
KRISLAI 
Betgi Nesimokina. 
Amerikiečiai Maršavo. 
Diskredituoja Demokratiją. 
Pasaka Apie Du Kvailiu. 
“Ar Tai Ne Baisu!”

Rašo A. Bimba

“Tai yra labai rimtas įspė
jimas iš Washingtono neang- 
liškajai Amerikos spaudai, į 
kurios šeimą ir lietuviškieji 
laikraščiai^,įeina,” rašo “Tėvy-
nėję” Vinikas. “Iš to padary
kime reikiamas išvadas, kol 
dar nevėlu.”

Bet kodėl “Tėvynės” štabas 
nepadaro tos išvados? Kodėl 
Bajoras atvirai tebetarnauja 
Hitleriui, kurstydamas lietu
vius prieš Sovietų Sąjungą?

Nejaugi Vinikas ir kiti SLA 
lyderiai nedarys reikiamos ii 
vados iš to pono Cranstono
persergėjimo ?

Garbingai ir išdidžiai tūks
tančiai Amerikos karių de
monstravo Londono gatvėse, 
rugsėjo 2 dieną. Londono 
žmonės juos nuoširdžiai svei
kino.

Amerikiečiai pribuvo Ang- 
lijon ne tik Angliją ginti, bet 
mušti Hitlerį. Anksčiau ar vė
liau, jie persikels per Kana
lą ir užkurs pirtį naciškiems 
bestijoms.

Tai bus antrasis frontas. 
Tos valandos nekantriai lau
kia visa žmonija!

Neužtenka James Farley, 
kuris suorganizavo šaiką prieš 
prezidentą Rooseveltą. Demo
kratijos niekinimas ir neigi
mas pasirodo ir iš kitos pu
sės.

New York o valstijoje vėl 
pakėlė galvą reakciniai Le- 
gijono vadai. Jie vėl skundžia 
ir reikalauja, kad komunistų 
kandidatai nebūtų užleisti ant 
baloto.

Kodėl? Juk viskas atlieka
ma pagal konstituciją ir įsta
tymą.

Tai ko kabinėjasi fašistai iš 
to Legijono?

Jie yra demokratijos nie
kintojai ir žemintojai. Jie su
šilę dirba Penktosios Kolonos 
darbą.

Kai reikia visų Amerikos 
žmonių vienybės, tai šitie 
paukščiai sėja pasidalinimą ir 
nepasitikėjimą.

New Yorko vienoje požemi
nio traukinio stotyje atsisėdo 
senyvas žmogus vardu Joseph 
Yselowitz, ateivis, ir amžinai 
užmerkė akis. Jis buvo ap
driskęs, suskurdęs.

Policija surado, kur jis gy
veno. Rado jį gyvenusį labai 
vargingai. Bet taip pat rado 
jo kelias banko knygutes. Yse
lowitz turėjo susitaupęs $9,- 
475!

Tokį žmogų amerikiečiai 
vadina maizeriu.

Bet štai kita pasaka, kurią 
aš girdėjau ir kuriai tikiu. 
Vienas lietuvis, dar drūtas vy
ras, apart reguliario darbo ir 
algos, visą šeštadienį dirbo bu- 
černėje, per dvyliką valandų. 
Užsidirbo ekstra [$10.

Vėlu, eina narįo. Gomurys 
išdžiūvęs. Užeis saliūnan pa- 
sišlapinti. šlapino, šlapino ir 
prašalpino viso labo $15 — 
tuos dešimts ir dar penkius 
ekstra.

Sunku pasakyti, kuris iš tų 
dviejų vyrų kvailesnis.

“Ar tai ne baisu?” šaukia 
pro-naciškas “Keleivis” (rug
sėjo 2 d.) Kas čia pasidarė? 
Kas čia taip pabaiso?

Ogi tūla Kušleikienė gavus 
laišką iš Sibiro nuo savo se
sutės. O tam laiške, ta mote
riškė sakanti, kad jinai buvus 
smarkiai susirgus plaučių už
degimu.

Bet juk žmogui ne tik su
sirgti, bet ir numirti visur pa
sitaiko. Nesinori tikėti, kad 
ir Michelsonas gyventų su 
Matuzeliu.’-

Neigi dėl to jam taip baisu. 
Baisu todėl, kad minėta mo- 

(Tąsa 5-tam puslapyj)

Darbo žmonių 
Dienraštis
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JUNGTINIU VALSTIJŲ 
SUBMARINAI SUNAIKINO 

5-KIS JAPONŲ LAIVUS

VOKIEČIAI ARTINASI 
PRIE STALINGRADO 

IŠ DVIEJŲ ŠONŲ

^Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, rugs. 3. — Jungtinių Valstijų lai

vynas išleido šį pranešimą:
Tolimieji Rytai:
Amerikos submarinai pranešė sekamus savo žygius 

prieš japonus Tolimųjų Rytų vandenyse:
Nuskandinta vienas nedidelis Japonijos šarvuotlai

vis. i i .* :
Nuskandinta du maži prekiniai japonų laivai.
Nuskandinta vienas vidutinis japonų žibalinis laivas. 
Nuskandinta vienas mažas priešų garlaivis.
Sužalota du dideli žibaliniai japonų laivai.

Sužalota ir, turbūt, nuskandinta vienas vidutinis japo
nų prekinis laivas.

Šie žygiai yra atskiri nuo pastarųjų veiksmų Salia
mono salų srityje ir neturi ryšio su veiksmais ties to
mis salomis. Apie šiuos mūsų submarinų žygius dar 
nebuvo minima jokiame pirmesniame Amerikos laivy
no departmento pranešime.

Pradinis Komunistų Laimė
jimas dėl Rinkimų Teisės
Prieš Penktakoloniecius

Albany, N. Y. — New
Yorko valstijos sekretorius 
Michael F. Walsh atmetė 
Albany apskričio Ameriko
nų Legiono vadų reikalavi
mą neleisti komunistams 
statyt savo kandidatų atei
nančiuose valstijiniuose rin
kimuose. Walsh nurodė, jog 
komunistai patenkino įsta
tymo sąlygas nominavimui 
kandidatų pagal piliečių 
parašus.

Peticijas - prašymus iš- 
statyt tuos kandidatus rin
kimuose pasirašė 50,000 pi
liečių, ne mažiau kaip po 
200 kiekviename apskrity
je (county).
LEGIONO VADAI REN
GIASI TEISMUI PRIEŠ 

KOMUNISTUS
Kad pirmasis tų Legiono 

vadų pasimojimas prieš ko
munistus nepavyko, tai jie 
žada kreiptis į teismą, rei
kalaudami išmest Komunis
tų Partiją iš rinkimų. Taip 
jie padarė 1940 m. prieš ko
munistų prezidentinius kan
didatus.

Dabar jie gaudo piliečius, 
kurie davė savo parašus ko
munistiniams kandidatams; 
visaip gąsdina ir baugina 
tuos piliečius; stengiasi pri
verst juos atšaukt savo pa
rašus; mokina juos meluot, 
būk komunistai apgavingai 
išgavę tuos parašus.

Taip darbuojasi prieš-de- 
mokratiniai legionierių va
dai, ruošdamiesi teismui. O 
užvest teisme bylą prieš ko
munistų kandidatus jie turi 
laiko iki rugsėjo 15 d.
AMTER SMERKIA TUOS 

LEGIONIERIUS
Israel Amter, komunistų 

kandidatas į N. Y. valstijos 
gubernatorius, tarp kitko, 
pareiškė:

“Kad valstijos sekreto
rius Michael Walsh atmete 
Amerikonų Legiono pasi
priešinimus peticijoms ko
munistų kandidatu, tuomi 
jis pilnai patvirtina, jog 
mūsų peticijos yra teisėtos.

