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šitaip pasakė prezidento 
Roosevelto specialusis asmeni
nis pasiuntinys į Maskvos kon
ferenciją, Averell Harrimanas.

žinant tą, jog toki politikai, 
kaip Mr. Harrimanas, žodžių 
veltui nešvaisto, reikia tikėtis, 
kad greitoj ateityj jo prana
šystė realizuosis.

Todėl karo eigos stebėtojai 
stato klausimą : Kuriame fron
te mūsų kariai kovos išvien su 
raudonarmiečiais? Vieni spė
ja, kad Kaukazo fronte. Kiti 
sako: šiaurės fronte, — gal 
Suomijoj.

Greita ateitis viską paro
dys !

Vienas nepaprastai reikš
mingas dalykas turi būti žino
mas, kai mes. kalbame apie 
mūsų karius: Jie trokšta kuo- 
veikiausiai eiti j mūšį, jie 
trokšta sumušti priešą ir tuo
met grįžti namon. Jie priešo 
nesibijo. Jie drąsūs. Jie stip
rūs. Jie ginkluoti moderniš- 
kiausiais ginklais. Stoję į mū
šį, mūsų kariai nepadarys sar
matos nei savo kraštui, nei sa
vo tėvams, nei savo draugams. 
Ir dėl to mes džiaugiamės ir 
didžiuojamės mūsų broliais, 
mūsų draugais, vilkinčiais Dė
dės Šamo uniformas.

Mes tik tą išvien su jais 
nuolat kartojame: kuoveikiau- 
siai atidaryti antrąjį frontą 
prieš Hitlerį ir mušti, mušti 
bestijišką priešą, iki jis ir jo 
gengsteriški sėbrai bus sunai
kinti !

Pereitą savaitę padarytas 
bandymas Dieppe srity (Fran- 
cijoj) įrodė, jog antrasis fron
tas yra galimas, jog žmonių 
balsas dėl jo atidarymo buvo 
ir yra teisingas !

Kanados lietuviai stoja į ka
riuomenę savanoriai. štai iš 
Red Lake (Ontario) miestelio 
įstojo Antanas Valiukonis ir 
Jonas Janušauskas. Jiems bu
vo suruošta atsisveikinimo po- 
kylėlis, kur A. Valiukonis pa
sakė :

“Mes stojame į kariuomenę 
tam, kad sumušti pasaulinį 
priešą, fašizmą, pavergusį mū
sų gimtinę, seseris ir brolius.”

Dar du didžiulius piknikus 
turėsime “Laisvės” naudai: 
rugpjūčio 30 dieną Hartforde 
ir rugsėjo 6 d. Philadelphijoj.

Tai bus du paskutiniai dide
li mūsų dienraščio naudai pa
rengimai šią vasarą.

Prie jų turime ruoštis visu 
smarkumu.

“Kanadiečiai mušasi, kaip 
rusai. Didesnio komplimento 
kovojančioms jėgoms negali 
duoti . .

Šitaip rašo žymusis Ameri
kos žurnalistas Quentin Rey
nolds, kuris matė karines ope
racijas Francijoje pereitą tre
čiadienį,—operacijas, kai ka
nadiečiai, britai ir amerikie
čiai buvo išlipę okupuotosios 
Franci jos sausžemyj.

“Mušasi, kaip rusas,” “mu
šasi, kaip raudonarmietis,” 
“pasiaukojęs, kaip raudonar
mietis,” “sumanus, kaip rau
donarmietis,” — tokių ir pa
našių komplimentų nūnai gir
di apie didvyrius, kurie jau 
per virš 14-ką mėnesių mušasi 
su bjauriausiu žmonijos prie
šu, — bestijišku fašizmu.

Oficialės vasaros beliko ma
žiau, kaip vienas mėnuo. Die
nos smarkiai trumpėja, naktys

mūsų marininkai A m e ri k o s Marininkai Smogė
UŽMUŠĖ 670 JAPO- - - - - - - - - - - - -
NU, SUĖMĖ 30 KITU
PEARL HARBOR, Ha

waii. — 700 japonų karių, 
atpleškėję motoriniais lai- 
vukais, buvo įsiveržę į tris 
(ar keturias) Saliamono sa-
las, užimtas amerikiečių 
marininkų. Marininkai dur
tuvais ir kitais pabūklais 
greit užmušė 670 priešų, o 
likusius 30 paėmė nelaisvėn. 
Amerikiečių nuostoliai bu
vo palyginamai nedideli. 
Taip rugpj. 22 d. pranešė 
Amerikos admirolas Ches
ter W. Nimitz, vyriausias 
Jungtinių Valstijų laivyno 
komandierius Rami a j ame 
Vandenyne.

Amerikiečiai, netik etai 
užpuolę ir sunaikinę japonų 
įrengimus Gilbert saloje 
Makin, 1,100 mylių į šiaurių 
rytus nuo Saliamono salų, 
taipgi mažai nuostolių turė
jo.

Neoficialiai p r a n ešama, 
jog tik pora šimtų Amerikos 
marininkų padarė tą šau
nią ataką Makine.

Fašistu Ašies Žvėrys 
Bus Teisiami po Karo, 

įspėja Rooseveltas
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas įspėjo Vo
kietijos, Japonijos ir Itali
jos fašistų vadus, jog po 
karo jie bus patraukti teis
man už žvėriškai-krimina- 
lius savo žiaurumus prieš 
užimtų kraštų gyventojus. 
Jie bus atiduoti teismui 
tuose kraštuose, kurių žmo
nes jie korė, šaudė, kanki
no, grobė ir badu marino.

Be kitko, tiems rudiesiems 
žvėrims bus atkeršyta ir už 
tai, kad jie už kitų asmenų 
veiksmus prieš vokiečius 
nužudė šimtus nekaltų įkai- 
tų-imtinių, kaip sakė prez. 
Rooseveltas. Jis pareiškė, 
kad Jungtinės Tautos tik
riausiai, be jokios abejonės, 
laimės pergalę prieš fašistų 
Ašį.

Chinai Atkariavo Penk
tą Miestą nuo Japonų

Chungking. — Chinų ka
riuomenė kirto naują smūgi 
japonams. Chinai atgriebė 
nuo japonų Kwangfenga, 
jau penktą miestą per mė
nesį. Kwangfeng, kaip ir 
keturi kiti atkariauti mies
tai, stovi prie svarbaus 
Hangchow-Nanchang gele
žinkelio.

ilgėja. Dar vienas ar du mėne
siai, per kuriuos gali būti iš
spręstas žmonijos likimas il
giems laikams.

Jungtinės Tautos privalo iš
naudoti tąjį laikotarpį; jos 
privalo pradėti mušti žmonijos 
priešą numerio pirmo — Hit
lerį. Mušti jį iš vakarų, kai jis 
užimtas Rytuose.

Laiko beliko labai mažai!

Japonam Gilbert Saloj; Sunai
kino Jy Stovyklą; Užmušė 80
11 Amerikos Orlaivių Sumušė 20 ar Daugiau Vokiečių Lėktuvų Virš Šiau

rinės Jūros; Sunaikino bei Sužalojo 6 Nacių Lėktuvus
Amerikiečiai Marininkai Makin Saloje Supleškino Japonų Radiją, San

dėlius, Orlaivius ir Nuskandino T ris Laivus; Antrasis Komandie
rius Buvo Prezidento Sūnus, Majoras James Roosevelt 
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Amerikos Oficialiai Pranešimai
London, rugpj. 21. — Čionaitinis štabas Jungtinių 

Valstijų armijos išleido sekamą pranešimą:
Dvidešimt iki dvidešimt penkių Vokietijos orlaivių 

Focke-Wulf 190’s rūšies atakavo vienuoliką Amerikos 
Lekiančių jų Tvirtumų (B-17’s) virš Šiaurinės Jūros.

Per 20 minučių mūšį ore buvo sunaikinti be sunkiai 
sužaloti šeši vokiečių lėktuvai kovotojai.

Šovinys iš priešo kanuolės sprogo vairavimo kamba- 
rėlyj vienos Lekiančiosios Tvirtumos, sužeidė vairuoto
ją ir užmušė jo padėjėją. Priešo ugnis sunaikino du to 
orlaivio inžinus. Ši Lekiančioj! Tvirtuma buvo užgauta 
ir daugelyje kitų vietų, bet priešo šūviai nepalietė kitų 
jos įgulos narių.

Visi mūsų orlaiviai sugrįžo (Anglijon) ir saugiai nu
sileido žemyn.

SĖKMINGAS AMERIKIEČIŲ ŽYGIS PRIEŠ 
JAPONUS MAKIN SALOJE

Pearl Harbor, Hawaii, rugpj. 21. — štabas Jungtinių 
Valstijų laivyno Ramiajame Vandenyne davė tokį pra
nešimą:

Būrys Jungtinių Valstijų marininkų sėkmingai įsi
veržė į japonų užimtą Makin salą (Gilbert salų grupė
je) rugpj. 17 d. Šio žygio tikslas buvo sunaikinti japo
nų įrengimus toje saloje, kuri buvo stovykla priešų 
vanden-lėktuvų. Mūsų marininkai pilnai atliko tą dar
bą ir tada pasitraukė iš ten.

Kiek žinoma, amerikiniai marininkai padarė prie
šams šitokius nuostolius: Užmušė bent 80 japonų, su
naikino radijo įrengimus ir sandėlius, vieną didelį van- 
den-lėktuvą ir vieną mažą, tupėjusius ant vandens.

Kitus nuostolius priešai pasidarė patys sau. Nes ja
ponų orlaiviai iš kitų stovyklų, norėdami padėt saviš
kiams, suklydo ir smarkiai bombardavo pačius japonus.

Amerikiečių ekspedicijos laivai šūviais iš ka
nuolių nuskandino vieną mažą japonų transporto lai
vą ir vieną šarvuotą-ginkluotą laivuką.

Laivyno oficierius, vadovavęs šiam žygiui buvo ko- 
„ mandierius John M. Haines. Marininkus komandavo 

leitenantas pulkininkas Evans P. Carlson, iš marinin
kų rezervo. Antrasis marininkų komandierius buvo 
majoras James Roosevelt, iš marininkų atsargos kor
puso. Visi šie oficierįai sveiki išliko.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
Uruguay us Taipgi Ka

riausiąs prieš Ašį
Montevideo, Uruguay. — 

Šio krašto užsienių reikalų 
ministeris Alberto Guani 
sakė, kad taip pat ir 
Uruguay ruošiasi paskelbt 
karą prieš fašistų Ašį.

Brazilija ir Uruguay yra 
Pietų Amerikos respubli
kos. i

Greit Būsiąs Atidarytas 
Antras Frontas

Maskva. —t Sovietų radi
jas vokiškai atsišaukė į Vo
kietijos gyventojus prieš 
Hitlerį ir, tarp kitko, sakė, 
kad talkininkai “labai grei
tu laiku atidarysią antrą 
frontą” prieš nacius Euro
poje.

Naciai Prasiveržė per 
Dona Upes Alkūnę

Maskva, rugp. 23. — Vo
kiečių kariuomenė šturmu 
prasiveržė per Dono upės 
alkūnę į pietų rytus nuo 
Kletskaja ir įvarė kylį į So
vietų pozicijas i šiaurių ry
tus nuo Kotelnikovo.

(Pagal pirmesnius prane
šimus, 1 tai hitlerininkai 
Kletskaja srityje dabar bū
tų už 40 iki 50 mylių į va
karus nuo Stalingrado.)

Žuvo dar tūkstančiai na
cių, bet jie, varydami fron
tan vis daugiau rumunų, 
vengrų, slovakų, italų, ispa
nų, Hetuvįų ir kitų užimtų 
šalių vyrų, nepaiso savo 
nuostolių ir" desperatiškai 
stengiasi pasiekt Stalingra
dą pirm žiemos.

LEKIANČIOS TVIR
TUMOS SUNAIKINO 
6 NACIU LĖKTUVUS
London. — Vienuolika di

džiųjų Amerikos orlaivių— 
Lekiančios Tvirtumos virš 
Šiaurinės Jūros laimėjo mū
šį prieš 20 iki 25-kių nau- 
joviškiausių Vokietijos lėk
tuvų kovotojų. Amerikiečių 
lakūnai pavojingai pašovė 
šešis priešų lėktuvus, kurie 
visi nukrito jūron ir žuvo, 
kaip sako vėliausi praneši
mai.

Priešai nušovė vieną Le
kiančios Tvirtumos lakūną 
ir sužeidė kitą, sužalodami 
ir du inžinus to orlaivio. 
Bet jis taipgi su kitomis 
dešimčia Lekiančiųjų Tvir
tumų sugrįžo Anglijon.

Didžiuosius orlaivius - 
bombanešius paprastai lydi 
ir saugo greitieji lėktuvai 
kovotojai. Bet tos ameriki
nės Lekiančios Tvirtumos 
veikė be jokių palydovų.

EXTRA
Brazilija Paskelbė Karą 

Naciam ir Italijai
Rio de Janeiro. — Brazi

lija rugp. 22 d. paskelbė ka
rą prieš Vokietiją ir Italiją 
todėl, kad nacių ir italų sub- 
marinai paskutiniu laiku 
nuskandino dar šešis Brazi
lijos prekinius laivus arti
muose jai vandenyse.

Brazilija dar neišstojo 
karan prieš trečią fašistų 
Ašies valstybę — Japoniją. 
Suprantama, jog Brazilijos 
valdžia atsižvelgė į fakta 
kad jos krašte gyvena 250 
tūkstančių japonų ir reikia 
padarvt kai kuriuos žings
nius jiems sutvarkyt pirma, 
negu Brazilija' galėtų pa
skelbt karą Japonijai.

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas pasiuntė sveiki
nimo telegrama ' Brazilijos 
prezidentui G. Vargasui už 
tai, kad Brazilija padarė 
“drąsų žingsni,” paskelbda
ma karą prieš Vokietiją ir 
Italiją.

Per penkių dienų kauty
nes raudonarmiečiai Voro
nežo fronte užmušė dar ke
lis tūkstančius vokiečių ir 
vengrų, o likusius atmetė 
toliau atgal.

SOVIETAI SMARKIAI 
ATMETĖ NACIUS AT
GAL TIES KLETSKAJA

MASKVA. — Sovietų ka
riuomenė staiga užpuolė vo
kiečius Kletskaja srityj, į- 
nirtusiai atakavo priešus 
ne tik šaunamais ginklais, 
bet ir durtuvais ir smarkiai 
atmetė nacius atgal. Eilė
je punktų Kletskaja apskri
tyje Sovietai veda ofensy- 
vą prieš vokiečius, o šie tik 
ginasi.

Pirmiau viename sekto
riuje ties Kotelnikovu, į 
pietų vakarus nuo Stalin
grado, hitlerininkai su 100 
tankų buvo įvarę kylį į so
vietinę liniją, bet raudon
armiečiai atkirto mechani
zuotus vokiečių pėstinin
kus, sekusius paskui savo 
tankus; apsupo tuos vokie
čius ir dabar naikina juos.

Per dvi dienas naciai du 
kartu buvo permetę savo 
kariuomenės iš vakarinio 
Don upės kranto į rytinį. 
Sovietų kovotojai sunaiki
no visus pirmą sykį per
mestus per tą upę vokiečius, 
o dabar baigia naikint ir 
tuos, kurie buvo per Doną 
persigrūdę antru atveju.

Raudonarmiečiai sudaužo 
vokiečių bandymus nutiest 
bent vieną kiek pastovesnį 
naciams tilta skersai Dono 
upės tarp Kletskaja ir Ko
telnikovo.

(Hitlerininkai, be jokio 
patvirtinimo iš niekur ki
tur, pasakoja, kad, esą, jie 
perkėlę stambias saviškių 
jėgas per Dono alkūnę ir 
dabar užėmę pozicijas ryti
nėje pusėje tos upės, girdi, 
tik už 40 mylių nuo Stalin
grado. Tai priešų pagyras.)

