvusią svetimąją globėją vai
kas atsiliepė smagiai, jinai bu
vusi “gera.”

Albert Grinas (Green), 
LDS 1-mos kuopos narys, ku
ris gyvena 25 Bogart St., 
Brooklyn, pereitą sekmadienį 
susirgo. Jis nuvežtas į St. Ca
therine ligoninę, ant Bushwick 
Ave., 
Grand
karys, pranešė, kad tėvas, ku
ris dirba prie Department of 
Sanitation, įkvėpavo kokių ge- 
sų prie darbo ir sunkiai susir
go. Nežinoma, kaip ilgai drau
gui Green reikės ligoninėje pa
gulėti. Draugai prašomi jį at
lankyti.

Piano Tuning
EKSPERTŲ PIANO SUTCNIJIMAS $3.00 

Pataisymai Prieinamom Kainom.
BROOKLYN PIANO TUNING CO., 

2374 E. 17th St.. Brooklyn. 
DEWEY 2-0240.

Jūs centai ar doleris Lai
svei aukotas, — tai smūgis 
į galvą fašizmui užduotas! LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

ZZCA RESTAURANT
STANLEY RUTKūNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

į. HowToMyr.

FOR THOSE 
YOU LOVE!

Daimonto $1 0.95 
Žiedai nuo 

ir aukštyn

Vyriškas $Į U.95 
žiedas 

b aukštyn

Kalėdų Dovanos 
Kareiviams 

Užjūriuose 

Turi Būt 
Išsiųstos 

Nevėliau Kaip 
October 15th

pirkite 
ANKSTI

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINUS 
JULES 

JURGENSEN

ROBERT LIPTON,
T01 GRAND ST., B’KLYN. bt.

Jeweler
ADARA VAKARAIS