“Bet taikstyto]ai (su fa
šistais) ir raudonųjų ėdikai 
dar nenurims. Jie, be abejo, 
stengsis smurtu ir apgavy
stėmis vėl padaryt ataką 
prieš pamatinę amerikiečių 
rinkimų teisę. Bet visi žmo
nės, kurie yra priešingi hit- 
lerizmui, o remia pamati
nes amerikiečių demokrati
nes teises, išstos prieš tuos 
asmenis, norinčius tapti 
(naciškais) smogikais.”

Keli tuzinai profesorių, 
darbo unijų vadų, rašytojų 
ir kitų intelektualų taipgi 
pasmerkė tų legionierių pa
sišokimą prieš komunistų 
rinkimų teisę.
(Skaitykite Browderio pa
reiškimą 5-tame puslapyje.)

Amerikiečiai Pliekia Būre
lius Japonų Įsiveržusių 

į Saliamono Salas
Oficialiai Amerikos Pranešimai

WASHINGTON, rugs. 3. — Amerikos laivyno de
partmento pranešimas sako: .

Pietinis Ramusis Vandenynas:
Japonai padarė kelis bandymus išlipt krantan ir į- 

tvirtint mažus savo kariuomenės būrius įvairiose pie- 
tiniai-rytinėse Saliamono salose. Jungtinių Valstijų or
laiviai, veikdami nuo sausumos, iš mūsų stovyklos Gua
dalcanal saloje, atakavo japonų laivus, kėlusius kran
tan savo karius. Pranešama, jog mūsų lakūnai keliomis 
bombomis pataikė į priešų laivus, bet nežinia, kiek 
nuostolių jiem padarė. Jungtinių Valstijų marininkai 
j ieško tų japonų būrelių, kuriem pavyko išlipti kran
tan, ir atakuoja juos.

Rugs. 2 d. iš ryto (pagal Rytinės Ilgumos laiką) 
viena mūsų Lekiančioji Tvirtuma ties šiauriniu Santa 
Isabel salos krantu bombardavo ir sužalojo japonų 
žibalinį laivą ar lėktuvlaivį ir paliko jį degantį.

Apie tą patį laiką 18 japonų bombanešių, lydimi sa
vo lėktuvų kovotojų, atakavo amerikiečių įrengimus 
Guadalcanal saloje. Tapo nušauta žemyn trys priešų 
bombanešiai ir keturi lėktuvai kovotojai*; juos nukir
to mūsiškiai apsigynimo orlaiviai, o baterijos mūsų 
priešlėktuvinių kanuolių numušė žemyn dar vieną ja
ponų kovos lėktuvą. Japonai tik menkai nuostolių te
padarė mūsų pozicijoms.

Nors priešų orlaiviai laiks nuo laiko atakuoja, bet 
mūsų pozicijos Gaudalcanal-Tulagi srityje yra nuolat 
drūtinamos ir stiprinamos naujomis jėgomis.

Mes Kariaujame už 
Tikrą Pasaulinę 

Civilizaciją, Sako 
Prez. Roose veltas

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas rugs. 3 d. 
kalbėjo Tarptautiniame 
Studentų Suvažiavime Wa
shingtone apie reikalą jau
nuolių kovos už civilizaciją 
ir ta kalba buvo per radiją 
paskleista visai Amerikai 
ir ištisam pasauliui.

PREZ. F. D. ROOSEVELT

Suvažiavime dalyvavo stu
dentai iš 29-nių Jungtinių 
Tautų. Visi dalyviai ypa
tingai kreipė dėmesį į So
vietų studentijos atstovus, 
didvyringus partizanus, vy
resniąją leitenantę Liudmi
lą Pąvličenko, vyr. leitenan
tą Vladimirą Pčelincevą ir 
Nikolajų Krasavčenko, va
dą, Maskvos Jaunimo Orga
nizacijos. Kartu su šiais 
čampioniškais Sovietų par
tizanais n u s i f o tografavo 
prezidento Rooseyelto žmo
na ir Jungtinių Valstijų 
Aukščiausio Teismo teisė
jas Robertas H. Jackson.

PREZ. ROOSEVELTO 
KALBA

Prezid. Rooseveltas pir

moj vietoj nurodė, kaip fa
šistų Ašiai nepatiko patys 
pranešimai, kad įvyks šis 
Tarptautinis Studentų Su
važiavimas. Berlynas, Roma 
ir Tokio iš anksto plūdo šį 
suvažiavimą ir kartu nieki
no prezidentą Rooseveltą. 
Fašistų radijai tauškė, būk 
Rooseveltas esąs kaltas net 
už Francijos sumušimą.

Prez. Rooseveltas, tarp 
kitko, sakė:

“Pasaulis jau žino, jog 
naciai, italų fašistai ir Ja
ponijos militaristai nieko 
daugiau negali jaunuoliams 
duot, kaip tik mirtį.

“Antrą vertus, Jungtinių 
Tautų idėja yra pačių jau
nuolių idėja ir reikalas. Tai 
yra naujosios kartos viltis 
ir busimųjų kartų viltis; 
viltis naujo gyvenimo lais
vėje, teisingume ir žmoniš
kume.

“Narsūs Francijos jau
nuoliai, kaip ir visų užimtų 
kraštų jaunuoliai, verčiau 
pasirenka būti sušaudytais, 
negu visą gyvenimą pralei
sta Hitlerio vergijoje ir su- 
trempime.

“Tokiose nelaimingose ša
lyse, kaip Finliandija ir 
Vengrija, Bulgarija, Rumu
nija ir Italija, kurių val
džios pasidavė Hitleriui ir 
vykdo jo valią, visokie Kvi- 
slingai taip pat suorganiza
vo savotiškus jaunuolių ju
dėjimus, bet tai tik tokie 
judėjimai, kur jaunuoliai 
varomi į skerdyklą Rytinia
me Fronte, kur naciams 
reikia kanuolių pašaro, de
speratiškai bebandant jiem 
sudaužyt tvirtąją ir nar
siąją rusų armiją.
“Didvyringas Chinijos jau

nimas jau daugiau kaip 
penkeri metai stipriai kovos
ią prieš visus Japonijos ban
dymus apgaut jį ir nugin- 
kluot.

“O jūs, Amerikos jaunuo
liai, šiandien veikiate pui
kiausioje mūsų tautos dva
sioje.

“Nei jūsų tėvai 1918 m., 
nei jū(sų tėvų tėvai 1863 
didesne narsa ar su giles
niu, savęs nepaisančiu pasi
aukojimu pareigai ir savo 
šaliai, kaip jūs dabar kovo
jate tolimuose nuo savo na
mų karo laukuose.

“šiandien Rusijos ir Chi
nijos jaunimas, atakuoja
mas, bet neatlaidžiai kovo
jąs, pasiekia naujos asmeni
nės vertybės, numesdamas 
šalin paskutinius pančius 
senoviškojo despotizmo...

“Mes turime neatlaidžiai 
vesti ofensyvą prieš visokią 
blogybę. Mes turime dirbti, 
turime kovoti, kad galėtu
me užtikrint savo vaikams 
gyvenimą taikoje ir neati
mamą teisę žodžio ir reli
gijos laisvės ir laisvės nuo 
skurdo ir baimės.”

London, rugs. 4. — Kele
tas nacių orlaivių biskį 
bombardavo Angliją.

Maskva, rugs. 4. —Pra
nešama neoficialiai, kad 
375 tūkstančiai Hitlerio ka
riuomenės briaujasi vis pir
myn linkui Stalingrado var
tų.

Siaučia neapsakomo žiau
rumo mūšiai “aplinkiniuose 
prisiartinimuose prie Sta
lingrado,” sako Tass, valdi
ška Sovietų žinių agentūra.

Vokiečiai Stalingrado sri
tyje turi du ar tris kartus 
daugiau kariuomenės, negu 
Sovietai. — Pirmesni pra
nešimai rodė, kad naciai į 
tą frontą atgrūdo daugelį 
naujų divizijų — vokiečių, 
rumunų, vengrų ir italų.