Kletskaja sektoriuje so
vietiniai kariai nušlavė 
tūkstančius nacių, o dauge
li kitų suvarė i Dono van
denį.

KAUKAZO FRONTAS
Vokiečiams su daug di

desnėmis jėgomis šturmuo
jant sovietinę liniją į pietus 
nuo Krasnodaro, raudonar
miečiai pasitraukė i nauias 
pozicijas. Čia per tris die
nas tapo užmušta pustrečio 
tūkstančio hitlerininkų. 
Vien kazokai iškapojo šim
tus priešų. Vienas kazokas 
su keturiais sūnumis nukir
to apie 50 vokiečių.

Sovietų kovotojai atmu
šė kartotinas fašistų ata
kas ir atlaikė savo pozici
jas i pietų rytus nuo Piati- 
gorsko.
RAUDONARMIEČIAI AT
ĖMĖ Iš NACIU PUNKTĄ 

TIES LENINGRADU 
Leningrado fronte rau

donarmiečiai užmušė dar 
tūkstantį vokiečių ir atėmė

PRIEŠŲ PRANEŠIMAS
Berlyno radijas pasakojo, 

kad vokiečiai Kaukazo 
fronte užėmę Krymsk mie
stą, už 20 myl. į šiaurių ry
tus nuo Novorossiisko, so
vietinio uosto Juodojoj Jū- 

I roj.

stiprią poziciją prie gele
žinkelio. Tai buvo vienų 
metų sukaktyje nuo to lai
ko, kada naciai apgulė Le
ningradą su 300 tūkstančių 
Hitlerio karių, 6,000 didžių
jų kanuolių ir 1,000 tankų.

Vokiečių Kunigas Pri
pažintas Kaltu Kaip

Hitlerio Šnipas
Hartford, Conn. — Fede- 

ralis teismas atrado kaltu 
Kurtą E. B. Molzahną, vo
kiečių liuterių kunigą iš 
Philadelphijos, kaipo karinį 
nacių šnipą prieš Jungtines 
Valstijas. Teisme jis gynė
si, būk nešnipinėjęs prieš 
Ameriką, kurios natūrali- 
zuotas pilietis jis yra. Bet 
kun. Molzahn prisipažino, 
kad jis ne kartą gyrė Hitle
rį ir jo “tvarką.”

Bausmė Molzahnui bus 
paskirta šį antradienį. Pa
gal įstatymus, jis gali būti 
įkalintas iki 20 metu.
KUNZE NUTEISTAS 15 

METŲ KALĖTI
Tas pats teismas skyrė 15 

metų kalėjimo Gerhardui 
Wilhelmui Kunzei, prieš- 
amerikinių šnipų vadui, bu
vusiam galvai Vokiečių-A- 
merikiečių Bundo (sąry
šio).

Vokiety s dr. Wolfgang 
Ebel gavo 7 metų kalėjimo, 
o dr. Otto Villumeit 5 me
tus už šnipinėjimą Vokieti
jai prieš Ameriką.

Jų sėbras Anastas Von- 
siackis, Amerikos rusų fa
šistu vadas, jau pirmiau pri
sipažino šnipinėjęs Japoni
jai ir Vokietijai prieš Jung
tines Valstijas, ir tapo pa
lyginti lengvai nubaustas, 
tik penkiais metais kalėji
mo. Bausmė jam sumažin
ta už tai, kad jis prisipaži
no.

Šveicarija Deportuos 
Pabėgėlius į Hitleri

ninkų Nasrus
Berne, šveic. — Šveicari

jos valdžia nusprendė de- 
portuot atgal daugelį žmo
nių, pabėgusių iš Vokietijos 
ir nacių užimtų kraštų.

Tūkstančiai pažangesnių 
šveicarų protestuoja, nuro
dydami, kad tie pabėgėliai 
bus grąžinami tiesiog į mir
ties nasrus.

Darbiečiy Kandidatas 
į N. Y. Gubernatorius
New York. — Amerikos 

Darbo Partijos valstijinis 
suvažiavimas nominavo de
mokratą advokatą prof. Al- 
fangę kaip savo kandidatą į 
New Yorko valstijos guber
natorius.
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Apie Tarybų Sąjungos Bomberius
Pereito penktadienio “Laisvėje” mes 

kalbėjome apie anglų ir amerikiečių 
bomberius ir jų roles šiame kare. Bet 
mes nieko nesakėme apie Tarybų Sąjun
gos bomberius, apie jų rolę, vaidinama 
bendro priešo naikinimui.

Smulkesnių žinių apie Tarybų Sąjun
gos bomberius neturime. Jų niekas netu
ri, apart tam tikrų įstaigų ir asmenų 
Tarybų Sąjungoj. Vienas dalykas tėra 
žinomas: Tarybų Sąjunga turi kelių rū
šių bomberių. Vieni jų gali lėkti be susto
jimo labai toli, kiti ne. Tais, kurie gali 
lėkti labai toli ir labai aukštai, bombar
duojama Vokietijos miestai. Jais buvo 
bombarduotas Berlynas, Dancigas, Til
žė, Karaliaučius, Klaipėda ir kiti mies
tai Vokietijoje. Jie yra naudojami, be
je, priešo aerodromams naikinti, prie
šo transportacijai paralyžiuoti — trans- 
portacijai, esančiai toli už fronto.

Nežinome, kaip toli šitie bomberiai gali 
lėkti, kiek jie gali nešti ant syk tonų 
bombų, bet vieną žinome: jie gali lėkti 
labai toli. Tuo reikalu biskelį žinių su
teikia buvęs Sovietų Sąjungoj ambasado
rius, Joseph E. Davies. Vėliausioj “So
viet Russia Today” žurnalo laidoj amba
sadorius Davies rašo straipsnį apie Mo
lotovo atlėkime į Londoną ir Washing- 
toną reikšmę. Pažymėjęs politinę tos mi
sijos reikšmę, autorius paliečia ir kai ku
rias kitas tos kelionės puses. Be kitko, 
Mr. Davies pažymi, kad Molotovas lėkė 
ne vienas, bet su keliolika savo padėjėjų 
—ekspertų. Toliau: Molotovas lėkė Tar. 
Sąjungos bomberių, — jis lėkė į Angliją 
virš Vokietijos. Tas duoda suprasti, kaip 
aukštai visą laiką bomberis turėjo skris
ti, jeigu jis lėkė per priešo teritoriją.

Bet tai dar ne viskas; iš Londono 
Molotovo misija atlėkė į Washingtona 
tuo pačiu bomberių, — atlėkė anksčiau 
nustatyto laiko. Pagaliau, Molotovo mi
sija grįžta atgal į Maskvą. Ji grįžta tuo 
pačiu bomberių, bet nereikalauja gazoli
no! Pasirodo, kad šis bomberis galėjo 
pasiimti gazolino tiek, jog jis galėjo at
lėkti į Londoną, į Washingtoną ir grįžti 
Maskvon! — sugrįžti tuo pačiu kuru, 
kurį pasiėmė iš namų!

Skaitytojas iš to gali spręsti, kaip toli 
vienu lėkimu Tarybų Sąjungos bombe
riai gali lėkti.

Be abejo, Tarybų Sąjunga jų neturi 
perdaug, nes jei turėtų daug, tai Vokie
tijos miestai kas naktį būtų atakuojami 
iš rytų pusės. Tačiau visvien reikšmin
gas dalykas, kad šalis, prieš kelioliką 
metų buvusi be savo industrijos, šiandien 
gali pasigaminti tokius bomberius!

Farley pasimojo surišti ir visą New Yor
ko demokratų partiją.

Be abejo, organizuoti darbininkai CIO, 
ADP, ADF, atsisakys paremti p. Farley 
pastatytą sąrašą. Jie jieškos kelių, kaip 
pastatyti savo kandidatus ir už juos bal
suoti ir raginti kitus tą padaryti. Šiuos 
žodžius rašant, Amerikos Darbo Parti
jos suvažiavimo sesijose tas klausimas 
yra plačiai svarstomas.

Trumpai ir Storai

Jų Kultūra!
Kuris skaitytojas nėra perskaitęs Lie

tuvos rašytojo Petro Cvirkos rašto, til- 
pusio “Laisvėje” iš rugpj. 20 d., jis būti
nai privalo tą padaryti. Rašytojas Cvir
ka gražiai numaskuoja vokiečių pasimo- 
jimus Lietuvai “sukultūrinti.” P. Cvirka 
atsimena, kaip vokiečiai “kultūrino” lie
tuvius per Pirmąjį Karą. Rašytojo žo
džiais:

“Kuomet vokiečiai, pagaliau, buvo pri
versti išsikraustyti iš Lietuvos, jie pali
ko įspūdingus įrodymus savo aukštes
nės “kultūros” — jie paliko įvairius kan
kinimo įrankius: plakimo suolus, tam 
tikras reples nagams plėšti ir rankoms 
laužyti, bizūnus, buožes, vokiškus vardus 
kryžkelių, gatvių ir kaimų — ir sifilį. 
Tai tokia buvo kultūra, įvesta vokiečių 
kaizerio kariuomenės į Lietuvą.

“Hitleriniai banditai naudoja pamokas 
gautas nuo tų savo pirmatakų, įvedinė
dami tokią “kultūrą” užkariautuose Eu
ropos kraštuose ir užimtose Sovietų Są
jungos srityse, kad net kaizerinė “kultū
ra” ir laukinių žmogėdrų papročiai yra 
tik šešėlis, lyginti su žvėriška nacių “kul
tūra”.

“Vokiečių baronai ir Hitlerio buožės 
dabar verčia Lietuvą į savo koloniją. Fa
šistai įsiveržėliai stengiasi pridengti 
kruvinus savo darbus ne tik” skraiste’ 
“aukštesniosios vokiečių kultūros”, bet 
taip pat ir drobule vakarų kultūros.”

Dėlei priėmimo kultūros, rašytojas ši
taip vaizduoja Lietuvos žmones:

“Lietuviai kaupėsi kultūrines brange
nybes ir vertindami jas, jie buvo įkvėp
ti visu tuom, kas yra pažangu, kilnu ir 
žmoniška, nežiūrint, ar tie kultūros lai
mėjimai atėjo iš rytų ar vakarų. Ką tik 
žmogaus genijus sukūrė rytuose ir va
karuose, visa tai lygiai brangu lietuviui. 
Lietuviai myli Goethę ir Heinę, Puškiną 
ir Tolstojų, Bachą ir Beethoveną, Mus- 
sorgskį ir Čaikovskį, Humboldtą ir Ko- 
chą, Timiriazevą ir Pavlovą ir vertingus 
vardus ir darbuš kitose šalyse.

“Lietuviai pasirinko elektros šviesą 
vietoj balanų šviesos ir garvežį vietoj 
nusenusių važiuotės priemonių, ir čia 
jie nestatė klausimo, ar tie dalykai pa
gaminti rytų ar vakarų genijaus. Jie 
džiugesį savo progresu ir buvo dėkingi 
visiems, kurie tik padėjo lietuviams auk
ščiau pakilti visuomeniniame teisingume 
ir kultūrinėje pažangoje.

“Bet lietuviai niekada nepriims kar
tuvių ir galvų kapojimo kultūros, kurią 
Hitleris, Rosenbergas ir Himmleris nori 
užkart žmonijai ir kuri taip toli stovi 
nuo tikrosios žmoniškos kultūros, kaip 
dangus nuo žemės.”

Tai yra tiesa!
Lietuviai, kaipo tauta, kaipo masė nie

kad nesutiks būti Hitlerio vergais. Jie 
kovos ir savo kovą laimės. Tačiau yra ir 
bus paskyrių individualų, kurie dirbs 
priešingą tautai darbą. Niekšų kiekvie
noje tautoje atsiranda. Pavergtoje Lie
tuvoje yra Kubiliūnai, Virbickai ir jiems 
panašūs Kvislingai. Amerikoje turime 
visą eilę besidangstančių patrijotizmo 
kaukėmis žmonių, kurie dar vis tebe
tarnauja Hitleriui, skleidžia pronacišką 
propagandą Amerikos lietuviuose. Vieni 
tų niekšų, veikiausiai, bus Hitlerio pa
samdyti, kiti šiaip sau, iš neapykantos 
Tarybų Sąjungai, agentauja Hitleriui. 
Prieš tokius reikia kovoti.

J.
Tautybe

“Amerikiečiai lietuviai 
turi taip elgtis, kaip elgėsi 
atgimstanti Lietuva: su 
kalbančiu bent kiek lietuvi
škai kitaip nesišneketi ir 
nesusirašinėti, kaip tik lie
tuviškai. Pašiepti tuos, ku
rie priešintųsi tam.”

“Stiprios organizacijos, 
kaip SLA., turi steigti lie
tuvių kalbos kursus.”
“Kuogreičiausiai imtis ko

vos prieš kai kurių Romos 
katalikų kunigų norą laiky
ti pamokslus anglų kalba!”

“Tiems klausimams iš
spręsti turėtų būti sušauk
tas tam tikras tautininkų 
kongresas (tokis kongresas 
netrukus bus sušauktas 
New Yorke. — R<ed.).”

Taip rašė Visliomis, “Vie
nybėj” lapkr. 5 d. 1937 m.

Tai buvo augščiausio Lie
tuvos fašistų - tautininkų 
išsivystymo metai. O juos 
sekė, žodžiais, Amerikos lie
tuviai - tautininkai. Dabar 
jie visi politiškai yra vokie
čiai - naciai, o tie, ką ne 
Vokietijoj gyvena, yra kito
kį ištautėliai. Patys Ameri
kos liet, tautininkai (Tabe
ly tė, “Vienybė,” etc.) rašo, 
kad atbėgę tie dideli patri- 
jotai dveji metai atgal į A- 
merikos kontinentą, čia jie 
jau pasirūpino, kad jų vai
kai “visai nekalbėtų lietu
viškai,“ “nutolo nuo lietu
vių.”

Defy tįstai Laimėjo
Niekas neginčys, kad New Yorko val

stijos demokratų partijos nominavimas 
į gubernatorius Bennetto, vietoj senato
riaus Meado, yra smūgis tiek valstijos 
vadams (gubernatoriui Lehmanui, sena
toriui Wagneriui), tiek prezidentui 
Roose veltui. Tai yra smūgis, užduotas 
mūsų krašto karinėms pastangoms.

Demokratų partijos šulas, Farley, pa- 
simojo suorganizuoti už prezidento 
Roosevelto nugaros savo mašiną ir ją 
naudoti prieš Rooseveltą; ją naudoti 
mūsų krašto karinėms pastangoms kenk
ti; ją naudoti prieš viską, už ką šian
dien anti-fašistai kovoja.’

Jau prieš tūlą laiką buvo, iškelta aikš
tėn, kaip dabartinis demokratų partijos 
kandidatas į gubernatorius dirbo prieš 
progresą seniau. Ispanijos karo metu, 
pavyzdžiui, jis rėmė Ispanijos fašistus, 
rinko ispanams fašistams aukas, — ki
tais žodžiais, Bennett tuomet rėmė tuos 
elementus, prieš kuriuos šiandien mūsų 
kraštas kovoja. Bendrai, p. Bennett yra 
susirišęs su reakcininkais, su kuriais p.

Apdrauskite Savo Namus Prieš Hitlerį!
Pirkite Apsigynimo Štampas ir Bonus!

INSURE YOUR HOME 
AGAINST HITLER/ ’

tMWAR SAVINGS BONDS L STAMPS

Tiesos
Nors tiesos pasakymas 

buržuazinėj demokratijoj 
nepramuša galvos ir nors 
neįgyvendina tiesos, bet 
visgi smagu apie tai pagal
voti ir sulyginti su despo
tiška šalimi, kur jokios tie
sos niekas negąji pasakyti.

Tiktai kai politikieriai 
rinkimų kampanijoje vieni 
kitiems ima spirginti tiesas, 
tai tas kažin dėl ko į gal
vą nelabai eina ir paskui— 
kaip stebėtina!—net į savo 
straipsnius publicistai ne
naudoja tų faktų.

Munichas Atšauktas
Anglija formaliai palešia- 

vo savo diplomatijos takti
ką, pagarsėjusią vardu 
“Munichas.” Tai padarė 
trečiadienį, rugpjūčio 5 d., 
1942 m.

Municho mieste buvo su
daryta sutartis, sulyg kuria 
Hitlerio diplomatija pasi
grobė Austriją, Čechoslova- 
kiją ir t.t. Tas vadinos “ap
peasement” — apramini
mas, kad karo, nebūtų. Kai 
karas kilo, Munichas lyg iš
nyko, bet, pasirodo, kad tik 
dabar jį “formaliai” panai
kino. Ar tuomi panaikintas 
ir “karinis apysmentas,” 
nežinia.

Penki Frontai
W. P. Simms liepos pra

džioj, rašydamas apie pa
vojingumą antro fronto, 
jeigu jis būt atidarytas ne
užilgo, įrodė, kad dabar esą 
jau penki frontai. Tai yra 
šie: “Rusija, Kinija, Egip
tas, Atlantikas ir Pacifi- 
kas.” Kiekvienas yra di
džiausios svarbos (utmost 
importance.)

Po to praėjo apie dvide
šimt dienų; įvairių laikraš
čių ir organizacijų idėja a- 
pie antrą frontą vis plati
nosi ir, štai, kiti žurnalis
tai suskaitė “frontus” ir pa
skelbė, kad Jungtinės Tau
tos jau ir be to turi 31 
frontą.

Ponui Simms’ui galima 
pritart. Yra penki fintai 
pasaulyj. Jie svarbūs. Jų 
apleist negalinga. Bet Jung-
tinėms Tautoms turi but 
visam pasaulyj tiktai vie-
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nas frontas, o čia suminėti 
frontai — tiktai dideli sek
toriai. Antras frontas —tai 
butų tik naujas sektorius— 
visudidžiausios svarbos. Jei
gu norima Ašį sutriuškinti, 
Ašies pasaulinį frontą ir vi
sas agresorių spėkas suval
dyti ir karą pabaigti, tai 
centras turi būti sumuštas.

Jau žiemą buvo kalbama, 
kad reikia vieno štabo, vie
no generalisimo priešais vi
są Ašį. O dabar kalbama 
tik apie “Rusijai pagalbą” 
su antru frontu. Kodėl “ex- 
pertai” toki?

"* • ** 
Solvency

“Organizacijos — frater- 
nalės organizacijos — tvir
tumas yra matuojamas tam 
tikru auktuarišku metodu,1 
vadinamu solvency. Jeigu 
fraternalės organ izacijos 
solvency yra aukštas, tai 
reiškia, ji yra stipri. Mūsų 
LDS solvency šių metų pra
džioje buvo apie 143 nuoš. 
Vadinasi, mūsų atsakomy
bė prieš narius... yra 43 
nuoš. didesnė, negu būtinai 
turėtų būti.” (Iš LDS pre
zidento Rojaus Mizaros ra
porto seimui, 1942 m.)

SLA turi (raportuose) 
solvency taipgi didesnį, kai 
100 nuoš. Bet jau per ke
letą pastarųjų seimų vis pa
aiškina, kad tatai sudary
ta gudrumu... “pergru
puotas visas SLA turtas, 
kad pakėlus solvency” (ra
portas 39 seimui), arba: 
kiti fondai knygose perdė
ta į apsaugos fondą, taip 
padaryta “solvency.”

Grigaitis SLA seime net 
paskaitą skaitė, kad tam ti
kri priešai (konkurentai) 
skundžia SLA. Vaikiškai 
skamba tokia “paskaita!” 
Tegul priešai bando skųst 
LDS — nieko nepadarys, 
nėr kaip nė skųst, kada sol
vency yra aukštas ir tik
ras, ne “pergrupuotas,” ne 
artificialis.

NEPATVIRTINTAS JA
PONŲ PRANEŠIMAS
Tokio, rugpj. 21. — Ja

ponų radijas pasakojo, kad 
apie 200 amerikiečių ka
riuomenės rugpj. 17 d. iš 
laivų įsiveržę į Gilbert gru
pės salą Mankin, bet, girdi, 
japonai “visiškai juos atmu- 
šę.” — Gilbert salos yra už 
apie 2,400 mylių į pietų va
karus nuo Hawaii salų.

(Nėra jokio patvirtinimo 
šiam priešų pranešimui.)

Amerikos kariai, vežami laivais j visas pasaulio dalis, 
susiranda pasilinksminimo laikotarpių. Paveikslas pa-
rodo grupę karių, stebinčių savo draugą, juos linksmi
nantį.

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

580 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humooldt 2-7964

“žemas” Kraujo Slėgimas
Drauge gydytojau. Pra

šau duoti patarimą per mū
sų “Laisvę” mano vyrui. 
Mat, jis turi žemą kraujo 
slėgimą. Buvo čia pas dak
tarą, tai rado tik 120 laips
nių ir jam davė tokių baltų 
piliukių, bet jam nieko ne
gelbėjo.

Jis yra be ūpo, be ener
gijos, greit supyksta ir su
sinervuoja. Šiaip valgo ge
rai, miega gerai. Jis jau 
yra 60 metų amžiaus, 5 pė
dų ir 7 colių aukščio, sve
ria 172 svaru. Nerūko ir 
labai mažai vartoja svaiga
lų. Ir jam skauda tiesę ran
ką, gal reumatizmas. Šiaip 
būtų viskas gerai. Labai dė
kui už patarimą.
Atsakymas—

Drauge, visų pirma iš
meskite sau iš galvos tą 
“žemą” Jūsų vyro kraujo 
slėgimą. Tai klaidingas su
pratimas. Jei 60 metų žmo
gus turi 120 milimetrų 
kraujo slėgimą, tai visai 
normalu. Ir visai nėra per- 
žema.

Širdžiai susitraukiant 
(systole), vidutinis suaugu
sio žmogaus kraujo slėgi
mas ir yra apie 120 milime
trų. Ir, jei žmogaus arte
rijos tebėra visiškai sveikos 
ir tęslios, jam kraujo slė
gimas taip ir pasilieka vie
nodas, nors jis dagyventų 
iki 70-80 metų.

Jau visai kita istorija, jei 
kraujo slėgimas pradeda 
kilti viršun, skysim, jei pus
amžiam žmogui daeina iki 
140-150 milimetrų. Čia jau 
nebetaip gerai. Čia jau yra 
ženklas, jog tokiam žmogui 
a r t e r i j os nebeišsitempia 
taip gerai, gal inkstai ne- 
beperkošia kraujo taip ge
rai. Ir tokiam žmogui, to
liau begyvenant, slėgimas 
vis eina aukštyn ir gali da- 
eiti iki pavojingo laipsnio.

Kad jūsų vyras nesijau
čia gaivus ir energingas, 
linksmas, tai jam gali būti 
sisteminių trūkumų. Liau
kos, ypač lytinės, gali būti 
jau apsilpusios, o jos suval
do visą žmogaus asmenybę 
ir nusako jo elgesį ir gabu
mus. Gali būti mažoka vi
taminų ir mineralų, ypač 
vitamino B. mišinio. Nuo 

to jam gali ir tą ranką 
skaudėt. Tegul vely ir jis 
gauna Vitamin B Complex, 
tablets or capsules — ir te
gul ima po 3 laike valgio, 
tai po 9 kas dieną, visą gy
venimą.

Prie to, geras paprastas 
nesugadintas maistas, oras, 
saulė, poilsis, pasimankšty- 
mas ir šiaip bendra higie
na.

Klaidos Pataisymas
Iš LDS mes gavome dide

lį skaičių atvaizdų lietuvių 
jaunuolių, kurie tarnauja 
Jungtinių Valstijų kariuo
menėje. Su tais mūsų did
vyriais mes norime supa
žindinti ir dienraščio “Lais
vės” skaitytojus. Todėl juos 
dedame prie korespondenci
jų iš tų miestų, iš kurių tie 
kariai paeina.

Bet štai įvyko nemaloni 
klaida rugpjūčio 21 dienos 
“Laisvėje;” prie Chicagos 
korespondencijos įdėtas at
vaizdas kario Alberto šla
piko iš Easton, Pa., o rug
pjūčio 22 dieną korespon
dencijoj iš Easton, Pa., įdė
tas paveikslas kario Joe Pa- 
ccliuno iš Chicagos. Sukeis
ta parašai ir miestai.

Atsiprašome jaunuolių ir 
jų namiškių už šitą nemalo
nią klaidą. Redakcija.

Vice - admirolas Robert Lee 
Ghormley, kuris vadovauja 
Amerikos jėgoms Saliamono 
salų srityje, Ramiajame Van
denyne.

Dėkoja “Laisvei”
Dienraštis “Laisvė” visuo

met nuoširdžiai patarnauja vi
soms organizacijoms, kurios 
darbuojasi visuomenės labui. 
Joje garsinami ne tik lietuviš
ki, bet ir tarptautiniai susirin
kimai bei parengimai. Tą mū
sų dienraščio vaidmenį įverti
na visi veikėjai.

Štai laiškutis iš Lowell, 
Mass.:

Lowell Commercial 
College, Inc.

August 18, 1942 
Laisve
427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.
Gentlemen:

As chairmen of the Russian 
War Relief Committee, we 
wish to thank you sincerely 
for your generous cooperation 
in connection with the Sym
phony Concert given on Sun
day. You did more than your 
part to make it a grand suc
cess.

Yours sincerely,
Harry U. Quinn 
Julius Woessner 
Co-chairmen

RUSSIAN WAR RELIEF
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L AIS V Trečias Puslapis

Apie Barbariškus Vokiečių Dar
belius Okupuotose SSSR Srityse

V. MOLOTOVAS, SSSR Užsienių Reikalų Komisaras.
(Pabaiga)

Nacių kraugeriškumas Ros
tovo gyventojų atžvilgiu įgavo 
ypatingai platų atgarsį. Pralin- 
dę 10-čiai dienų į Rostovą, vo
kiečiai žudydavo ne tik at
skirus asmenis ir šeimas, bet 
kraugeriškos aistros pagauti 
naikino dešimtis ir šimtus gy
ventojų, ypač miesto darbinin
kų rajonuose. Prie Geležinke
lių valdybos namo vokiečių 
automatininkai dienos metu 
sušaudė 48 žmones. Rostovo 
centrinės gatvės šaligatvyje 
hitleriniai žmogžudžiai sušau
dė 60 žmonių. Armėnų kapi
nėse išžudė 200 žmonių. Dar
gi mūsų kariuomenės išvyti iš 
Rostovo vokiečių generolai ir 
karininkai viešai pasigyrė, kad 
jie, esą, sugrįšią Rostovan bū
tent tam, kad žiauriai atker
šytų miesto gyventojams, ak
tingai padėjusioms aršius prie
šus išvyti iš gimtojo miesto.'

Be viso aukščiau minėto, 
Tarybų Sąjungos vyriausybė 
turi dokumentinę medžiagą 
apie sistematingai pasikarto
jančius siaubingus fašistinės 
vokiečių karo vadovybės nusi
kaltimus: apie panaudojimą 
taikingų gyventojų kaip prie
dangos vokiečių kariuomenei 
per mūšius su Raudonosios Ar
mijos daliniais.

1941 meti; rugpjūčio mėn. 
28 dieną vokiečių fašistų 
kariuomenė, keldamasi per 
Iputės upę ir nepajėgdama nu
galėti Raudonosios Armijos da
linių pasipriešinimo, surinko 
vietinio Dobrušės miestelio, 
Gomelio srityje, gyventojus ir, 
grasindama sušaudymu, pava
rė prieš save moteris, vaikus 
ir senius, paskui kuriuos, ri- 
kiuodamiesi į mūšį, ėjo vokie
čiai.

Tas pats niekšiškas nusikal
timas buvo pakartotas vokie
čių karo vadovybės civilinių 
gyventojų atžvilgiu ir Lenin
grado srityje, tarybinio ūkio 
“Vybory” rajone, o taip pat 
Jelnios rajone, Smolensko sri
tyje. Fašistiniai niekšai tebe
sinaudoja šia žvėriška ir bai
lia priemone ligi paskutinių 
dienų. Gruodžio mėn. 8-tą 
dieną hitlerininkai dengė sa
vo atsitraukimą iš Jamnoje 
kaimo. Tūlos srityje, civili
niais piliečiais iš vietinių gy
ventojų. Gruodžio mėn. 12-tą 
dieną tame pat rajone jie su
rinko 120 senių bei vaikų ir 
paleido juos savo kariuomenės 
priešakyje per mūšį su ata
kuojančiais Raudonosios Armi
jos daliniais. Per mūsų ka
riuomenės mūšius už Kalinino 
miesto išvadavimą vokiečių 
303 pulko 162 divizijos dalys, 
mėgindamos pereiti į prieš- 
puolį, surinko • priemiestiniame 
kaime moterų ir, pastatę jas 
prieš save, ėjo į mūšį. Laimei, 
tarybinei kariuomenei pavyko, 
atmušus šį puolimą, įsiterpti 
tarp hitlerininkų ir jų aukų ir 
išgelbėti moteris.

Nėra ribų įsiveržusios mū
sų teritorijon vokiečių fašistų 
kariuomenės žiaurumui ir 
kraugeriškumui. Hitlerinė ka
riuomenė veda ne įprastinį ka
rą, o plėšikišką karą, turintį 
tikslą naikinti taikingas tau
tas, kurios atsistojo skersai 
kelio vokiečių fašistams, nusi
kaltėliškai siekiantiems pa
vergti kitas tautas ir visą pa
saulį.

Hitlerinė Vokietijos vyriau
sybė, klastingai užpuolusi Ta
rybų Sąjungą, nesiskaito kare 
su jokiomis tarptautinės tei
sės normomis, su jokiais žmo
giškosios moralės reikalavi
mais. Ji kariauja visų pirma 
su taikingais ir beginkliais gy
ventojais, su moterimis, vai
kais, seneliais, tuo pačiu paro
dydama savo niekšingą, plėši
kišką esmę, šią tik jėgą ir 
smurtą pripažįstančią plėšikiš
ką vyriausybę turi sutriuškin
ti galingos jėgos laisvę mylin

čių tautų, kurių tarpe tarybi
nės tautos atliks iki galo didį
jį išvadavimo uždavinį.

Ne tik Raudonoji Armija, 
bet ir visa mūsų daugiamilijo
ninė liaudis pilna ugningos 
neapykantos ir trokšta negai
lestingo keršto už pražudytų 
tarybinių piliečių gyvybes ir jų 
kraują. Tarybiniai žmonės 
niekuomet neužmirš tų žvėriš
kumų, smurto, sugriovimų ir 
įžeidimų, kuriuos darė ir te
bedaro taikingiems mūsų kraš
to gyventojams sužvėrėję vo
kiečių grobikai, — neužmirš ir 
nedovanos jiems.