Ispanijos Diktatorius Išvijo 
Tris Ministerius, Bet 

Varysiąs Tą Pat Politiką
Madrid, Ispanija. — Ge

nerolas Fr. Franco, fašisti
nis Ispanijos. ' diktatorius, 
pavarė savo švogerį R. S. 
Sunerį, ligšiolinį užsienių 
reikalų ministerį; generolą 
J. Ei. Varelą kaipo karo mi
nisterį ir pulkininką Valen
tiną Galarzą kaipo vidaus 
reikalų ministerį. Suner bu
vo ir pirmininkas ispanų 
fašistų Falange partijos.

(Suner reikalavo glau
džiausio Ispanijos sandar- 
bininkavimo su Vokietija ir 
Italija.)

Diktatorius Franco pa
skyrė grafą generolą Fr. G. 
de Jordaną nauju užsieni
niu ministeriu; generolą C. 
A. Cabanillą—karo ministe
riu ir Blasą G. Perezą vi
daus reikalų ministeriu.

(Prez. Rooseveltas praei
tą savaitę sakė, kad Ameri
ka turėtų padėt atsteigti 
kultūrinį Ispanijos gyveni
mą ir meno kūrinius, suža
lotus per buvusį ten nami
nį karą ir kad amerikiečiai, 
po dabartinio pasaulinio ka
ro važiuojantieji Europon, 
turėtų lankytis ir Ispanijoj. 
Anglų valdžios nariai taip
gi netiesioginiai žadėjo me-

Priešų Propagandos 
Pranešimai

Nacių radijas paskelbė, 
kad jie jau pasiekę vakari
nius Stalingrado priemies
čius. Hitlerininkai giriasi, 
kad jie iš Kerčo pusiausa- 
lio, Krime, persimetę per 
vandens sąsiaurį tarp Juo
dosios ir Azovo Jūrų, į Kau
kazo pusę ir ten, girdi, per
vėrę sovietines pozicijas. 
Pasak vokiečių, jie taip pat, 
esą, užėmę vieną kariniai- 
svarbią aukštumą į šiaurių 
vakarus nuo Novorossiisko, 
Sovietų laivyno stovyklos 
Juodojoj Jūroj.

(Tai yra nepatikimi prie
šų pranešimai, kurių niekas 
kitas nepatvirtina.)

Būriai nacių orlaivių, po 
150 ir daugiau vienu pradė
jimu, sistematiškai naikina . 
Stalingradą dieną ir naktį 
be paliovos.

Sovietiniai kovotojai buvo 
atmetę priešus kai kur at
gal iki senųjų jų pozicijų į 
šiaurių vakarus nuo Stalin
grado.

Dabar fašistų tankai, šar
vuoti automobiliai ir pėsti
ninkai vėl pasigrūmė pir
myn iš šiaurių vakarų ir iš 
pietų vakarų linkui Stalin
grado, kaip sako Associated 
Press. Pulkai vokiečių or
laivių pridengia savo ka
riuomenę ant žemės.

Stalingrado padėtis daro
si vis pavojingesnė.

džiaginiai paremt Ispaniją. 
Tuomi jie stengėsi sulaikyti 
Ispaniją nuo visiško atsida
vimo fašistinei Ašiai.)

Ispanijos spauda, tačiaus, 
tvirtina, kad nežiūrint tri
jų ministeriu pakeitimo, Is
panija varys tokią pat poli
tiką, kaip iki šiol.

(Pranešimai iš kitur tei
gia, kad Ispanijos žmonių 
bruzdėjimai privertė gene
rolą Franco pakeist tūlus 
savo ministerius.)

Nacių Tankai Važiuoja 
Per Savųjų Lavonus
Maskva, rugs. 4. —Nors 

hitlerininkų tankai ir šar
vuoti automobiliai prasiver
žė gilyn į Sovietų pozicijas 
į šiaurių vakarus ir pietų 
vakarus nuo Stalingrado ir 
šturmuoja artimesnius to 
miesto apsigynimus, tačiau 
sovietiniai kovotojai taip 
daug fašistų užmuša, kad 
nacių tankai tik per saviš
kių lavonus tegali pavažiuot 
pirmyn.

1,000 Nacių Orlaivių 
Naikina Stalingradą 
Maskva, rugs. 4. —Tūk

stantis nacių orlaivių be su* 
stojimo ardo ir degina Sta
lingradą dieną ir naktį.

Sovietų spauda šaukia: 
“Padarykime Stalingradą 
Raudonuoju Verdunu!”

Naciai Priversti Pasi
traukt Atgal Egipte 
Cairo, rugs. 4. — Anglų, 

ir amerikiečių orlaiviai taip 
daugmeniškai ir neatlai
džiai pleškino vokiečius E- 
gipte, kad privertė juos kai 
kur pasitraukti atgal į se
nesnes pozicijas.

PIRMADIENĮ “LAISVE” 
NEIŠEIS, NES TAI BUS . 
LEGALĖ DARBO DIE
NOS ŠVENTĖ.
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Ką Sako Generolai
Amerikos generolas Joseph W. Stil

well, kuris šiuo metu yra Indijoje, pa
sakė:

“Plenty is boiling but nothing is decid
ed. All depends on a Second Front in 
Europe.” )

Lietuviškai išeitų:
“Daug kalbama, bet nieko nėra nu

tarta. Viskas remiasi antruoju frontu 
Europoje.”

Kitas generolas, — lenkų vyriausybės 
ministeris pirmininkas Vladislavas Si
korskis — Londone ana dieną pareiškė, 
jog antrasis frontas yra ne tik galimas, 
bet ir būtinas.
/ Kanadiečių generolas McNaughton, 

zprieš kelias dienas Anglijoje pasakė 
spaudos korespondentams, kad Jungti
nių Tautų armijos turės peržengti Ang
lų Kanalą ir ton laimėti karą prieš Hit
lerį.

Trys žymūs generolai, trijų kraštų 
generolai, ir visi trys stovi už antrąjį 
frontą Europoje. Visi trys mano, kad 
jis turėtų būti atidarytas tuojau, nevil
kinant.

Taip mano ir milijonai Anglijos ir 
Amerikos žmonių. Taip mano ir to la
bai trokšta pavergtosios tautos Europoje 
ir visame pasaulyje. To trokšta ir lau
kia Tarybų Sąjungos kovotojai, Tarybų 
Sąjungos liaudis.

Štai, jau rugsėjo mėnuo, štai, jau rug
sėjo 5 diena. Greit vasara oficialiai pa
sibaigs. Antrasis frontas, kuris buvo ža
dėtas atidaryti šią vasarą, dabar reikėtų 
atidaryti greit.

Yra daug žmonių, kurie visaip dėl to 
kalba. Tūli “militariniai ekspertai” tvir
tina, būk antrasis frontas jau esąs per- 
vėlu atidaryti. Bet tie patys žmonės tik 
neseniai sakė, kad jis esąs “peranksti” 
atidaryti. Kiti sako, būk Jungtinės Tau
tos neturinčios užtenkamai laivų karei
viams į Europą pervežti. Tačiau faktai 
yra, kad jei antrasis frontas bus vilki
namas, tai vėliau tų laivų gali būti dar 
mažiau, — “vokiškos barškančiosios gy
vatės” skandina juos ir bandys skandyti.

Tuo pačiu sykiu, kai mes šitaip argu
mentuojame, tai Hitlerio naciškos jėgos 
artinasi prie Stalingrado, artinasi prie 
Novorossiisko; sukoncentravęs visas sa
vo jėgas, Hitleris veržiasi linkui Baku 
aliejaus. Tas viskas sudaro didelį pavojų 
mūsų kraštui ir visoms Jungtinėms Tau
toms. Tas viskas privalo juo greičiau 
paskubinti atidarymą antrojo fronto!