Pranešdama apie visus šiuos 
vokiškų grobikų daromus žvė
riškumus visoms Vyriausy
bėms, su kuriomis TSRS turi 
diplomatinių santykių, Tarybų 
Sąjungos Vyriausybė pareiš

MAINE VALSTIJOS ŽINIOS
Svarbi Kalba; Nacių Lavonai; 

Velnio Mėsa ir 20 Sūnų

Lewistono stotyje išgirdau 
lietuviškai kalbant du lietuviu 
apie nacių brutališkumą bei 
žudymą nekaltų žmonių jų 
pavergtuose kraštuose. Ir kaip 
.lietuvių atgaleiviška spauda 
toleruoja fašistišką barbariz
mą? . . . Man skaitant francū- 
zų laikraštį šalia jų, taip ir 
traukė prie klausymo. Vienas 
iš jų sakė: Mūsų vadinamų 
socialistų gazietos turavoja 
kraugeriui Hitleriui, giedant 
dėl Sovietų Sąjungos ir gerų 
lietuviškų patrijotų mirties 
giesmę . . . Girdi, matyti, kad 
tie redaktoriai mano, kad Hit
leris yra nacionalis socialis
tas, tad ir juos priglaus po sa
vo kruvinu skvernu po sunai
kinimo mūsų gimtinės šalies 
Lietuvos . . .

Antrasis dar pridūrė: “Ir 
Detroito vokietis šnipas, nu- 
smerktas pakarti, sakęs, būk 
Hitleris neapleisiąs jo!” Bet, 
pirmasis vėl tęsia šiaip: Na- 
vatni tie mūsų socialistai. Pir
miau jie šaukė “Darbininkai 
visų šalių, vienykitės!” Na 
gi, Lietuva ir susivienijo su 
SSSR susidedančia iš 16 res
publikų (tautų). Tad virš mi
nėti socialistai pradėjo purvin
ti Sovietų Sąjungą ir broliautis 
su Vokietijos nacizmu. . . Būk 
Hitleris išgelbėsiąs Lietuvą, 
žinoma, sumindamas po kru
vina naciška kurka . . . Taip 
iau ir smetonininkai ir kleri
kalai tą patį velijo dėl Lietu
vos. Dar ir dabar katutėm plo
ja dėl hitlerizmo laimėjimų ir 
laukia pralaimėjimų iš Sovie
tų pusės.

Čia vėl antrasis garsiai su
riko : Ką tokio sauso kalbėti 
apie fašistuojančius tautiečius 
ir kunigiško stono graborius. 
Jie seniai šunis korė ant dar
bininkų tėvynės Sovietų Są
jungos. Bet jų džiaugsmas ar
timoje ateityje paskęs apmau- 
doje . . .

Jų šneka interesavo mane ir 
tankiau pradėjau žvelgti į jų 
veidus . . . Tad antrasis paste
bėjo, gal ši ypata supranta 
lietuviškai ? Pirmasis — tai 
nieko slapto—ir metė akis į 
mano gazietą. Po tam prabilo: 
nesupranta, mat, francūzišką 
peiperį skaito.

Tuo tarpu francūzė ir už
klausė mane šiaip: Quelle 
heure ėst ii ? Aš parodžiau 
laikrodį ir atsakiau: Deuj 
heures et demie.

Tada lietuvis nusigrįžo nuo 
manęs ir kirto: “E tai bažny
tinių brolių ir seserų francū- 
zų davatka.” Na ir vėl jis pra
dėjo aiškinti apie So. Bostono 
lietuviškos gazietos kokią tai 
kritiką apie 30,000 , lietuvių 
nužudytų per hitlerininkus 
Lietuvoje. Būk gazieta kriti
kuojanti tą pranešimą iš Šve
dijos. Ot, iš Lisbono ar Ber
lyno nacių agentų, tai žinios 
esą “košer” . .. Bet tas jų ge

kia, kad ji uždeda visą atsa
komybę už šiuos nežmoniškus 
ir plėšikiškus vokiečių kariuo
menės veiksmus nusikalstamai 
hitlerinei Vokietijos vyriausy
bei.

TSRS vyriausybė, tuo pat 
laiku, su nepalaužiamu įsitiki
nimu pareiškia, kad Tarybų 
Sąjungos laisvės kova yra ko
va ne tik už Tarybų Sąjungos 
tautų teises ir laisvę, bet taip 
pat už viso pasaulio laisvę my
linčių tautų laisvę ir teises ir 
kad šis karas gali pasibaigti 
tik visišku hitlerinės kariuo
menės sutriuškinimu ir visiška 
pergale prieš hitlerinę Urani
ją.

Priimkite, ir taip toliau,
V. MOLOTOVAS.” 

Maskva, 1942 metų 
sausio mėn. 6 diena.

ras žinias “Laisvės” red. Mi- 
zara per “Laisvę” į dulkes su
mušęs, parodydamas tose ži
niose 99.5% melagystes. Bet 
jis skaitęs lenkų gazietoje su 
aiškiomis skaitlinėmis iš ko
kių miestų ir kiek nužudytų 
žydų ir kitų Lietuvos gyvento
jų esą 80,000, dar 42 liet, su
šaudyti ir po tam už dviejų 
nacių nugaišinimą hitlerinin
kai nužudė 400 lietuvių. Vadi
nas, naciai skaita labai niekam 
nevertus lietuvius. Tie niekšai 
žudo ir kitų tautų gerus pa
triotus. Lidiče’s “krikštynose” 
Wehdell Willkie kalbėdamas 
pasakė, kad naciai jau nuga
labijo 500,000 civilių gerų pa
trijotų.

Po tam pirmasis sakėsi esąs 
kokiuo tai agentu. Buvęs 
Bangore ir sutikęs lietuvių ten 
gyvenančių, Foxcrofte irgi ma
tęs lietuvių, dar Rumforde esą 
nemažai lietuvių ir šį bei tą 
veikia dėl darbininkų naudos. 
Ot, Lewistone tai daug jų gy
vena, ir esąs didesnis judėji
mas tarpe progresyvių lietu
vių. Iš darbininkiškų laikraš
čių, čia “Laisvė” plačiau pa
sklidus . . . čia dėl “Laisvės” 
skaitytojų padaviau tų keliau
ninkų žingeidžios kalbos iš
traukas.

Rugp. 11d. vakare čia siau
tė žiauri audra, žaibai ir bil
desys, it kanuolių trūkimas ai
dėjo. Farmerio daržinę perkū
nas uždegė, sunaikindamas 60 
tonų šieno. Iškados padaryta 
už $1,500. Tai įvyko Madison 
ir Skowhegan apylinkėse.

Tūlas laikas tam atgal pa
sklido žinia, kad ant Bear kal
no miške iš orlaivio nusileido 
trys. parašiutai. Būk farmeris 
šaudęs į orlaivį. Vieton pribu
vo sargyba. Ir taip aptilo . . . 
Apie šnipų pagavimą negirdė
ti .. .

Palei Norridgewock miestelį 
dvi savaitės atgal skubiai pra
dėjo mišką kirsti ir mašine
riją gabenti dėl įrengimo or
laiviam stoties. Darbas eina 
stropiai.

Rugp. 9 aš su draugišku 
lietuviu, čia augusiu, nuvykau 
ant miškuotų kalnynų mėlynių 
uogų rinkti tarpe Bingham ir 
Solon miestelių. Automobilį 
palikę prie kalno apie mylią 
aukščio, pradėjome traukti 
aukštyn, šiaip bei taip užlipo
me. Bet nuovargio nukamuoti 
atsisėdome ir pradėjome pie
tauti. Jaunuolis atidaręs kenu- 
ką tarė į mane šiaip: Na, už
valdyk velnio mėsos, tai su
stiprėsi, juk žinai, kad velnias 
pekloje ugnyje amžius leidžia 
saugodamas popiežiaus Jono 
XXIII dūšią. Todėl jo mėsa 
pilna tvirtybės.

Čia aš irgi įterpiau klausi
mą: Kaip jūs primenate tą po
piežių? Jis. atsakė: Tai tėvas 
man skaitė lietuvišką knygutę 

apie Religiją ir Piktadarystes, 
parašytą “Laisvės” red. Bim
bos. Ten daug kunigų ir po
piežių nugrimzdusių giliai iš
tvirkime gali pamatyti ... Po 
tam žiūriu ant kenuko taip už
rašyta: “Devils Meat.”

Dar jis vėl pridėjo taip: 
Kompanijos pradės kenuoti ir 
aniolų mėsą, jei tik biznį ga
lės padaryti.

Tuomet priėjo prie mūsų 
navatnas senis, 63 metų esąs, 
vienok išrodė į 80 metų am
žiaus. Tada draugas davė 
jam pyčią. Senukas dėkoda
mas atsakė, kad nematęs to 
vaisiaus per 20 metų, dar ne
buvęs judamuose paveiksluose 
savo gyvenime ir laikraščių ne
skaitęs. Vienok jis mylėtų 
moving pictures matyti apie 
karą . . . Dar dirbtuvėj nei die
nos nesąs dirbęs, o tik matęs 
jų kaminus . .

Čia mes įėjome į gojų aukš
tų beržų apvalumo į 15 colių. 
Dar į medžius kelios akmenų 
stovylos atsirėmusios tūno, o 
dauguma jau suvirtę į žemę. 
Tai seniau būta kapų — vė- 
liausis laidotas tūlas Chase 
1823 metuose.

čia senis pastebėjo: Tai di
deli medžiai išaugo per 117 
metų, mat nuo lavonų puvėsių 
riebumo. . . Dar aš pridėjau 
sakydamas: “Tai jei taip bū
tų tad Rusijoj ir Lietuvoj’ iš
augtų puikūs miškai nuo dau
gybės nacių pūvančių kūnų 
trąšos.” Draugas atšovė: 
“Razbaininkam tik ir vieta po 
velėna,, nes jie yra blėdingi 
dėl civilizacijos . . .”

Na čia uogos didžiulės, pu
sė colio apvalumoj. Tai tik 
tokio dydžio mėlynės teko 
rinkti Lietuvoje už Kupiškio 

Connecticut Valstijos Lietuvių Rengiamas

LAISVES PIKNIKAS
Sekmadienį, Rugpjūčio 30 August

LIETUVIŲ PARKE - LIGHTHOUSE GROVE
GLASTONBURY RD., STA. 24 EAST HARTFORD, CONN.

Piknikas prasidės 12-tą valandą dieną.

Hartfordo Laisvės Choras, vadovaujamas B. Rasima vielutės

Programą išpildys Laisvės Choras iš Hartford, Conn.
Kalbės Dienraščio “Laisvės” Redaktorius R. MIZARA iš Brooklyn, N. Y.
GERA ORKESTRĄ GROS LIETUVIŠKUS IR AMERIKONIŠKUS ŠOKIUS 

/

šeimininkių Stalas bus paruoštas įvairiais ir skaniais valgiais ir gėrimais.

Todėl, gerbiami Conn, valstijos lietuviai, dalyvaukite šiame piknike ir paremkite tą brangų 
liaudies dienraštį “Laisvę,” kuris mus visus veda prie skaisčios ateities, laisvės ir lygybės.

Įžanga 25 centai asmeniui (įskaitant taksus)
šį pikniką rengia visos Conn, valstijos Progresyvės lietuvių organizacijos.

palei Alizavą tarpe didelių 
kaimų: Girstaikių ir Muntvy- 
dų vadinamoj “Girtuoklių 
Balelėj” (pelkėj). Mat čia 
gailiai augdavo ir jų aitrus 
kvapsnys apsukdavo uogauto
jo galvą . . .

Po tam pasiekėm vadinamą 
Gorden Hill. Tai įdomi vieta, 
giliai miške didelis sodas, 
daug obelių, jau nusenę, ap- 
džiūvę. Buvusios stubos skiepe 
stovi stori beržai išaugę apie 
16 colių apvalumoj. Seniau 
šioj ūkėj gyvenęs turtingas 
farmeris tūlas Gorden ir iš- 
auklėjęs 20 sūnų, tvirtų it 
ąžuolų ... O dabar tai meškos 
ir stirnos tame sode ponavoja. 
šičia tūlas laikas atgal liet. 
Albert Sevičius labai didelę 
mešką nudėjo. Dar kitas striel- 
čius sakėsi daug operacijų čia 
padaręs dėl stirnų, ožių . . .

Dar apie antrą frontą. Suti
kau buvusį teisėją M. S. Jis 
sakė: E, geriau neaušytų bur
nos už dyką, kalbėdami apie 
atidarymą antro fronto. Dabar 
svarbiausia laikas dėl atidary
mo ir neatidaro. Vėl daktaras 
P. T. pasakė: Jei Sovietai šį 
rudenį atlaikys nacių spaudi
mą, tai karas bus trumpas, o 
jei ne, tai bus ilgas. Bet, ant
ras frontas bus greit atidary
tas. Dar savaitinio laikraščio 
leidėjas L. sakė: Mes norime, 
kad Sovietų Sąjunga sumuštų 
Hitlerį tik pavėlavome ją rem
dami . . . Jauna Mergaitė.

Berne, šveic. 21. — Na
ciai pripildė kelis trauki
nius saviškiais, kuriuos tal
kininkai s u ž e i dė šiaur. 
Francijoj pereitą trečiadie
nį.

Baltimore, Md.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 25 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyko rugpjūčio 10 
d. Susirinkimą atidarė org. J. 
Balsys. Kadangi buvo praneš
ta, kad kuopos sekretorė, Ona 
Kučiauskaitė negalės dalyvau
ti, nes jinai lavinasi suteikimo 
pirmosios pagelbos, tai laiki
nu sekretorium išrinktas A. 
Žemaitis. \

Perskaičius ir priėmus pro
tokolą, sekė raportai. Finansų 
sekretorė Aida Balsiūtė rapor
tavo, kad dar du nariai yra 
neužsimokėję duoklių už šiuos 
metus. Garbė priklauso Piva- 
riūnam už išrinkimą duoklių iš j 
daugelio narių.

Kuopos iždininkas J. Stanys 
raportavo, kad kuopos iždas 
stovi gerai. Galima naudingam 
tikslui paaukoti. Tai sekamam 
susirinkime galima būtų paau
koti dienraščio “Laisvės” Po- 
p i eros Fondui.

P. Paserskis raportavo, kad 
buvo surengtas pokylis pas J. 
F. Deltuvas liepos 29 d. dėl 
draugų, kurie darbavosi “Lais
vės” piknike. J. Ančikaičiui 
priklauso garbė už paprašy- 
mą aukų Sovietų Raudonajai 
Armijai ir kartu dėl savo bro- 
lių lietuvių, kurie kaujasi kar
tu su Raudonąja Armija prieš 
vokiškus fašistus.

A. žemaitis raportavo, kad 
negalima gauti busų dėl nuva
žiavimo į “Laisvės” pikniką, 
kuris įvyks Philadelphijoj,rug
sėjo 6 dieną. Bet aš manau, 
sakė jis, kad “Laisvės” skaity
tojai ir patrijotai suras būdus 
ir suorganizuos automobilius 
nuvažiavimui j pikniką. Balti

more bus skaitlingai atstovau
jama.

Skaitytas laiškas nuo Rus
sian War Relief komiteto rei
kale šaukiamos konferencijos 
jaunuolių dėl išdirbimo planų, 
kad sukėlus 100,000 dolerių 
Balfimorėje. Kuopa išrinko 
delegatus, Aidą Balsys ir Oną 
Kučiauskaitė.

LLD 25 kuopos sekantis mė
nesinis susirinkimas įvyks rug
sėjo 14 dieną, 8 vai. vakare, 
Lietuvių Svetainėje, 853 Hol
lins St., ant trečių lubų. Ger
biami nariai malonėkite būti 
tame susirinkime, nes turėsi
me daug svarbių reikalų at
likti. A. Žemaitis.

Lowell, Mass.
Šis Tas iš Mūsų Kampelio
Turėjome porą piknikų su

rengę Sovietų medikalei pa- 
gelbai. Pelno liko $60. Visgi 
geriau, negu nieko. Turėjome 
“Tag Day”. Aukas rinkome 
gatvėse. Susirinko $900 su 
viršum. Pasidarė išlaidų apie 
$100. Likos pasiųsta į centrą 
$800.

Ši “Tag Day” buvo tarptau
tinė. Surengė Instituto Kliu- 
bas. Pasidarbuota gerai, tik 
mažai rinkėjų tebuvo, nes bu
vo daroma ant greitųjų. Į ke
lias dienas sunku atlikti dide
lį darbą. Jei būtų buvę dau
giau laiko prisirengti, tai ir 
pasekmės būtų buvusios geres
nės.

Tariu visiems širdingai ačiū, 
kurie prisidėjo su darbu ir au
komis.

Rugpjūčio 8 dieną susirinko
(T^sa ant 4-to pusi.)
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Milžinkapis: Iš Dainavos Šalies
Senų Žmonių Padavimų

Vincas Krėvė-Mickevičius
(Tąsa)

Nusigando Zubrys ir gręžo žirgą at
galio, ten, kur ragai trimitavo, o širdį jo 
lyg katės draskė. Nelaimę manė, nelai
mę godojo Zubrys — ir gododamas vijo 
žirgą ko greičiausiai. Stenėjo žirgas, lyg 
nusiskųsdamas, šoko per tavus, per kel
mus, per medžius, vėjo nugriautus. Dra
skė šakos, mušė, plėšė, badė jo šonus, 
plėšė raitelio rūbus, bet tasai nieko ne
juto, tik vijo žirgą. Kaip aitvaras, kaip 
viesulas lėkė keliais takeliais Zubrio ber
nelio žirgas. Viena mintis įstrigo jo 

smegenuosna: kur dabar skaisti Meilu
žė? Gal lokys ją užpuolė, gal meška už
gniaužė, gal briedis plačiaragis užtrynė... 
Ar ne ji dabar pavojuje pagalbos šau
kiasi?...

Štai vėl ragas sutrimitavo , toli, ten, 
kur Merkinė aukšta stovi; ir gaisrą pa
matė bernelis danguje: vytys degė ant 
aukštų Merkinės kuorų. Ir suprato ber
nelis, kad ne medžioklėje nelaimė ištiko, 
bet tėvynė pagalbon šaukia visus, kas 
ginklą rankoje gali vartoti. Nustebo ber
nelis, iš kur priešininkai atplūdo netikė
tai, ar nuo rytų — gudai, ar nuo pietų— 
lenkai, ar gal nuo vąkarų — kraugeriai 
kryžiuočiai ?

Bet neilgai stebėjosi, neilgai abejojo 
Zubrys: pastojo jam kelią pikti kryžiuo
čiai.

Daugel jų buvo, o jis tik vienas. Ir 
pamatė tada bernelis, kad vėlu jam mer
gelės ieškoti, kad vienui vienam teks 
galvelė guldyti.

Ir nuliūdo bernelio širdis, kad visi jį 
vieną paliko, vieną prigrįžo priešininkų 
kerštui. Sunkiai atsiduso jaunasis, dievų 
aukščiausių pagalbos šaukdamas:

— Geriau jaunas žūsiu, laisvą galvą 
dėsiu, negu vergu kryžiuočiams teksiu... 
Dievai aukščiausi, Perkūne galingiau
sias, lemkite man pasiekti Nemunėlį! 
Tenesijuokia priešininkai, kad netikėtai 
mane užklupo, lengvai nugalėjo... Bė
ki, bėki, žirgeli, nunešk mane, bernelį, 
kad tik į Nemunėlį!

Daugel kryžiuočių pastojo kelią ber
neliui. Jų buvo daugel, o jis tik vienas. 
Bet nestabdė žirgo bernelis, tik kaip jo
jo, taip prajojo... O kur jo širmo žirgo 
prabėgta, ten kryžiuočių patalas nuklo
ta: negeru, nelaimingu laiku barzdočiai 
pastojo kelią pakeleiviui karžygiui!

Suriko kryžiuočiai, lyg juos gyvatė 
būtų įgėlusi, pamatę, kad ištrūko berne
lis, ir siuntė jam šimtus vylyčių; lėkė 
aitrios vylyčios, vieno pro šalį, kitos žir
gelį žeidė, trečios bernelio kūną draskė. 
Gerai buvo dabar priešininkams vyti, 

“raitelio pėdai sekti: kur bernelio jota, 
kraujo ten lašėta. Ne piktų kryžiuočių 
tai buvo kraujas pralietas, tik jaunojo 
bernelio, tik jo širmo žirgelio.

—Neški, žirgeli, neški mane, jauną 
bernelį, tik į Nemunėlį, į gilų vandenėlį!

Kryžiuočiai veja, su šunimis seka, ar
čiau ir arčiau: ilsta širmas žirgelis, 
krauju putoja.

—Neški, neški, žirgeli, mane, jauną 
bernelį, tik į Nemunėlį, į gilų vandenėlį!

—Vai, mielai neštau, kad jėgų turė- 
tau, savo jauną bernelį ne tik į platų 
Nemunėlį, bet ir aukšton Merkinėlėn.

Klupo žirgas, per griovį šokdamas, 
per lūžtvas žengdamas.

—Šok, žirgeli, nešk mane bernelį greit 
į platų Nemunėlį: arti kraugeriai kry- 
ziuociai!

—Mielai neštau, kad tik galėtau, ne 
tik į platų Nemunėlį, bet ir aukšton Mer
kinėlėn ...

Klupo antrąsyk žirgelis, per akmenėlį 
šokdamas, klanelį aplenkdamas... Su
klupo žirgelis, nupuolė bernelio šalmas 
nuo galvelės.

—Šok, žirgeli, šok, mane, jauną ber
nelį, nešk! Tik į Nemunėlį, į gilų Du- 
nojėlį. Arti Nemunėlis, arti ir pikti kry
žiuočiai ! j

—Mielai bėgtau, savo raitelį neštau, 
kad tik galėtau, jei ne senon Merkinė
lėn, tai nors į gilų Nemunėlį...

Klupo trečiąsyk žirgelis ant žalios ve
jelės, ant lygios lygumėlės. Suklupo žir
gelis, nupuolė bernelis. Bernelis nuo 
žemės greitai šoko, bet žirgelis jau ne
pasikėlė, tik gailiai žiūrėjo, lyg žodį ber
neliui kalbėjo...
,—Pasilik sveikas, raiteli, daugiau, ta

vęs nebenešiosiu, manim jaunas nebe-‘ 
inandravosi! Geru minėk, pikto nekal
bėk. Bėk, berneli, nestovėk, arti kry
žiuočiai, greit tave pėsčią pavys.

Apkabino bernelis bėrelio kaklą, lyg 
močia savo sūnelį, ir meiliai pabučiavo. 
Gūdžiai sužvengė širmas žirgelis...

Bego bernelis pėsčiomis risčiomis, kol 
pribėgo gilų Nemunėlį, kur kelią sau 
kloja tarpu žaliųjų girių, tarpu kalnų 
aukštųjų.

Nepavijo bernelio kryžiuočiai. Brido 
bernelis gilun Nemunėliu, plaukė kitan 
krašteliu. Nuvargęs buvo bernelis, sra
vios buvo Vilnelės, toli nunešė Zubrį, 
kol išplaukė jis kitam krašte. Negreitai 
grįžo Merkinėn nuvargęs bernelis, tik 
saulei ankstų rytą tekant.

Ir rado ten visus sveikus iš medžiok
lės pargrįžusius, tik nerado savo jau
niausio brolelio, tik nerado savo mie
liausios mergelės, skaičiosios Meilužėlės.

Tik jiedu namopi tai dar nesugrįžo.
XIV

keršto 
dėl jos

jaunus 
širdelę

Ne šiaurus vėjas girelę kelia, ne ža
liasis ąžuolėlis ūžia, tik jaunas bernelis 
likimą keikia, aukščiausių dievų 
šaukia dėl jaunosios mergelės, 
gelsvosios kaselės.
$ Dalelę keikia ir plaukus sau 
rauna. Skausmas, kaip replėm, 
jam gniaužia.

Ne giria sušlamėjo, ne griausmas su
griaudė, tik prakalbėjo prabilo jauni 
berneliai, Dainavos šalies raiteliai:

—Tegu mato dievai, tegu girdi ga
lingas Perkūnas graudžius mūsų žo
džius: kiek mergelės kaselėj yra gelsvų 
plaukelių, tiek piktų kryžiuočių nukirsim 
galvų. Kad ir patys žūsim, galvas jau
nas dėsim, bet už tavo mergelę atker
šysimu

—Neverki, berneli, neverki, raiteli, 
verksmu keiksmu likimo nepalenksi.

—Gerai jums, broliai, kalbėti, didis 
kerštas žadėti! Kuo aš keršysiu, berne
liai, kaip aš keršysiu, raiteliai?... Pra
radau mergelę per savo kvailystėlę!... 
Praradau mergelę, nuvariau savo širmą 
žirgelį, netekau šveitraus kalavijo!...

—Mes atkeršysim, berneli, mes atker
šysiu!, raiteli, ųž tavo jauną mergelę, 
už jos skaisčius veidelius, už skerstuo
sius žingsnelius. Mes atkeršysim už 
mergelę, už kardelį, už tavo širmą žir-

—Neaimanuok, sūneli, neverki, raiteli, 
— tarė senas Mykis: — tavo tėvulio ar
klidėje yra dar daugel žirgelių, daugel 
seklyčioje kardelių. Rasi patogų rankai 
kardelį, rasi gerą sau žirgelį, tik jau ne
berasi sau tokios mergelės.

Ne audra rūsčiai griaudė, ne giria gū
džiai ūžė, tai kalbėjo jauni berneliai, 
Dainavos šalies raiteliai, savo brolelį ra
mino, juną Zubrį kalbino.

XV
Kaip tamsūs debesys niaukia giedrią

ją dienelę, taip apsupę apstojo Merkinę 
kryžiuočiai. Ne tiek buvo danguje švie
sių žvaigždelių, kiek ten buvo kraugerių 
barzdočių.

Bet jei didis buvo priešininko skaičius, 
tai dar didesnis buvo narsiųjų Dainavos 
bernelių įnirtimas. Visi tyliai rengėsi, 
kovos laukė.

Per kiaurą naktį niekas“ akių nesudė
jo: vyrai akmenis kilojo, rąstus nešiojo, 
kad patiktų mieląjį svetelį, moterys puo
tai gamino ne paukštieną, ne žvėrieną 
kepė — virė juodą dervą, karštą 
denėlį.

Bus kuo svečiai užgerti.
Ilgai ruošėsi svečiai viešnagėn į 

bajorą Mykį: kiaurą dieną, kiaurą 
tį. Tik ant rytojaus, saulei tekant, 
aukštą kalną, kur niauri Merkinė 
vėjo.

Ne vieni ėjo, tik su jauniausiu Kirklio 
sūneliu, tik su dailiąja jo jaunamartėle.

Ar tai jie kelią rodė, ar tai svečius na
mo vedė ?

Ne kelią rodė, ne svečius vedė į aukš
tą tėvų dvarą, į kunigaikščių pilį. Abu 
surištu virvėmis pančiais, su raikštėmis 
ant kaklo vedė juodu pirma savęs pikti 
kryžiuočiai...

Nustebo vyrai pamatę ir narsias ran
kas apleido.

Juokėsi kryžiuočiai, šaipydamiesi:
— Atkelkite vartus? Ar nematote, kad 

valdovai svečius veda?
— Ritinkite rąstus, liekite dervą ir 

karštą vandenį! Ko žiopsote, kaip var
nos ... Ach, bijote piktai užgerti, kad 
valdovai nesupyktų.

(Bus daugiau)
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LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No, 
EB 2338 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
414 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BERTHA GOLDBERG
414 Utica Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 470 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
732 Pacific Street, Borough of Brooklyn,■ —- - ------ ’ —theCounty of Kings, to be consumed on 
premises. _

WALTER ALTHOFF 
Street Brooklyn, N. Y.732 Pacific

NOTICE is hereby Riven that License No. 
.EB 605 has been issued to the undersigned, 
to sell beer, at retail under Section^ 107 of 
the 
386 Grand 
County of 
premises.

No.

Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed
KRAŪCIUNAS 

Brooklyn,386 Grand

Street, 
Kings,

JOHN 
St.

on the

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 474 has been issued to the undersigned 
to sell lieer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
83 - Avenu O, Borough of 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law 
Avenu O, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed on the

83 Avenue
SALLY BATZER

O Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
EB 2455 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1445 East New York Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX ROTTER
1445 East New York Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2463 has been issued to the undersigned 
to sell bee!’, at retail under Section’ 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

948 Halsey 
County of 
premises.

948 Halsey
MARTIN ROHR

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is . . ___
EB 575 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1620 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premisos.

JACOB RAFPAPORT & 
ALBERT WECHSLER

1620 Kings Highway Brooklyn, N.

hereby given that License No.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1606 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
357 Pulaski Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

357 Pulaski
LOUIS BENINATI 
6>t. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
Gli 9036 has been issued to the undersigned 
| St <«A II K ~ .. X. « • I 1 z', . .
the 
533 Park 
County of 
premises.

hereby given that License No.

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control

Place, Borough of _____
Kings, to be consumed off

CHARLES ANDERSEN 
Place Brooklyn, N.533 Park

Lowell, Mass

Lhw at
Brooklyn, 

the

—T-------
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Piliečių Kliubo nariai. Besikal
bant apie Sovietų padėtį, kilo 
balsai, kad reikia sušelpti 
karžygius, čia sumesta $30 su 
viršum, Paskui keli man sa
kė : Gaila, kad nebuvome, bū
tumėme prisidėję su aukomis. 
Sako, reikia šelpti, nes Sovie
tų Sąjunga kariauja už visą 
pasaulį ir už visų tautų laisvę.

Pas mus randasi tokių, ku
rie purvina tuos, kurie auko
ja. Jie tapo užagituoti prohit- 
lerinčs spaudos.

Rugpjūčio 30 d. Darbininkų 
Susivienijimo kuopa rengia 
pikniką D.L.K.V. Parke. Kas 
gyvas, dalyvaukite. Visi būsite 
pilnai patenkinti. Parkas gra
žus, šokių svetainė didelė, mu
zika pasamdyta geriausia. Bus 
visokių užkandžių ir gėrimų. 
Komisija darbuojasi, kad visus 
patenkinti. Įžanga labai že
ma, tiktai 15 centų.

D.L.K.V.K. sumanė surengti 
pikniką naudai Raudonojo 
Kryžiaus. Nutarta, kad paren
gimas būtų visų lietuvių var
du. Kiek patyriau, prie to dar
bo jau prisidėjo abu susivieni
jimai, abu kliubai ir pora 
draugysčių. Darbas eina pir
myn. Reikia nepamiršti, kad 
Vytauto Kliubas parką aukoja 
dykai. Už tai kliubas vertas 
pagyrimo. Tiesa, randasi to
kių, kurie yra priešingi Rau
donajam Kryžiui, bet jie yra 
mažumoje. Ypač mūsų grino- 
rius priešingas. Bet jis turėtų 
nusiraminti, nes jis dar jau
nas, ręikės jam eiti į kariuo
menę, tai gal ir Raudonasis 
Kryžius pagelbės nelaimėje. O 
gal jis mano, kad jį Adolfas 
išgelbės nuo kariuomenės? La
bai klysta.

Lovelietis

Nuo Red. Korespondenciją 
aplaikėme pirmadienį, rugpj. 
17 dieną, o joje daug prirašė
te agitacijos už koncertą, ku
ris įvyko rugpjūčio 16 dieną. 
Tą vietą turėjome apleisti. Pa
rašėte pavėluotai.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos orlaiviai suėmę vokie
čių submariną.

LICENSES LICENSES LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6402 has been issued to the undersignod. 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3340 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN BORSTELMANN 
3340 Nostrand Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6342 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3921 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. _____

ERNA PAPE
3921 7th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6439 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
471 Park Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK MURGALO
471 Park Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2058 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law ąt 
143 Nassau Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

143 Nassau
ANDREW BAUER

Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB6417 has been issued to tno undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
140 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
promises.

FRED BRENNING
140 5tli Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1894 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2313 
County of 
premises.