LDS Nariai Balsuoja
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

organas “Tiesa” iš rugsėjo mėn. 1 d. ra
šo:

“Šio mėnesio kuopų susirinkimuose 
bus pravestas visuotinas narių balsavi
mas — referendumas. Visi turėsime 
balsuoti, ar mes sutinkame laike karo 
mokėti ekstra mokestį po 10c. į mėnesį, 
kad tais dešimtukais sumokėjus visų 
LDS narių-kareivių duokles.

“Kuopų valdybos todėl turi laiškais 
ar atvirutėmis sušaukti savo narius į 
susirinkimus. Tik dalyvaujantieji susi
rinkimuose galės padaryti nuosprendį. 
Svarbu todėl, kad visi nariai dalyvautų 
susirinkimuose.

“Mūsų nariai tuo klausimu yra pasi
dalinę. Vieni stoja už mokėjimą karei
viams duoklių, kiti tam yra priešingi. 
Tai dabar bus geriausia proga visiems 
nariams pasisakyti, kaip jie į tai žiūri. 
Karščiuotis ir išmėtinėti dėlto niekam 
nereikia. Kaip dauguma narių nubal
suos, taip ir bus. Tai demokratiškiau
sias pasielgimas.

“Jei dauguma narių nutars, užsidė
dami po 10c. į mėnesį ekstra mokesčių, 
sumokėti LDS narių kareivių duokles, 
tai jie padarys pavyzdingą darbą: pa
gelbės kareiviams pasilikti LDS nariais 
visą karo laiką ir sykiu pagerbs savo na
rius, kurie kariauja prieš fašistinę 
šmėklą ir gina mūsų laisvą gyvenimą.”

Tame pačiame “Tiesos” numeryj tel
pa keletas rašinėlių tuo pačiu klausimu. 
Vieni LDS nariai pasisako prieš apmo
kėjimą kareiviams duoklių, kiti — už. 
Už pasisako ir buvusis LDS vice-prezi- 
dentas, Antanas Vasaris, kuris jau virš 
pusė metų tarnauja Dėdės Šamo gink
luotose jėgose. Korporalas A. Vasaris ra
šo:

“10c. tai nedideli pinigai, bet jie palai
kys kareivius LDS nariais. Mes. LDS ka
reiviai, sugrįžę iš karo lauko, niekad ne 
pamiršime tos pagalbos, kokią gali visi 
LDS nariai suteikti. Mes vėl stosime dar 
ban — auginsime savo brangiąją organ! 
zaciją.”

Panašiai, be abejo, mano nemažai ir 
kitų LDS narių, dėvinčių kario unifor
mas.

Dabar klausimas, kaip į šį klausimą 
pažiūrės visi LDS nariai, — tie “nariai, 
žinoma, kurie dalyvaus LDS kuopų su
sirinkimuose, įvykstančiuose šį mėnesį 
(nes šį mėnesį tas klausimas bus galuti
nai išspręstas)? Ar jie nubalsuos užsi
dėti ekstra mokesčius po 10c. per karo 
laiką? Ar jie nubalsuos užmokėti už vi
sus LDS narius kareivius mėnesines 
duokles iš LDS iždo?

Sunku pasakyti.
Mūsų nuomone, LDS nariai turėtų 

skaitlingai dalyvauti LDS kuopų susi
rinkimuose ir atvirai, draugiškai tuo 
klausimu padiskusuoti ir jį išrišti. Mūsų 
nuomone, 6-tasis LDS Seimas gerai pa
darė palikdamas šio klausimo išsprendi
mą patiems LDS nariams. Nes dabar 
niekas negalės sakyti, kad LDS kas nors 
yra daroma be narių žinios, be jų va
lios. Jie patys sprendžia visus svarbiuo
sius reikalus.

Mes linkime jiems šį klausimą išspręs
ti gražiai, patrijotiškai!

Naminis Frontas
žmonės, kurie nepaisė įspė

jimų .vyrų, kaip Leon Hender
son ir Donald Nelson, kad ci
viliams žmonėms gręsia ilgas, 
sunkus laikas trūkumų seka
mais mėnesiais, matys išsipil
dymą tų įspėjimų.

Šalis lig šiol vartojo reik
menis gerųjų 1941 dienų, prieš 
pakeitimą industrijų progra
mos. Ir išskyrus gumos, cuk
raus ir gazolino trūkumas, dė
lei stokos laivų, galima saky
ti, kad paprastas suvartotojas 
dar karo nejautė. Neilgai taip 
bus. Didelis spaudimas atei
na. ženklai kasdien pasirodo.

Karo Produkcijos Taryba 
išleido du įsakymu, kurių šešė
lius jau matome. Vienas įsa
kymas praneša, kad “nėra pa
kankamai būtiniems reika
lams” plieno, cinko, daug rū
šių medžio ir daug kitos me
džiagos. Kitas įsakymas su
stabdė darbą ant 85 viešos ir 
privatinės jėgos. projektų per 
šalį.
- Ką tas reiškia? Pirmas įsa
kymas reiškia, kad ta medžia
ga nebus skiriama civilinių 
industrijai, nepaisant, kaip 
svarbūs tie produktai yra civi
liams. Jeigu nerasime užva
duotojų, nebus galima gaminti 
reikmenis, kuriems ta medžia
ga reikalinga. Antras įsaky
mas reiškia, kad luksusinis 
vartojimas jėgos bus drau
džiamas ligi karo pabaigos, ir 
WPB žodžiais — “kad nega
lima prezervuoti aptarnavimo 
standardų,” ir “civiliai turės 
pakęsti nepatogumų ir pasi
aukojimų.” “Turi” taip būti. 
Tą žodį mes visi gerai pil
dysime pei' ilgą žiemą karo 
nesmagumų.

Amerikiečiai padvigubino 
pirkimą karo bonų pereitu 
metu, bet jie nepasiekė Iždo 
Departmento kvotos, ir val
džios ekonomistai sako, kad 
jie daugiau turės pirkti, kad 
infliacija būtų 'išvengta.

Nuo sausio 1 d. bonų par
duota už $5,400,000,000.. Iždo 
Departmento Sekretorius sako, 
kad per tris mėnesius parda
vimai bonų nepasiekia paskir
tų kvotų.

Infliacijos atžvilgiu svarbu, 
iš kur pinigai paeina. Valdžios 
ekonomistai nurodo, kad jeigu

perki už $100 boną su pini
gais, kuriuos vistiek būtum 
taupęs, tai neprisidedatę prie 
kovos prieš infliaciją. Asme
nys dalyvauja toje kovoje, 
jeigu į karo bonus deda pini
gus, kurie būtų praleidžiami 
dėl kokių reikmenų.

Pakraščių sargyba prašo 
daugiau vyrų prisidėti prie jos 
laivų patrolės jūrose. Pasiųs
kite laišką į Coast* Guard, 
Sailing Vessel Committee, care 
of New York Yacht Club, 37 
West 44th St., New York City.

Priimti vyrai bus prisiegdin- 
ti ir turės pilną militarinį sto
vį ir gaus reguliarį Pakraščių 
Sargybos mokestį už pastovią 
arba laikiną tarnybą.

Taupymas visokių atlieka
mų daiktų yra būtinai reika
lingas darbas. Kiekvienas 
žmogus šioje šalyje tą turi 
suprasti. Ašis lig šiol varė sa
vo karo mašiną tik atsargiu ir 
nepertraukiamu taupymu. 
Amerika — Suv. Tautų arse
nalas — tiek daug visko reika
lauja, kad mes galime pagrei
tinti pergalę tik sukoncentruo
tu ir visą tautą apimančiu va
jumi.