Alcoholic
Tilden Avenue,

Kings, to

2313 Tilden
KLAUS 

Avenue

Control Law at 
Borough of Brooklyii, 
be consumed off the

DROGE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE’ is _____ „
GB 2375 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
4901 4th Avenue, 
County of Kings, 
premises.

hereby given that License No.

to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

4901 4th
JAMES 

Avenue
C. ERSKINE

Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 2256

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

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
433 De Kalb Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

HENRY
433 De Kalb Avenue

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

EMBUSCH
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1909 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

Alcoholic Beverage 
5th Avenue, Borough

County of Kings, to 
premises.

233 5th

NOTICE
GB( 1727

FRED 
Avenue

FRICK
Brooklyn, N. Y.

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

to sell beer, at retail under Section 107 ot 
the Alcohoiic Beverage Control Law at 
1172 E. 92 Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1172 E. 92
DIEDRICH GRUBE

Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 1601 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage 
4702 4th Avenue, ~ 
County of Kings, 
promises.

hereby given that License No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

4702 4th
FRITZ 

Avenue
GEHRMANN

Brooklyn, N. Y.
NOTICE
GB 2057 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
the

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

the
170 _____ _____
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHN HEITMANN
170 5th Avenue Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1386 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
■-I.J _ Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn,

No.

the Alcohoiic
4413 4th Avenue, ____o..
County of Kings, to be consumed off the’ 
premises.

4413 4th
HENRY 

Avenue
HORSTMANN 

Brooklyn, N. Y.
NOTICE
GB 1687 ___ _____
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
959 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

MAX HUBER
959 4th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2220 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ’Control Law at 
1374 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSBETH HELMKE
1374 Nostrand Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1709 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
462 60th Street, Borough of Brooklyp, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

462 60th
OTTO HUBER

St., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE 
GB 1858 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage Control Law at 
233 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
promises.

KARL JANHSEN
•233 Schenectady Ave. Brooklyn, N.

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 6405 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1821 Church' Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

BOY KETELSEN
1821 Church Ave. Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1431 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3306 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

CHARLES KRUER 
3306 Church Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1682 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 5th Avenue, Borbugh of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

HENRY KAEHLER
Avenue Brooklyn, N. Y.187 5th

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

NOTICE 
GB 2293 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4101 3rd Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

4101 3rd
KARL AUGUST KATT

Avenue Brooklyn, N. Y.

ic hereby given that License No. 
has been issued to tl 

to sell beer, at retail under 
the Alcoholic 
4722 4th Avenue, ) 
County of Rings, to be consumed o(f 
premises.

NOTICE 
GB 1360

4722 4th

he undersigned 
Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

*7 the

BERNHARD KATT 
Avenųę Brooklyn, N.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 
tier, at retail under Section 107 of

No.NOTICE 
GB 6381 
to sell beer, at retail under -------- —
the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be. consumed off the 
premises.

GEORGE KOENTJĘ 
Avenue Brooklyn, N- Y.127 6th

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2669 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage Control Law at 
280 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

has been issued to the undersigned

JOHN LUCHAU
280 7th Avenue Brooklyn, N. Y.

Biznieriai, skelbkite «avp biznį 
dienraštyje ^Laisveje°!

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1981 has been, issued to tne undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 .of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7010 3rd Avenue, Borough of Biooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

7010 3rd
HARRY & JOHN PLATE 
Avenue Brooklyn, N.

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

NOTICE 
GB 10057 __________ .
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
109 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
109 5th

MARTIN RATHJE
Avenue Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE
GB 10653
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
358 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.^ 

358 6th
THEODORE RICKERMANN 

Avenue Brooklyn, N.

the

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

NOTICE 
GB 1952 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6104 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

6104 3rd
CHRIST 

Avenue
SIMAT

Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2746 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
708 Gates Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID SOKOLOFF
708 Gates Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2756 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
548 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM SANDERS
548 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 10675 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
99 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY GIOA
99 Wilson Ave. Brooklyn, N, Y.

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

JACOB SHAPIRO
101 Varet Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 2061 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage Control Law at 
4410 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALBERT SCHOESSOW 
4410 18th Avenue Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby givęn that License No. 
GB 6511 has been issued1 to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
4110 4th Avenue, L*___ ______ ____
County of Kings, to be consumed off 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

- ------- _ the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2305 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage Control Law at 
191 De Kalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GOLDBERG
191 De Kalb Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2735 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1(>7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
198 Schenectady Ave., Borough of Biooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS PIZZO
198 Schenectady Ave. Brooklyn, N. Y.

4110 4th
WILLIAM SCHMEELK 

Avenue Brooklyn, N.

NOTICE
GB 2163 .... ______ ____
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4902 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1944 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage Control Law at 
188 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK BOEHNKE
188 Stuyvesant Ave. Brooklyn, N. Y.

4902 7th
CARL TRENTWEDEL

Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 1677 
to sell beer, at retail under "Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
733 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN VON RUSTEN
733 Church Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 2731 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7417 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2410 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage Control Law at 
325 Lewis Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MILTON REMAN
325 Lewis Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1587 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage Control Law at 
130 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEE LIEBERMAN
130 Stuyvesant Ave. Brooklyn, N. Y.

7417 3rd
GEORGE WILLINGER 

Avenue Brooklyn, N.
NOTICE
GB 10490 _____ ___ ,____ ____________
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Lewis Ave., Borough of Brooklyn,

is hereby given that License ___
has been issued to the undersigned

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2509 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
382*/į Pulaski St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

JACOB BESTERMAN
382V6 Pulaski St. Brooklyn, N. Y.

Lewis Ave., _____ ____________
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

262 Lewis
LOUIS SIGMAN

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1930 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1112 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HAGEN
1112 Bedford Ave. Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9481 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
126 Albany Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2466 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 Reid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6328 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage Control Law at 
419 Throop Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING SILVERMAN
419 Throop Ave. Brooklyn, N. Y.

126 Albany
JACOB TAMKIN

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that' License No. 
GB 6509 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
190 Cypress Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2605 hast been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1C7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
525 Throop Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS LIEBOWITZ
525 Throop Avenue Brooklyn, N. Y.

190 Cypress
NICK CATANIA
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is
GB 2125 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage 
317 Wilson 
County of 
premises.

hereby given that License No.

Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to ’be consumed off the

317 Wilson
FRED HOYER

Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No.NOTICE is

GB 10557 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Wythe Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premised*

JACOB & HAROLD WEINER 
638 Wythe Ave. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1427 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
382 De Kalb Ave., 
County of Kings, to 
premises.

CHRISTIAN 
382 De Kalb Ave.

Control 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

SCHMEIDER
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10661 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7214 - 13th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JACOB ROSENBLUTH 
13th Ave. Brooklyn, N.7214

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WALTER J. COVADLO & 
MORRIS GOLDSTEIN 

(King Herman Self Service) 
Food Center

Nostrąnd Ave. Brooklyn, ĮL

the

724
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2231 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
502 Lorimer St., Borough 
County of Kings, to be consumed off 
premises. MILLOCH

(Mario’s Provisions Co.)
502 Lorimer St. Brooklyn, N.

of Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
GB 2727 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
442 De Witt Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

- ALEX LIEBER
442 De Witt Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Ro. 
GB 2752 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2928 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premise?.

CARL ACCARDI 
2928 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2506 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
180 Hull Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB LEON
180 Hull St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9024 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10> of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3705 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY LONDON
3705 Flatlands Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1573 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1933 Rockaway Parkway, Borough of Brook
lyn. County of Kings, to be consumed off 
the premises.

DAVID SHIFTMAN
1933 Rockaway Parkway, Brooklyn, N.- Y.

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
GB 1669 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4824 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

PETER BECKMANN
4824 6th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1702 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA C. TIETJEN
638 Bay Ridge Avenue Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Harrison Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HOROWITZ
155 Harrison Avenue Brooklyn, N. Y«

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 750 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail und^r Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
774 Rockaway Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consume^ on the 
premises.

MORRIS KORMEL
774 Rockaway Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 781 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
830 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS C. GIANNONĘ 
(Willoughby Rest. & Lunch)

330 Rockaway Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2880 has been issued to the undersigned 
to soil beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
604 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oh the 
premises.

MICHAEL GIBNEY
604 Roger* Avenue Brooklyn, N. Yg
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Keliose Fronto Dalyse Sovietai Atmetė Nacius, Hitlerinė Vergu Armija rų bedirbančių įvairius” dar-

Bet Kaukazijoj Dar Pasitraukė Kiek Atgal
Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, rugpj. 22. — Vidunaktinis Sovietų praneši

mas sake:
Mūsų kariuomene vedė mūšius į pietų rytus nuo 

Kletskaja, į šiaurių rytus nuo Kotelnikovo, į pietų ry
tus nuo Piatigorsko ir į pietus nuo Krasnodar©. Kituo
se sektoriuose nebuvo žymių atmainų.

NUSKANDINO KETURIS VOKIEČIŲ LAIVUS
Sovietiniai laivai Barents Jūroje nuskandino priešų 

laivų, graibiusį minas, ir du karinės sargybos laivukus, 
o Baltijos Jūroj Sovietų laivai sunaikino žibalinį vokie
čių laivą, 15,000 tonų įtalpos.

Į pietų lytus nuo Kletskaja mūsų kariuomenė atmu
šė įnirtusias priešų atakas.

Sovietinė kariuomenė į šiaurių rytus nuo Kotelniko
vo atrėmė dideles kartotinas priešų atakas, kurias da
rė jų tankai ir mechanizuoti pėstininkai. Kitame sek
toriuje vokiečiai pasiuntė 100 tankų atakon prieš rau
donarmiečius. Tik keletui tankų pavyko prasiveržt per 
Sovietų pozicijas. Bet sovietinė kariuomenė atkirto 
priešų pėstininkus, kurie sekė paskui tankus. Raudon
armiečiai dabar naikina tuos atkirstus fašistus.

Tebėr tęsiama žiaurūs mūšiai į pietus nuo Krasno
dar©. Raudonarmiečių dalinys, komanduojamas Kova- 
levo, per tris dienas užmušė daugiau kaip 2,000 vokie
čių kareivių ir oficierių. Viename sektoriuje, po kruvi
nų kautynių, mūsiškė kariuomenė pasitraukė į naujas 
pozicijas.
"j pietų rytus nuo Piatigorsko mūsų kariuomenė at

mušė priešų atakas.
Voronežo srityje, vakarinėje Dono upės pakrantėje, 

įvyko mūšis gatvėje vienos apgyventos vietos. Anksti 
iš ryto hitlerininkai pradėjo ataką, kurion metė apie 
du batalionus savo kariuomenės, bet jie buvo atmušti 
ir pasitraukė atgal į pirmiau buvusią savo poziciją; 
šiame susikirtime priešai prarado apie 200 savo karei
vių ir oficierių, vien tik užmuštų.

Maskva, rugpj. 21. — Šiandieninis Sovietų praneši
mas seka:

Į pietų rytus nuo Kletskaja vienas Sovietų kariuo
menės dalinys atmušė vokiečių pėstininkų ir tankų ata
ką; sumušė ir atgal nuvijo batalioną, motorizuotų pės
tininkų ir sunaikino penkis nacių tankus.

NACIAI NAIKINAMI TŪKSTANČIAIS
Vienas dalinys Sovietų kariuomenes per trijų dienų 

mūšius j pietus nuo Krasnodaro sunaikino daugiau 
kaip pustrečio tūkstančio vokiečių, 14 tankų, septynis 
šarvuotus automobilius, 103 trokus ir daug kanuolių.

Leningrado fronte vienoje vietoje keli Sovietų ka
riuomenės būriai pradėjo ofensyvą; nugalėjo atkaklius 
vokiečių pasipriešinimus ir užėmė vieną svarbią apsi
gynimo poziciją. Per dviejų dienų mūšius‘šiame fron
te buvo nušluota virš 1,000 vokiečių. Mes sunaikinome 
dešimt jų kulkasvaidžių, tris mortiras ir du amunicijos 
sandėlius ir nutildėme septynias priešų kanuolių ba
terijas.

Hitleris sumobilizavo 70 
divizijų ir brigadų iš Ita
lijos, Rumunijos, Vengri
jos ir Slovakijos prieš So
vietus. Be to, naciai grū
mojimais ir papirkinėjimais 
surinko būrius kriminalistų, 
padaužų, svetimo turto my
lėtojų ir panašių gaivalų 
Franci jo j, Belgijoj, Holan- 
dijoj ir Ispanijoj, apginkla
vo juos ir nugrūdo į rytinį 
frontą.

Dar negana. Tad hitleri
ninkai varu mobilizavo len
kus ir čechoslovakus karui 
prieš Sovietų Sąjungą.

bus. Vieni atveža iš dirbtuvių 
visokių audeklų nuokarpų, o 
čia suskirsto, sukerpa; vieni 
siuva ant vietos, o kiti nešasi 
į namus siūti įvairius Sovietų 
vaikučiams.ir suaugusiems ap- 
rėdalus. Kiti sukrausto, suka
bina surinktus visokius dėvė
tus daiktus ir norintiems pirk
ti, parduoda.

Užeinu į užpakalinę dalį 
krautuvės, čia įrengta virtuvė, 
kur kiekvieną ketvirtadienį 
nuo 1 P. M. iki 4:30 galima 
gauti gerus pietus. Visą tą 
darbą dirba liuosnoriai, pelnas 
eina medikalei ir kitai Sovietų 
pagelbai. šiandien, rugpjūčio 
1, ši virtuvė buvo daugiausiai 
užimta, nes rengėme kitai die-

UŽKVIETIMAS MASS. LIETUVIAMS
Visi Massachusetts Lietuviai Rengkitės Dalyvauti Rugpjūčio 
29—30 d. Montello, Mass. Tautiškame Parke Piknike. Pik
nikas Bus Entuziastingas ir Istorinis. J j Rengia Massachusetts 
Apylinkės Lietuvių Medikalės Pagelbos Kom. Sov. Sąjungai

Visoms Massachusetts Lietuvių Organizacijoms, Kuopoms 
Prašymas į Visas Organizacijas ir Pavienius 

Draugus ir Drauges

Taigi, broliai ir seserys, 
draugai ir draugės, vardan vi
so mūsų komiteto bendrai da
rau atsišaukimą į LDS mūsų 
apylinkės kuopas, Lietuvių Li
teratūros Draugijos kuopas, 
Pažangiųjų Lietuvių Tarybos 
Skyrius ir į visus geros valios 
lietuvius ir lietuvaites.

1. Medikalė pagelba Sovie
tų Sąjungai turi būti smarkiau 
išjudinta tarpe Amerikos lie
tuvių, ne tik mūsų apylinkėje, 
bet bendrai po visas lietuvių 
kolonijas.

2. Dabartės reikalinga, kad 
lietuvių kolonijos būtinai su
šauktų savo miestuose mitin
gus iš savo draugų ir draugių. 
Komitetai, kurie yra pastovūs, 
turi pradėti daugiau judėti 
šiame darbe.

3. Mes turime nepamiršti šį 
vieną iš gyvenimo patirtą fak
tą, kad ką patys nuveiksime,

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Pažangiųjų Lietuvių Tarybos su

sirinkimas įvyks rugp. (Aug.) 25 d. 
(antradieni), 8 vai. vakare, Lietu
vių salėje, 29 Endicott St.

Visus tarybos narius ir nares 
prašome isitėmytl šį susirinkimą ir 
kviečiame jame dalyvauti. — Seki’. 
J. M. Lukas. (197-198)

tą ir turėsime ! Nedaro skirtu
mo : kultūros darbe ar apla
mai visam gyvenime. Lietuvių 
Medikalės Pagelbos Komitetas 
savo konferencijoje, liepos 12 
*d., 1942 m., So. Boston, Mass., 
nutarė dėti visas pastangas, 
kad nauda būtų dėl Sovietų 
Sąjungos iš mūsų pikniko. To
dėl mes turime būti kaip tikri 
kareiviai ir humanitariniai da
lyvauti šiame piknike. Mes tu
rimo jį garsinti ir raginti mū
sų draugus ir drauges, kad jie 
prisidėtų prie mūsų darbo. 
Aišku gali būt kiekvienam 
širdingai susipratusiam drau
gui ir draugei, kad šį darbą 
mes negalime atidėlioti. At
minkime, kad mūsų šalis tei
kia visokieriopą pagelbą dėl 
Sovietų Sąjungos herojiškos 
Raudonosios Armijos, kuri ko
voja prieš visą hitlerinį bar
barizmą. Mūsų doleriai, mūsų 
centai, kuriais bus suteikta 
medikalė pagelba, gal ne vie
ną lietuvį karį išgelbės nuo 
mirties. Tai mažiausia, kuomi 
mes kiekvienas šiuo tarpu ga
lime prisidėti prie šio karo lai
mėjimo. To reikalauja mūsų 
šalis, tą turi suprasti kiekvie
nas sąžiningas lietuvis ir lie
tuvaitė.

4. Mes turime rūpintis, kad
kiekvienas lietuvis ir lietuvė

pirktų mūsų valdžios apsigyni
mo štampas.

5. Kuris tik yra sveikas 
žmogus, gali paaukoti nors 
vieną pantę savo kraujo dėl 
Amerikos Raud. Kryžiaus. Iš 
kraujo yra padaroma taip va
dinama “Normal Human Plas
ma,” kuri yra labai naudinga 
karo lauke, ši “plasma” sutau
pius daugelį gyvasčių.

Taigi, broliai ir seserys, šia
me mūsų piknike, kuris įvyks 
Montello, Mass., verčia jus 
dalyvauti ne tik sąžinė ir jū
sų tobulumas kaipo humanita
rinių žmonių, bet ir pagelbė
jimas dėl savo sūnų, kurie yra 
mūsų kariuomenėje arba lai
vyne. Kita, jau yra tradiciniai 
žinoma, kad Montello lietuviai 
priima svečius tinkamai. Par
kas yra puikus. Visi turėsite 
gerus laikus.

Dr. J. F. Borisas,
Mass. IjSS Mod. Sekr.

Waterbury, Conn.
Visi Pradeda Suprasti, Kad 
Rusų Karas Tai Mūsų Karas, 

Kad Rusus Reikia Gelbėti.
Rugp. 19 d. įvyko Water- 

burio Lietuvių Amerikai Gel
bėti Komiteto susirinkimas. 
Susirinko nedaug, kadangi bu
vo dirbama diena ir daugelis 
turi naktimis dirbti. Pirminin
kas pakėlė klausimą, kad jam 
nebūnant praeitame susirinki
me, tapo nutarta surengti, nak
tinį pikniką naudai Rusijos ir 
Chinijos. Kadangi jisai gavęs 
barti už tą, kadangi šitas ko
mitetas yra susitveręs tiktai 
Ameriką gelbėti, o ne Rusiją 
ir Chiniją ir norėjo, kad atei
tyj to nebūtų daroma, arba 
komiteto vardas būtų pakeis
tas.

Po ilgų diskusijų visi priėjo 
prie išvados, kad rėmimas ru
sų ir chinų nėra prasižengi
mas prieš šitą šalį, kadangi 
mūsų šalis kartu kariauja 
prieš bendrą priešą—fašizmą. 
Jeigu rusai ir chinai daugiau 
išmuš tų užpuolikų, tai mums 
mažiau reikės. Viskas palikta 
taip kaip buvo, ir nutarta 
dirbti visiems sutartinai, pa
kol priešas bus visiškai sumuš
tas.

Taip ir reikia. Kolei karą 
laimėsime, veikime iš vien, vė
liau galėsime pasibarti.

Reporteris.

San Francisco, Calif.
Mūsų Naujienos

Rugpjūčio 1 d. užeinu į Rus
sian War Relief Center, 98 
Golden Gate Ave. čia randu

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
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

nai virš tūkstantinei publikai 
pietus, čia verda vištos, kepa 
kepsniai, rengiamos visokios 
daržovės, visi skuba, dirba ir 
džiaugiasi, kad daug maisto 
pavyko surinkti, nereikės daug 
pirkti, o tas reiškia daugiau 
pelno.

Rugpjūčio 2 d. nuvažiuoju į 
Jugoslav Sokol Hall, 109 Gol
den Gate Ave., kurią Russian 
War Relief Center gavo už 
dyką dėl tų didelių pietų. Pie
tus buvo galima gauti nuo 1 
P. M. iki 7 P. M. Čia randu 
įvairiausių tautų, tautiškai ap
sirengusių stalų patarnautojų, 
kurios aprūpina atėjusius val
gyti. Mane paprašė eiti į vir
tuvę pagelbėti dirbti. Virtuvėj 
nesimatė tautiškų aprėdalų, 
bet iš kalbos garsų buvo gali
ma įspėti daugybės tautų ir 
įvairiausių įsitikinimų žmones. 
Visi dirba, skuba, kad tik 
greičiau patarnavus, o tas reiš
kia daugiau uždarbio dėl me
dikalės pagalbos.

Nuo 8 vai. prasidėjo prog
rama. Kaip stalų patarnauto
jos ir virtuvės darbininkai bu
vo visokių tautų ir pažiūrų, 
taip ir programos dalyviai. 
Dr. An,n Purdy sakė, kad So
vietų Rusijoj mokslas yra 
aukščiau visko, kad Sovietų 
Rusijos medicina buvo taip 
aukštai išvystyta ir tiktai tam 
ačiū šiandien Sovietų Rusijos 
kareiviai gali atlaikyti priešą. 
Giacomo Patri dainavo prieš 
fašizmą prirengtas dainas. 
Nuo krikščionių atstovė sakė, 
kad turime pamiršti savo as
meniškus įsitikinimus ir su
glaudus visas jėgas, dirbti 
bendrai, kad nugalėti fašizmą.

Pelno liko virš 12 šimtų dol.

Rinkta parašai už antrą fron
tą. Visi noriai rašėsi, v 

" • • •
Tą pačią dieną, rugp. 2, ta

po atidaryta Tom Mooney 
darbininkų mokykla, 678 
Turk St. Daugiausiai pastan
gų dėjo dėl mokyklos Tom 
Mooney brolis John ir sesuo. 
Bus mokinama Amerikos dar
bo istorijos, marksizmo, gyve
nimo Sovietų Sąjungoj ir ki
tais svarbiais klausimais.

Rugpjūčio 9 d. draugė Vio
la Sutkienė davė pietus savo 
gimimo dienos paminėjimui. 
Pas draugus Burdus ant ūkės 
Oaklande. Daugelis mini savo 
gyvenimo įvykius, tame nėra 

1 nieko naujo. Bet mūsų Viola 
Sutkienė minėjo skirtingiau 
už kitus. Jinai sukvietė savo 
prietelius mezgėjų vardu, nie
ko neminėdama apie savo gi
mimo dienos minėjimą. Tik 
nuvažiavę sužinojome, kad 
Violos gimimo dienos minėji
mas. Kaip paprastai, yra pri
imta pirkti dovanas jubilėjan- 
tui, bet kur jas dabar gausi? 
Todėl nieko nesakydami, mes 
laukėme pietų.

Pietai pirmos rūšies: viščiu
kų kiek nori, daržovių, irgi 
nestok a. Na, ir valgome ir 
troškulį gesiname. Bet vis ka
žin kaip nesmagu, kad tų do
vanų neturime. . .

Tą matydama, Viola pareiš
kė, kad jinai nenori jokių do
vanų, bet būtų labai dėkinga, 
jeigu mes paaukotume Sovietų 
medikalei pagelbai. Išreiškus 
keliems svečiams linkėjimus ir 
svarbą Violos pageidavimo, 
parinkta aukų. Pasekmės — 
$65. Gera parama medikalei 
pagelbai!

Ar nebūtų gerai, kad ir 
daugiau tokių paminėjimų at
sirastų ? Pagalvokite, minint 
savo gyvenimo įvykius, kad ne 
tik asmeniškai pasilinksminti, 
bet bandyti surišti ir su visuo
menės nauda. Tankiai matosi 
laikraščiuose, kad ten ir ten 
įvyko toks ir toks minėjimas, 
bet visuomenei naudos jokios, 
o laikraščiuose vieta užimama 
jų aprašymams.

Madelienė.

Aukotojų Surašąs
Minėdami V. Sutkienės gi

mimo dieną ir jos nenuilstantį 
darbavimąsi mezgėjų grupėj, 
draugės ir draugai linkėjo jai 
laimingai gyvent ir darbuotis 
darbininkų tarpe, kalbėjo:

Karosienė, J. K. Chaplikas, 
Radienė, Burdienė, E. Vilkai
tė, M. Baltulioniūtė, K. Yan- 
kauskienė, Mugianienė ir M. 
Paukštienė. Sovietų Sąjungos 
medikalei pagelbai aukojo:

Po $5: J. K. Chaplikiai, 
Senbernis ir J. Koblin; Le
ming $3.80; Karosienė $2.45. 
Po $3: M. Knox, Pakrosnis, 
Kazlauskas, Radai, M. Baltu
lioniūtė, per Aukščius priduo
ta $3 iš Stockton, Calif. Po 
$2: Aukščiai, S. Slegeriai, 
Burdai, Sutkai, Mugianiai, J. 
K. Yankauskai, Silkaitienė,

Bušiai; Tilda King $1.75. Po 
$1: E. Vilkaitė, M. Paukštie
nė, Prokšaitienė, Amilija 
Gaizer - Rankauskiūtė, Annie 
Turney-Rakauskiūtė ir Ches- 
saria. Po 50c.: K. Slegerienė, 
Palšienė, Valaskienė, Lena 
St CIair-Palšiūtė. Viso aukų 
$65.

Viola Sutkienė ačiavo vi
siem už tokią gausią auką dėl 
taip svarbaus tikslo. Ačiavo 
visiem už atsilankymą, drg. 
Aukščiui už muziką, kuris ne
sigailėjo pagroti. Gražiai už
sibaigė šis pokilis. K. M.

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoįa
AKIS

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su 
mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, 
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y.

Pritaiko
AKINIUS

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

................... ...... . ....... ■■■***’

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir 

varo laukan akmenėlius, pakelis 60c
Nervų Arbata .............................. 85c
Vyriškumo Pataisymas ............. 85c
Nuo Kataro bei Hay Fever .... 85c 
Arbata nuo nutukimo ..............  85c
Cukrinės Ligos (Diabetes) ..... 85c
Palangos Trajanka, stambios ša

knys, 3 pakai už ...................$1.50
KNYGOS.

Aukso Altoriukas, Tilžės ..... 60c
Ta pati gražiais celuloido viršais

su gražiais antspaudais ....... $1.60
Vainikėlis, maža knygelė, mišių

maldos su paveikslėliais ....... 50c
Ta pati minkštais viršais ..... $1.25
Gydykla nuo mirties baimės, su

paveikslais ............................... 50c
Saulei nusileidus arba graborių 

slaptybės, kaip jie mirusius 
prirengia pašarvojimui, balsa- 
mavimas, papročiai visokių 
tautų ir deginimai kūnų, 300 
puslapių ............................ $1.25

Apie dangų, saulę, mėnesį ir 
žvaigždes .............................. 10c

Istorija Ali-Baba ir 40 Razbai-
ninkų ......................................... 20c

Kantri Alena .............................  25c
Pranašavimai Mikaldos ............. 25c
Marių Duktė .............................  25c
Duktė Pūstynėse ......................  25c
Savizrolas, juokingi skaitymai 25c
Neužmokamas Žiedas ............... 25c
Gudrus Piemenėlis ....................  25c
Velniškas Tiltas per Nemuną, 

Herodas Boba ir kitos 7 is
torijos ................................... 35c

Sveikata Ligoniams, aprašo viso
kias žoles nuo įvairių ligų .... 25c 

Marijos Sapnas ant Kalno Alyvų 15c 
Lengvas Būdas išmokt angliškai 35c 
1001 Naktis, dalis I .................... 50c
Karvės, iš jų nauda ir kaip pa

daryt sūriai .............................. 25c
Kapitonas Velnias, gražus skai

tymas, 400 pusi....................$1.25
Sapnų knyga su paveikslais, ap

daryta ................................... $1.25
Kabalas ...................................... 15c
Burykla ir Burtininkas, papasa

kojimas praeities, apibūrimas 25c 
Sakinas, nedomas žydas, žingei

dus apskaitymas ....................  25c
Gudrus Piemenėlis, graži apysaka 25c

M. ŽUKAITIS
334 DEAN ST„

SPENCERPORT, N. Y.

426 South 5th St.
Blokas nuo Hewes St eleveiterio stoties.

Kiekvieną sub atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomfa 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9508

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus LevandauskaJ 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—-HAvemeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

a
LORIMER RESTAURACIJA

ANTANAS BARZDA, Savininkas
417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kiibasai Ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai Ir barščiai

/DTF Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų Ir Žalių

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Vaikai Pagelbininkai 

Karui Laimėti

Lankėsi Pas Tėvus 
Ir Laisviečius

BENNETT GAVO DEMOKRATU 
NOMINACIJAS

Aido Choro Nariai, 
Nepamirškite!

ALGIRDAS DOBINIS

Kaip matyti iš šio paveikslo, 
Algirdas pilnai pasiruošęs ke
liauti . . . kur tik Dėdė Samas 
pageidaus. Jis pastaruoju lai
ku lavinosi Virginijoj ir pro
gą gavęs atvyksta mus at
lankyti. Jisai, kaip ir kiti ka
riai, laukia progos nusukti 
sprandą hitlerizmui.

Al. lankėsi pas tėvus ir pas 
laisviečius rugpjūčio 22 dieną.

Algirdas būdamas Brookly
ne dirbo Laisvės spaustuvėj ir 
buvo veiklus LDS jaunime, 
ypatingai geras sportininkas.

S. Ormanienė Atvyko 
Išleisti Savo Sūnų

Sofija Ormanienė, LDS Na- 
cionalio Jaunimo Komiteto 
sekretoriaus Jono Ormano mo
tina, pereitą penktadienį atvy
ko iš Pittsbrugho dar pasima
tyti su sūnum prieš jam išei
siant kariuomenėn. Jonas su 
žmona Aida pas ją lankėsi 
prieš keletą dienų.

Sutiktuvėms, įvyko artimiau
sių šeimos draugų ir kaimynų 
draugiška sueigėlė penktadie
nio vakarą. Viešnia gal dar 
pabuvos keletą dienų pas mar
čią ir jos tėvus ir seserį Kai
rius, 17-11 Suydam St., Ridge- 
woode. Rep.

Du berniukai pasičiupo res- 
taurane, 1559 Broadway, N. 
Y., buvusią Rusijos pagalbai 
aukoms mesti dėžutę ir leidosi 
bėgti. Vaikus policistas sugau
dė ir didžiumą išbarstytų 
smulkių surinko.

. RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas apšil

domas kambarys gražioje reziden
cijos vietoje, 186 Male Ave., Brook
lyn, N. Y., vienas blokas nuo Ja
maica Line eleveiterio, Norwood 
stotis. Prašome kreiptis ant 2-rų 
lubų. (198—200)

REIKALAVIMAI
Reikalingas namo prižiūrėtojas, 

džianitorius, turi būt patyręs. Gali 
turėti ir kitą darbą. Namas 30 šei
mynų, garu apšildomas. Džianito- 
riaus alga $40 į mėnesį ir 4 kamba
riai gyvenimui. Kreipkitės: Ida 
Golden, Apart. 9, 145 Grand St. 
Ext. Brooklyn, N. Y. (197-199)

PRANEŠIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

Liet. Literatūros Draugijos 25 kp. 
ir LDS 13 kp. rengia savo metini 
Bankietą, kuris įvyks šeštadienį, 
gruodžio (Dec.) 5 d., A. Daukanto 
salėje, 948 Jamaica Ave., Brooklyn, 
N. Y. Prašome kitų organizacijų tą 
dieną nieko nerengti ir kviečiame 
dalyvauti mūsų rengiamame ban- 
klete. Įžanga $1.50. Malonėkite iš- 
anksto įsigyti įžangos bilietus. — 

. Komisija. (197-198)

Demokratų Partijos konven
cija, įvykusi Brooklyne perei
tą savaitę, nominavo kandida
tu į gubernatorius prokurorą 
John J. Bennett, Jr. prieš se
natorių James M. Mead. Ben
nett’as gavo balsų 623, o 
Mead 393.