Šalis būtinai reikalauja ge
ležies laužo, vario, misingio, 
cinko, aliumino, švino, gumos, 
virtuvės riebalų, skudurų, vir
vių ir otc. — paminėti’tik ke
lias medžiagas, kurias reikia 
taupyti. Neturime pakankamai 
žalios medžiagos, tad priversti 
rinkti seną.

Viskas Reikalinga
Peržiūrėkime savo pašelme- 

ninius kambarius, užpakalinį 
darželį, įrankių vieteles, ūkės, 
fabrikus, garažus, skiepus, ir 
visas kitas vietas, kur tik lai
kome visokius senus daiktus.

Paveskime atliekamus ir ne
vartojamus daiktus karo pa
stangai.

Bet rinkti juos negana. Rei
kia tą medžiagą įteikti “junk- 
monui,” kuris už ją užmokės 
pagal svarą, - arba galima ją 
paaukoti apylinkės rinkimo 
stotims arba labdarybės tiks
lams. Yra mūsų visų pareiga 
pagreitinti pristatymą šio 
svarbaus metalo į tinkamas 
vietas atnaujinimui.

.neįgalintiems dirbti tėvams.

Kaip Svarbu Būti 
LDS Nariu

Po Hitleriškos Okupacijos Priespauda

Mussolinis, Hirohito ir Hitleris kabo pakabinti (pavidaluose—effigy), kai RCA 
Victor fabriko darbininkai (CIO) Camden, N. J. ploja, nusmerkę juos pražūčiai, 
kaip tarptautinius banditus. Darbininkai turėjo suruošę jiems teismą ir ją džiū- 
rė pripažino, kad tie banditai turi žūti.

Okupantai praneša sukūrę 
draugiją Rytų krašto žemėms 
valdyti. Teisingas šios draugi
jos vardas turi būti “Draugi
ja Lietuvos ir Latvijos žemėms 
grobti.” Hitlerininkai jau šau
kiasi iš Vokietijos ponaičius, 
kuriems jie siūlo dvarus, “ne 
mažesnius kaip 125 ha.”

Vokiškieji grobikai jau ne 
nuo šios dienos galanda dantis 
į mūsų žemę maitintoją. Ta
čiau, kol lietuvis gyvas, jis 
neatiduos savo žemės hitleri
ninkui, kaip jis jos neatidavė 
kryžiuočiui, kaip jis jos#neati- 
davė kaizerio dvarininkui, 
kaip jis jos neatidavė bermon
tininkui.

Ugnimi ir kulka turi būti 
ir bus sutikti vokiečių kolo
nistai.

Deginkim ir naikinkim vo
kiškus dvarininkus, kurie nori 
įsikurti mūsų žemėje, aplais
tytoje mūsų tėvų ir protėvių 
prakaitu ir krauju. Tegul vo
kietis suranda žemės Lietuvo
je tik kapams.

Trys niekšai, trys savo tau
tos išdavikai važinėjo į Vokie
tiją “tirti, kokiomis sąlygomis 
teks dirbti Vokietijoje iš Lie
tuvos išvežtiems darbinin
kams.” Pro hitleriškų kyšių 
akinius pasižvalgę, šie trys 
parsidavėliai ‘/ištyrė,” kad 
Hitleris veža lietuvius darbi
ninkus kuone į kurortą.

Jie “matė” ten puikius Vo
kietijos miestus, tramvajus, 
kultūrą, — vienu žodžiu vis
ką, — ką hitlerininkai norė
jo jiems parodyti. Jie nepa
matė tų purvinų, dėmėtąja šil

tine užkrėstų landynių, kurio
se hitlerininkai laikys lietuvius 
darbininkus. Jie nepamatė to 
'alkano erzacinio maisto davi
nio, kurį gaus lietuvis darbi
ninkas. Jie nepamatė karinių 
statybų Rytų fronte, kurias 
baigę statyti hitlerininkai, no
rėdami paslaptį išsaugoti, su
šaudo prie jų dirbusius darbi
ninkus. Jie nepamatė lavonų 
tų lietuvių .darbininkų, kurie 
buvo tariamai išvežti į darbus, 
o pateko į frontą. Jie viso to 
nematė, nes jiems uždrėbė 
akis Geringo' vaišės ir markės.

Darbininkai! žinokite, kas 
duosis išvežamas į Vokietiją, 
tas daugiau niekuomet nebe
pamatys nei savo tėviškės, nei 
savo artimųjų. Visaip priešin- 
kitės ir nesiduokite išvežami į 
hitlerišką baudžiavą, kuri le
mia jums tikrą pražūtį.

Vietoj tarybinių, demokra
tiškai rinktų profsąjunginių 
komitetų, hitlerininkai skiria 
įmonėse “atstovus.” Kokie to 
“atstovo” uždaviniai? Į tai 
atsako patys hitlerininkai. Jis, 
girdi, kartu su įmonės vedėju 
atsako už tvarką įmonėje ir 
už užsakymų, vykdymą. Iš to 
aiškėja, kas tas “atstovas” 
bus. Tai bus arba vokiečių šni
pas, arba gestapininkų įkai
tas įmonėje. Viena aišku, jei 
jį skiria hitlerininkai, tai jis 
ir bus hitlerininkų, o ne dar
bininkų atstovas.

Darbininkai! Šalin hitleriš
kus parsidavėlius ir šnipus iš 
įmonių! Kurkitės savus nele
galius profsąjungų komitetus, 
kurie vadovaus jūsų kovoje

Jeigu dar nepriklausąs 
prie LDS paklaustų LDS 
nario, kodėl naudinga ir 
svarbu priklausyti prie 
LDS, jis tuoj aus gautų maž
daug sekamą atsakymą:

1. LDS yra finansiniai 
tvirčiausia lietuvių frater- 
nalė organizacija.

2. LDS narinės mokestys 
yra pigesnės, negu bile ki
tos fraternalės lietuvių or
ganizacijos.

3. LDS pašalpa ir apdrau- 
da išmokama greitai, be jo
kių delsimų.

4. LDS įstojimas yra ne
mokamas visiems naujiems 
nariams.

5. LDS priima naujus na
rius nuo 2 metų iki 60 me
tų amžiaus.

6. LDS turi gerą pasirin
kimą apdraudos: $100, 
$150, $300, $500, $600 ir $1,- 
000.

7. LDS turi gerą pasirin
kimą pašalpos: $6.00, $9.00, 
$12.00 ir $15.00 į savaitę.

8. LDS nariai kareiviai 
turi teisę gauti pašalpą ir 
apdraudą, nežiūrint kur jie 
būtų — Jungtinėse Valsti
jose ar užsienyje.

9. LDS yra nepartinė fra- 
ternalė organizacija, kurio
je gali priklausyti kiekvie
nas lietuvis, nežiūrint jo 

prieš okupantiškus krauge
rius !

Vokiečių laikinai okupuoto
je Lietuvoje nuolat didėja mir
tingumas. Ištisoje eilėj mies
tų jau miršta daugiau žmonių, 
negu gimsta. Vadinasi, po 
Hitlerio priespauda lietuvių 
tauta nyksta.

Okupantai gali būti tik pa
tenkinti, kad lietuviai išmirš
ta. Jie to tesiekia. Jie siekia 
išnaikinti lietuvių tautą ir jie 
tyčia bei visai sąmoningai su
daro tokias sąlygas, kad lietu
vių tauta išnyktų. Jie skelbia, 
kad lietuvių tauta yra menka
vertė, menko kraujo, tetinkan
ti tik mėšlui grynakraujei vo
kiškąją! rasei.

Vienintelis būdas išsigelbėti 
yra naikinti hitlerininkus. Jei 
mes neišnaikinsime jų, jie iš
naikins mus.

Hitlerininkams dar nepa
kanka, kad jie veža tūkstan
čiais mūsų darbininkus ir jau
nuolius katorginiams darbams 
į Vokietiją. Jie įvedė dar vie
ną baudžiavos rūšį — visuoti
nę darbo prievolę. šie krau
geriai niekuomet neprisisotins 
mūsų tautos krauju ir prakai
tu. Valstiečiai į darbo prievo
lę turės atvykti su arkliais. 
Kada gi jie dirbs savo žemę?

Lietuvos gyventojai! Prie- 
šinkitės darbo prievolei! Jei 
laikysitės vienybėje, tai vokie
čiai nieko negalės jums pada
ryti. Neikite patys į darbo 
prievolę ir kitus raginkit neiti.

Y. Rudminas.
(Iš “Tiesos”)

politinių ar religinių įsitiki
nimų.

10. LDS nuo pat susitvėri- 
mo nenuilstančiai kovoja 
prieš fašizmą. Dabar jau 
apie 600 narių yra Jungti
nių Valstijų kariuomenėje.

11. LDS stovi už lietuvių 
vienybę kovoje su fašistine 
Ašimi.

12. LDS yra atlikęs daug 
kultūrinio darbo tarpe lie
tuvių, išelidęs nemažai nau
dingos literatūros.

Šie keli faktai gali tuo- 
jaus įtikinti dar nepriklau
sančius, kaip svarbu būti 
LDS nariu.

Dar daugiau galima apie 
LDS pasakyti.

1941 metais LDS išmokėjo 
649 sirgusiems nariams 
$30,088.25.

Tais pačiais metais po
mirtinėmis išmokėta $28,- 
404.94.

Nuo LDS įsteigimo iki 
liepos 1 d., šių metų, viso 
narių sirgo 5,866; pašalpo
mis išmokėta $268,993.75.

Nuo LDS įsteigimo iki 
liepos 1, 1942, viso išmokė
ta apdraudos $194,457.69.

Iš bedarbių fondo suteik
ta paskola 721 nariui, sumo
je $5,382.31. Iš Nepaprastos 
Pagalbos taipgi daugeliui 
suteikta parama.

LDS dabar turi 187 kuo
pas beveik visose lietuvių 
kolonijose.

LDS turi daug pavyzdin
gų narių, kurių visos šeimos 
prie LDS priklauso.

LDS dabar išvysto platų 
veikimą naujų narių įrašy
mui ir naujų kuopų organi
zavimui. Visi apskričiai, vi
sos kuopos ir visi nariai 
kviečiami stoti intensyvin 
darban: tuoj aus įrašinėti 
naujus narius, organizuoti 
naujas kuopas.

Jeigu jūs, mielas skaity
tojau, esate LDS narys, tai 
tuoj aus atlikite savo parei
gą, savo patrijotinį darbą: 
įrašykite mažiausia vieną 
naują narį.

Jeigu dar ne visi jūsų šei
mos nariai yra LDS nariais, 
tai dabar prirašykite tuos, 
kurie dar nepriguli.

Jeigu turite pažįstamų, 
giminių, kurie dar nėra 
LDS nariais, dabar prira
šykite.

Visiems ir visoms svar
bu būti LDS nariais.

Karas sudaro pavojingą 
visiems padėtį. Dabar reikia 
apsidrausti, kol nevėlu.

Dabar visi būkite Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo nariais. Visi jį auginki
me. J. Gasiunas.

Cairo, Egiptas. —Atskri
dęs čia Wendell Willkie, 
kalbėdamas su Egipto val
džios nariais, pareiškė, kad 
jau “baigiasi nacių garbės 
dienos.”
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A. Liepsnoms.

LIETUVIŠKI ‘SIELOS INŽINIERIAI”
4

Stalinas rašytoją pavadino “sielos inžinie
rium.’’ Tai labai puikus apibūdinimas. Be in
žinieriaus palaidos masės niekad neliktų ža
vingu kūriniu — rūmu. Tik jo žinojimas, 
meisteriškumas, planas, jo ranka rūmui sutei
kia grožį ir didybę. Panašiai ir rašytojas.

Inžinierius valdo medžiagą, o rašytojas 
žmogaus mintis, žmogaus sielą. Jei elgeta al
kanas, jis ne tik jaučia fizinį silpnumą, bet 
ir galvoja apie alkį, apie duoną. Kol darbi
ninkas sustabdo mašiną ir sustreikuoja, jis 
turi įsitikinti, kad tik kova nušvies ir padės 
susikurti laimingesnį gyvenimą. Kol vagis pa
vagia iš parduotuvės švarką, jis šimtą kartų 
apsvarsto, kaip įeis, paims, bėgs, kaip jį už
puls ir kaip jis laimingai išspruks. Kol Tols
tojaus Anna Karenina krito po traukinio ra
tais, ji matė šiurpų savo mirties vaizdą ir gir
dėjo tą aidą, kuris pasklido po jos kruvinos 
tragedijos. Kol Tolstojaus Nechliudovas ap
lankė kalinčią tarnaitę Maslovą ir išpažino 
jai savo kaltę, jis labai daug galvojo ir ken
tėjo.

Kas visa tai gali pamatyti ir atskleisti? 
Rašytojas. Rašytojas atvaizduoja, kaip teka, 
keičiasi žmogaus mintys, kaip žmogus atsisa
ko nūo to, ką dar neseniai gynė. Rašytojas 
atvaizduoja, kaip žmogų veikia išorinis pasau
lis. Rašytojas atvaizduoja, kaip žmogus džiau
giasi, liūdi ir kovoja. Jis stato žmogaus min
čių rūmą. Ir jam mintys yra tartum inžinie
riui plytos, iš kurių jis sukonstruoja tą pasta
tą. Jis įsiskverbia į žmogaus dvasios pasaulį 
ir atidengia viską, kas jame yra. Ta prasme 
rašytojas — “sielos inžinierius.’’

Sukurti veikalą, reiškia žmogaus mintis 
įvilkti į tokius drabužius, kurie matytųsi taip 
aiškiai, kaip matosi inžinieriaus sukonstruo
tas rūmas, žmogaus gi galvosena ir mintis — 
rašytojo kūrybos pagrindas.

Kas yra eilėraštis, romanas, apysaka? Iš 
akmenų pastatytas paminklas? Ne. Tai žmo
gaus galvosenos, fantazijos, minties, sąmonės 
ir proto įkūnijimas. Rašytojas į kūrinį įdeda, 
žmogų ir žmogaus sielą. Ta prasme jis yra 
inžinierius.

Čia ir glūdi jo jėga ir visuomeninis svoris.
Deja, tikrųjų lietuvių “sielos inžinierių” 

reikšmė buvo neįvertinta. Juos niekino, šmei
žė ir iškraipydavo.

Jau Duonelaičio satyra “Metai” — poetinės 
galios deimantas. Tačiau' jis stipriai suplas
nojo ne tik .kūrybine jėga, bet ir ta idėja, 
kuri sutvisko “Metuose.” “Metai’’ — liepsna, 
kuri nušvietė baudžiauninkų — būrų gyveni
mą. “Metai” — tai lietuvių tautos erškėčiai.

Duonelaitis savo mūzą atidavė liaudžiai. 
Jo mūza neturėjo meilės tik Slunkiams, dyka
duoniams, būrų išnaudotojams, ponams. Jis 
nemokėjo jiems prisimeilinti.

Duonelaitis lietuvių literatūroje yra klasiko 
vardo vertas, nes jis pirmaeilis lietuvių ra
šytojas.

I liaudį su savo maištinga ir pranašinga 
giesme atėjo ir kunigas Strazdelis (1763 — 
1833).

Anglijos valstiečiai XIII amžiuje turėjo 
savo vargų ir laisvių dainių Lenglandą. Jis 
buvo užmirštas, paniekintas kaimo dvasinin
kas, kaip ir Strazdelis. Jis sukūrė laisvės poe
mą “Artoją.” Poema vaizduoja artojo sapną. 
Artojas matė besiginčijančius, beieškančius 
ir nerandančius! tiesos žmones. Tik artojas — 
valstietis ją rado ir šaukė ją platinti, nešti į 
žmonių širdis.