Kokios bus to pasekmės De
mokratų Partijai, sunku tvir
tinti, tačiau daugelis eilinių 
demokratų išsireiškia, kad 
Farley kontroliuojamos maši
nos spaudimu nominavus Ben
nettą, jie likosi be kandidato, 
kad jie bus priversti balsuoti 
už kitų partijų kandidatus, 
jeigu tos išstatys remtinesnius 
žmones ir kad seks Demokra
tų Partijos pralaimėjimas New

Yorko valstijos gubernatoriaus 
vietos.

Stipriai kalbama, kad Dar
bo Partija, kuri būtų rėmusi 
Mead, bet laiko Bennettą dar- 
biečiams neremtinu, turės iš
statyti trečią kandidatą. Tai 
reikštų, kad darbiečiai, kurių 
balsai nusvėrė
kelis rinkimus, gali 
rinkti savo kandidata 
sverti rinkimus taip, 
tiek Bennett’as juos 
mės.

Darbo Partijos konvencija 
atsidarė 11 vai. rugpjūčio 22 
ryto, viešbutyje Capitol, New 
Yorke. šiuos žodžius rašant 
konvencijos pasekmės dar ne
buvo žinomos.

pastaruosius 
arba iš- 
arba nu- 
kad vis- 

pralai-

Buivydas Rašo Apie 
Kumščius

Drabužiai Sovietų 
Sąjungai

dabar žmogus ir mokyti

“Keleivyj” No. 34 Vytautas 
Katilius (Jonas Buivydas) 
drožia pamokslą apie kumš
čius. žinoma jis nėra papras
tas
gali. Hitleris turi savo ištiki
mų sargų būrius, kurie vadi
nasi “S. S.” Jonas Buivydas 
taipgi yra lietuviškų “S. S.” 
vadas. Mat, neseniai jie turėjo 
skodą iš visos Amerikos Pitts- 
burghe, kur į tą nuo Atlantiko 
iki Pacifiko “sąnskridį” sulėkė 
viso lietuviško “S. S.” vaisko 
net dešimts asabų !

Jonas apie kumščius gali 
rašyti, nes jis susipažinęs. 
Prieš kelis metus vietos lietu
vių kliube, prie baro, vienas 
lietuvis kai ką pastebėjo Bui
vydui. Buivydas užsidegė di
deliu piktumu ir dūrė žmogui- 
į nosį. Kraujas pasipylė.

Sekančiame kliubo susirin
kime, “Skundų ir Atsišauki
mų” dienotvarkyj, kliubietis 
V. V. iškėlė tą klausimą saky
damas: “Mes turime sutvarky
ti Joną, kad jis daugiau žmo
nėms nosis nedaužytų, nes ki
taip pas mus bijos lietuviai už
eiti.”

Kliubietis pilnai teisingai 
pasielgė iškeldamas protestą. 
Bet Jonas vietoj atsiprašyti už 
savo pasielgimą, tai dar pilie
tį V. V. iškoliojo.

Well, aš manau, kad Jonas 
ar, kaip jis didžiuojasi, Vytau
tas gali apie kumščius rašyti, 
nes praktikos turi. Taip pat 
jis gali rašyti ir apie 
pieros gyvuojančias 
zacijas, nes tikrai 
“S. S.” vaiskas tik 
ros ir gyvuoja.

Iš Toliau
kituose mies- 

vis vien reikia

ant po- 
organi- 

lietuviškas 
ant popie-

Kliubietis,

LaGuardia Stotyje 70 
Kvortą Kraujo

LaGuardia orlaivių stotyje 
pereitą antradienį “rasta” 70 
kvortų kraujo. Bet nesirūpin
kite, čia tragedijos jokios ne

suaukojo stoties 
ir tarnautojai 

Kryžiaus kraujo

buvo — jį 
darbininkai 
Raudonojo 
bankui — gelbėjimui sužeistų
karių gyvasčių.

Už Lempas Kaltins 
Namų Savininkus

Jeigu apartmentuose lempos 
dega laike užtemdymo miesto, 
savininkai arba jų. pastatyti 
prižiūrėtojai yra atsakomingi, 
pareiškė teisėjas Rotherberg, 
kada jam buvo įteikta kaltini
mas prieš neužgesinusius lem
pas. Nuosprendį jis išneš 25-tą 
šio mėnesio. Jeigu taip nu
spręs, tai namų savininkai tu
rės būti lyg ir wardenais — 
reikalauti, kad jų gyventojai 
prisilaikytų “blackout” pa
tvarkymų.

Rodos, jau visi choristai tu
rėtų žinoti, kad mūsų pamokos 
buvo perkeltos nuo penktadie
nio, rugpj. 21 d. į šį antradie
nį, rugpj. 25 d.

Taigi, jei kurie pamiršote, 
tai čia primenu, kad visi cho
ristai susirinktų rytoj vakare 
į pamokas. Bandykime atsives
ti

8

ir naujų narių į chorą. 
Pasimatysime rytoj vakare, 
vai., “Laisvės” svetainėje.

Choro Koresp.

George Bartulis, 52 metų 
amžiaus, gyvenęs 48 Gold St., 
Brooklyn, N. Y., mirė Cumber
land ligoninėj, rugpjūčio 20 d. 
Bus palaidotas rugp. 24tą, į 
Kalvarijos kapines. Pašarvotas 
pas graborių J. Garšvą, 231 
Bedford Ave.

Nelaimės mirtimi, strytkario 
suvažinėtas, Greenpoint Ligo
ninėj, mirė lietuvis George 
Bailey-Baliūnas, 314 So. 3rd 
St., Brooklyne. Pašarvotas 
graboriaus Bieliausko šerme
ninėj, 660 Grand St., Brook
lyne. Bus palaidotas rugpjūčio 
25 d., šv. Jono kapinėse.

Samuel Merritt, 298 Metro
politan Ave., 64 m. amžiaus, 
mirė žydų ligoninėj rugpjūčio 
20 d. Kūnas pašarvotas Bie
liausko koplyčioj. Bus palai
dotas rugpjūčio 24 d., šv. Jo
no kapinėse.

New Yorke yra įsisteigusi 
organizacija Youthbuilders, su 
centru 220 Fifth Ave., 
tikslas yra organizuoti 
ordinuoti vaikų grupių 
mą i karo rėmimo sritį.

Veiklios tos organizacijos 
grupės randasi Brooklyn© 
Liaudies Mokyklose: 191, 210, 
248, taipgi Queens 73 ir 90 
mokyklose. Planuojama atei
tyje vaikus įtraukti daugiau 
karo rėmimo darban visur mo
kyklose įsteigiant tokias gru
pes. Vienose tas veikimas bū- 
veikimo, o kitur kaipo priedi- 
nis, akstinant vaikus liuosno
riai jame dalyvauti.

Šiemet dar tik pradžia to 
visko, bet vaikai jau surinko 
tonus metalo ir gurno, taipgi 
patarnavo išnešiotojais infor
macijų laiškų ir lapelių.

kurios 
ir ko- 
veiki-

Nubaudė “Pedliavojusius”
Visuomenės Turtą

Er-Mašinšapės savininkas 
hard R. Mueller, 36 m., 309 E. 
92nd St., N. Y., nuteistas 18 
mėnesių kalėti už pirkimą, o 
Gerald" Tucci, 27 m., 41-04 
12th St., Long Island City, bu
vęs Nacionalės Jaunimo Ad
ministracijos darbininkas, ma- 

Išinšapės mokyklos įrankių su- 
čekiuotojas, nuteistas 18 mė
nesių už pardavimą NYA 
įstaigos įrankių, 
no, 193 Grove 
metams.

Įrankiai buvę

Charles Pisa- 
St., nuteistas

parduota už

Trys jauni vyrai, įtarti api
plėšime maspethiečio Fuchs 
ant $300, sulaikyti po $50,000 
kaucijos kiekvienas, o ketvir
tas sulaikytas po $25,000.

Sąraše aukojusių lėšoms pa
dengti ir Ambulanso Fondui 
(L. Prūseikos prakalbose) bu
vo pažymėta, kad F. Krunglis 
aukojo 25c. Turėjo būti: F. 
Krunglis aukojo $1. Aukų 
kėjai atsiprašo už klaidą.

Jieškodamas Pasivažinėjimo, 
Vaikas Prarado Kojas

rin-

Policistas Nusišovė
mAbraham Goldstein, 36 

9720 Kings Highway, nusišovė ! 
išėjęs į gatvę netoli savo namų 
savo tarnybiniu x revolveriu, 
kaip liudijo kaimynas, pas ku
rį jis norėjęs įsibelsti anksti 
pirmadienio rytą. Kaimynas jo 
neįleidęs, bet girdėdamas jį 
išeinant į gatvę, žiūrėjęs pro 
langą.

Menama, kad jis buvęs su
sirūpinęs ir ant nervų paveik
tas dėl ant jo buvusio padary
to departmentui skundo ir ki
tų bėdų. Surasta, kad jis bu
vęs neseniai užsitraukęs pa
skolą ir daug pagerdavęs, bet 
kaltinimai prieš jį 
k i.

Slaptoji policija 
rašytų daug notų 
priešus, priešams, 
atsiprašymu
už ko ištekėti, taipgi 
riui, kaip palaidoti.

Michael O’Brien, 7 m., 536 
E. 147th St., Bronx, mėgo už- 
šokdinėti ant praeinančių gat- 
vekarių pasivėžinti. Kai kada 
ta pavojinga praktika jam bu
vo smagi, bet ne paskiausia — 
Šį kartą jis nukrito ir gatveka- 
ris nupjovė abi kojas.

Vaikus reikia drausti nuo 
kabinėjimosi ant vežimų.

Stebuklingos Pypkės 
Blogos Pasekmės

Pas S. Walker, 44 m., ir L. 
Kronenberg, 48 m., 901 Wa
shington Ave., atrasta ypatin
ga įstaigėlė — labai speciališ- 
ka pypkė ir jai pašaro, kurio 
parūkę svečiai jaučiasi visą 
svietą turį savo rankose, o kiti 
buliškai uždūksta ir visokio 
šumo pridaro. Teisėjas pypkės 
savininkam priteisė po 3 me
tus kalėjimo.

buvę men-

radus pri- 
apie savo 
žmonai su 

ir patvarkymu, 
grabo-

Liaudies mokyklos 
pradės veikti rugsėjo 
registracija pradedant 9-ta.

šiemet
14-tą,

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu- 

' rios bobų alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Joseph Martinaitis, kuris 
mirė nelaiminga mirtimi, rado 
prigėrusį, buvo palaidotas rug
pjūčio 21 d., iš Karalienės
Angelų bažnyčios, šv. Jono 
kapinėse. Velionis Martinaitis 
laikė kvietkų krautuvę ant 
Grand St., Brooklyne.

Laidotuvių apeigas 
no graborius Matthew 
las (Bieliauskas).

* LIETUVIŠKA *

r

negras

Mot. Komisija.

SSa

' V

VERI-THIN AIRWAY ... Pink 

or yellow gold filled cat* whit 

Guild!!* back. 15 j.w.lt. $29.7$

Prie 79th St. iš North River 
ištraukta apie 65 metų moters 
kūnas ir padėtas Bellevue la- 
voninėn, kol bus pažinta.

Mokyklos baigimo - gradua
tion proga ir pirmos komu
nijos priėmimo bei dirma- 
vonės proga pirkite dova
nas pas ROBERT LIPTON.

aprūpi-
P. I3al-

adre-
Relief, Ine.,
New York

nors kampe 
skliauteliuose 

tuomet jie 
žinos,

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-3622

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuose turite 
Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

įrankiais ir 1.1. Visi turi 
padėki atatinkamo^ rie-

Dr. Tobias, žymus 
vadas, paskirtas į New Yorko 
Karo Taupmenų Štabą.

> Rheingold Extra Dry Alus 
■i Didelis pasirinkimas visokių
>’ Vynų ir Degtinės
> Importuotų ir Vietinių
'i Kasdien Turime
| KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Brooklyniečių ir apylinkių 
lietuvių suneštų d r a b u žiu 
priešpaskutiniame siuntinyje 
Russian War Relief komitetui 
priduota 226 gabalai, šiomis 
dienomis vėl išvežta keletas 
pundelių. Tarpe vėliausių au
kotojų buvo:

F. Cikanavičienė (šilkinės 
vatos kaldrą), II. Nelson ir A. 
Gilmanienė. S. Meison iš 
Waterbury irgi atsiuntė didelį 
pundą.

Dėkojame už aukas ir pra
šome daugiau.

Siunčiant
Gyvenantieji 

tuose, kuriems
drabužius atsargiai supakuoti 
ir mokėti už jų persiuntimą 
paštu ar ekspresu, geriau siųs
kite tiesiai į amerikinį komite
tą. Mūsų stotis ne paskutinė— 
iš čia vėl kas nors turi iš
krauti, nuvežti ir ten sunešti.

Girdėti, kad kai kuriuose 
didesniuose miestuose pradėjo 
tam susidaryti viso miesto ko
mitetai, o kitur, reikia tikėtis, 
neužilgo susidarys. Reikėtų 
lietuviams per savo organiza
cijas jau dabar susirūpinti ma
siniu drabužių rinkimu — su
daryti komisijas, surasti vietą 
sudėjimui, kol susidarys apa
ratas ir pradėti sandėlį pildy
ti.

Drabužius ima visokius, vi
sokių audimų, bile dar stip
rūs, tinkami dėvėti, o vilnoniai 
tinka ir gerai pratrintomis al
kūnėmis, nes liuosnoriai jų 
perdirbėjai iškarpo dar gerus 
gabalus ir iš jų siuva mažes
nius drabužius arba blanketus.

Amerikinio komiteto 
sas: Russian Wai' 
11 East 35th St., 
City, N. Y.

Ant pundo kur 
p a ž y m ė kite 
(Used clothing),
tik pažvelgę į pundą 
kur padėti, kad nereikėtų ke
lių department!] žmonėms gai
šuoti laiką peržiūrinėjant ir 
siuntinėjant iš vieno į kitą. 
Mat, pas juos ateina daugerio
pi pundai—su naujais mezgi
niais, medicinomis, medikališ- 
kais 
būti 
toj.

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

THAT LEAVES WTIIIJC MH)

Lietuvių Kuro Kompanija i
Įsagykite žiemai anglių, nes į rudenį bus sunkus j 

anglių pristatymas į miestus

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661

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.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Štai Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

VERI-THIN RYTHM ... 
Yellow gold filled cat*, 
I7-Jaw*l Precision move
ment .... $33.75

MERCEDES ... 14 Itf. 
•olid yellow gold case, 
l7-|ewel Precision move
ment .... $42.50

Krautuvėje yru 
didelis pasirin
kimas 1 a i kro- 
džių, 1 a ikrodė- 
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin
ga.

DAIKTAIS IR 
KAINOMIS 

BOSITE 
PATENKINTI

aHWWMIMM WWW
■| Lietuviu Rakandų Krautuve

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos

409 ir 417 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI
aflfivflnujiftvnftunnvflAvnfwnfiunftKnnuflnvnnunnvflftUnauflfiuofwjinuAfwnaunfiunfivAftuniiuni
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