Lietuvių baudžiauninkų vargų, ašarų ir 
laisvės Lenglandas yra kunigas Strazdelis. Jo 
talentas, giesmė ištryško iš liaudies sielos gel
mių. Jis savo lyra griovė dvarininkų galybę. 
Jis “kalė daugel plieno,” kad tik išauštų ry- 
tass užtekėtų ir sušvistų saulė virš baudžiau
ninkų galvos. Jiš buvo į liaudį vaikščiojantis 
trubadūras. Užtat jį varė iš dvaro, iš klebo
nijos.

Strazdelis su savo žagre ir giesme giliai 
įsirėžė į liaudį, į žemę. Dvaras pyko ir niršo 
ant jo giesmės, o ji sklido pro rūkus į dieną, 
į laimėjimą.

Jam dainuojant baudžiauninkams buvo 
lengviau, šviesiau. Jam dainuojant, jie kilo 
aukštyn.

Strazdelio sutana nevaržė. Jis kovojo ir su 
kunigais, remiančiais dvarininkus. Jis jiems 
nesilankstė ir nenusileidinėjo. Ne veltui jis 
liaudyje liko legendariniu žmogumi.

Kunigas Strazdelis — ano meto revoliucio
nierius. Kitas panašus dainius — Vienožins
kis. Jis dainavo didžiulį liūdesį ir sielvartą. 
Jis mylėjo valstiečius, kurie jo gadynėje buvo 
paniekinti, juodi žemės vabalai. Jis giesme, 
armonika džiugino jų likimą.

Jo daina — ašara, elegija. Jis verkė ir liū

dėjo ne tik dėl savo Beatričės, bet ir dėl savo 
žmonių, neturėjusių šviesos’

XIX amžiaus pirmoj pusėj apdainavo bau
džiauninkų socialinį pavergimą smulkus ba
joras D. Poška. Jo “žemaičių ir Lietuvos mu
žikas” — valstiečių ir dvarininkų gyvenimo 
kontrasto ryškus dokumentas. Jis surakinto 
valstiečio lūpomis dainavo:

“Pons tur auksą ant koją, ant pirštą,
O aš be skatiko gyvenu ir mirštu.”

Tačiau jis išreiškė ne tik socialinį pavergi
mą. Jis iškėlė ir laisvės idėjos troškimą. Ta
lento atžvilgiu Poška mažesnis už pirm jo dai
navusius baudžiauninkų poetus. Jo amžinin
kai — Stanevičius ir Valiūnas — irgi daina
vo tam, kad nukristų pančiai. Stanevičiaus 
pasakėčios alegorija, kalbėjo apie uždarytą į 
karstą tėvynę, apie lietuvį, apie sraunų Nevė
žio vandenį.

Atėjo Vincas Kudirka. Ką gi jis davė lietu
vių tautai, lietuvių literatūrai? Jo satyros, ei
lėraščių strėlė buvo nukreipta prieš cariz
mą. Kova už tautinę laisvę — šit Kudirkos 
atlikta progresyvi rolė lietuvių tautos istori
joje.

Šalis žvangėjo carizmo pančiuose. Kudirka, 
matė naktį ir kėlė lietuvių tautą: “Kelkite. 
Kelkite. Kelkite.”

Nuo Duonelaičio “Metų” ligi Kudirkos sa
tyros lietuvių literatūra pražydo gražiais žie
dais. j

Gal liaudis turi atsisakyti nuo feodalinio 
ir buržuazinio kultūrinio palikimo? Gal liau
dis turi atsigręžti nuo Maironio, Vaižganto, 
nuo Lazdynų Pelėdos, nuo Šatrijos Raganos?

Kultūrinio palikimo reikšmę liaudžiai pui
kiai įvertino A. V. Lunačarskis: jis priklauso 
socialistinei kultūrai. Tai reiškia, kad visų 
amžių poezija, proza, muzika, tapyba, skulp
tūra ir architektūra turi būti šios kultūros 
lobis.

Vaižgantas “Pragiedruliuose” atvaizdavo ne 
tik kovą už tautinį išsivadavimą. Jo veikalas 
berno lūpomis kalba apie revoliuciją, apie so
cialistus. Klasinės kovos atspalvis “Pragied
ruliuose” perdėm ryškus.. Vaižgantas tikrovės 
neignoravo. Jis ne kartą pasididžiuodamas 
pabrėždavo: “Aš — buržujus.” Todėl jį gali
ma įvertinti taip, kaip jis įvertino garsųjį 
lietuvį Kapsuką.

Deja, lietuvių literatūroje nei klasikų, nei 
kultūrinio palikimo klausimas nebuvo užak
centuotas.

šviesiausia ir didžiausia lietuvių literatū
ros figūra — Vincas Krėvė. Stipresnio už jį 
meisterio Lietuva neturėjo ir neturi.

Ne, Krėvė negali priklausyti tik vienai tau
tai. Užtektų jo žymią kūrinių dalį išversti į 
rusų kalbą, užtektų jo sielos lobį įnešti į so
cialistinės kultūros rūmą, kad galima būtų tuo 
įsitikinti.

Pasauliui priklauso ir žemaitė. Per ją kal
bėjo liaudis. Per ją kalbėjo kaimo vargai, aša
ros, skurdas. Per ją kalbėjo pavergta lietuvė 
moteris.

Jos kūryboje liaudies troškimai gimė antrą 
kartą.

žemaitė gyvenimą piešė su giliu sąmojumi 
ir ryškiausiomis spalvomis. Ji gynė kaimo 
vargdienius, dvaro bernus. Ji mylėjo tuos 
žmones, kuriuos liaudies priešai vadino cicili- 
kais. Ji nuplėšė kaukes lietuviškos buržuazi
jos viršūnėms. Pliekė kunigus, kam jie sklei
džia tamsą, prietarus. Ji pašiepė davatkų fa
natizmą. Ji ž iebė humanizmo liepsną. Ji 
per 1914 — 1918 metų • karo ugnį nešė tai
kos vėliavą ir pliekė žydų tautos niekintojus. 
Kai 1921 metais ji Lietuvą pamatė lietuviškų 
ponų rankose, su dideliu sielvartu pasakė: 
“Grįžau Lietuvon ir Lietuvos neradau.” Jos 
nerado ir liaudis. Pasikeitė ponai, bet nepasi
keitė gyvenimas, žemaitei beliko žiūrėti į tė
vynės naujas kančias, linguoti žila galva ir 
kaimiška skarele šluostyti ašarą.

žemaitė ne fotografė. Vaižgantas taip pa
sakė pasipiktinęs jos kova su kunigais. Nes ji 
neleido jiems kurti pragaro liaudies sąmonė- 

, je. Ji — didelis protas ir didelė širdis. Toki 
rašytojai vadinasi meisteriais.

Apie jos ryšius .su liaudimi,‘apie jos kūry
bą, apie jos meilę jai galima pasakyti Maksi
mo Gorkio žodžiais: “Liaudis yra netiktai jė
ga, kurianti visas materialines vertybes. Ji 
— dvasinių vertybių vienintelis neišsenkamas 
šaltinis. Ji — laiko, grožio bei genijališkos 
kūrybos atžvilgiu, pirmas filosofas ir poetas, 
sukūręs visas didžiąsias žemės poemas ir tra
gedijas. Didžiausia gi iš jų nauda — pasauli
nės kultūros istorija.”

Jei nebūtų liaudies, žemaitei nebūtų pras
mės kurti. Nuo XIX amžiaus pabaigos ligi 
1921 metų ji buvo lietuvių tautoje rusų dai
niaus Nekrasovo laisvės idėjų skleidėja.

žemaitė savamokslė. Tačiau jos literatūri
nis horizontas platus. Ji skaitė gyvenimą it 
knygą. Ji liaudies buitį žinojo, kaip moksli
ninkas mažą vabalėlį. Todėl apie ją ir jos kū
rybą galima pasakyti: ji didelio talento ir di
delės idėjos klasikė.

Duonelaitis, žemaitė ir Vincas Krėvė — šit 
lietuvių literatūros viršūnė. Jų kbryboje su
nešta, sukaupta, sudėta ištisa lietuvių tautos 
epopėja. Jie pilnai išreiškė kelių amžių, kelių 
gyvenimų, kelių kartų mintis. Su .kiekvienu iš 
jų prasidėjo naujas lietuvių literatūros eta
pas, naujas posūkis ir naujas žydėjimas. De
ja, reakcija juos užmiršo, persekiojo. Tik 
šiandien jie pasklis po plačiąją Tarybų Są
jungą.

Antras po Vinco Krėvės talento atžvilgiu 
lietuvių rašytojas yra Putinas. Putino gi svo
ris ir reikšmė “Altorių šešėly.”

Talentingas socialistinio realizmo pradinin
kas lietuvių beletristikoje Jonas Biliūnas ir 
poezijoje Julius Janonis, vos 18 metų amžiaus 
miręs Juodvyžių dainius Zigmas Gėlė ir Leo
nas Skabeika, liaudies kovos prieš reakciją 
neri j ode iškilęs stiprus meninio žodžio atsto
vas Antanas Venclova, žemės mylėtojas P. 
Cvirka, vienintelis talentingas kritikas Kostas 
Korsakas, artojėlių poetas Teofilis Tilvytis 
ir per kritinį realizmą'nuplėšęs kaukes karje
ristams Juozas Grušas — visi jie kūrė aVba 
kuria, kad Lietuva būtų laimingesnė.

Vietoj pirmųjų moterų rašytojų klasikės 
žemaitės, Lazdynų Pelėdos ir Šatrijos Raga
nos, iškilo stipriausia šiandieninės lietuvių 
poezijos mūza. Salomėja Neris, talentinga 
Ieva Simonaitytė, Bronė Buivydaitė, Petrė 
Orintaitė, Gražina Tulauskaitė, H. Lukaus- 
kaitė ,ir Nelė Mazalaitė. Jos pagal savo meni
nius sugebėjimus, tęsia garbingą moterų kū
rybos tradiciją.

Viso šito akivaizdoje reikia atmesti reakci
jos sukurtą legendą, kad Lietuva neturi rašy
tojų ir literatūros. Lietuvių literatūra turėjo 
talentus, o naujas gyvenimas dar daugiau 
juos iškels, išpuoselės, įvertins.

“L.” Red. Pastaba. Šis straipsnis buvo pa
rašytas dar prieš Sovietų-Vokiečių karą.

JŪRON NESE AMŽIŲ AMŽIUS 4 .
I.

Jūron nešė amžiui amžius 
Melsvas Nemuno vanduo.
Vyšnių sodai saulėj sirpo, 
Sklaidė ten lapus ruduo.
Girios žalios, girios tamsios, 
Mėlynas vanduo, laukai...
O miškų kirtimuos vaikščiojo 
Rudos meškos ir vilkai.
Tyvuliavo girių girios, 
Ūžė marios nepabaigiamos. 
Įsikūrė ten lietuvis, 
Pirmą gairę žemėn smeigė jis.
Kilo ąžuolinės pilys,
Kilo dūmai iš pušies namų, 
Ir miške manajam protėviui 
Buvo gera ir ramu.
Tinklą metė jis į gelmę, 
Mušė lokį, mušė briedį 
Ir į seną lūšį medyje 
Sviedė ąžuolirfę ietį.
Plienas žvanga šiapus Nemuno, 
Dega žalio miško plotis— 
Tai įsiveržė į mūsų žemę 
Geležim žvangąs kryžiuotis. 
Ir išgriovė pilį ąžuolo, 
Ir stakles sulaužė skroblo— 
Nebeliko klevo vartų, 
Nebeliko medy obuolio.

Gynė žemę mano protėviai,
Gynė ganiavas, žalius laukus, 
Vijo buožėmis nuo Nemuno 
Nekviestuosius plėšikus.

n.

Vėl pravirko dūmais girios,
Pynėsi žaibai viršum galvos,
Vėl sukilo tūkstančiai didvyrių— 
šaunūs vyrai žemės Lietuvos.
Ir draugėj su rusais, čekais, latviais, 
Su gruzinais, estais, bielorusuis 
Kruviną plėšiką prieblandoje girių 
Mano broliai drąsiai muša.
Nusišviesk padangė mano krašto, 
Ir pakilki, galva pavergtos tautos! 
Garsiai gauskit, vandenys ir girios— 
Niekas nepavergs laisvosios Lietuvos!I
Tarp margųjų slėnių saulėj juoksis 
Aukso derliuj skęstanti kalva, 
Kaip žvaigždė melsvam tautų žvaigždyne, 
Vėl spindės laisvoji Lietuva!

A. Venclova.

M. Janoniene Pažino 
Poetą Kazį Binkį

Marijona Janonienė, Juliaus Janonio mo
tina, perskaičiusi “Laisvėje” rašinį apie Lie
tuvoje mirusį poetą Kazį Binkį, rašo “Lais
vės” .redaktoriui:

“Rašau keletą žodžių apie K. Binkį. Gaila, 
kad netekome tokio draugo. Nes aš jį pa
žinau; jis sykiu ėjo Biržuose Keturklasę Mo
kyklą su mano sūnum, Julium, ir daug sykių 
yra buvęs pas mus, kol dar Julius Biržuose 
buvo. Jo motina turėjo' Biržuose nunuoma- 
vusi kambarėlį; ten jis su motina ir gyveno. 
Aš pasižinojau ir su Binkio motina.

“Bet kai Julius išvyko į Šiaulius, tai aš 
tuomet nežinau, kur Binkis buvo. Tačiau, kai 
1915 metais atėjo pas mus vokiečiai, tai 1916 
m. sausio mėnesį Binkis sustojo pas mus, 
Melaišejuos, ir mums pranešė, kad Julius iš 
Vilniaus bendrabučio išvyko į Voronežą...

“Kai įsikūrė lietuviška valdžia Lietuvoje, 
tai Binkis, netoli nuo savo gimtinės, Papilio, 
dvare gavo vietą už miškų urėdą. Kai val
džia paskelbė, kad duos nuo karo nukentėju- 
siems žmonėms medžio triobom statyti, aš 
nuvykau pas Binkį pasiteirauti, nes mūsų 
triobelę vokiečiai buvo sudeginę. Jis man tuo
met sąjto, kaip tikras draugas: jei valdžia 
bus tokia, kokios mes norime, tai jūs bile 
kada gausite medžiagos statybai. Bet, sakė 
jis, jei valdžia bus šunlupių, tai visi turės 
aukštomis kainomis už medžiagą užmokėti. 
Po tokio pasakymo, aš ir laukiau. Vėliau pa
aiškėjo, kad visi biednieji turėjo brangiai už
mokėti už perkamą medžiagą. Binkis sakė tie
są ... Esant Amerikoje, vis norėjau su K. 
Binkių susirašinSti, bet dabar jau aišku, kad 
mano viltys žuvo ant visados . ..

Marijona Janonienė.”

Easton, Pa.
Vietinės Žinios

Rugpjūčio 23 d. buvo paly
dėtas su tikybinėm ceremoni
jom į kapus simpatingas žila
barzdis senukas Leizeris Wol- 
pertas, 74 metų, žydų tautos, 
gerai mokėjęs lietuvių kalbą, 
žemaičių tarmėj. Iš Lietuvos 
buvo Triškių miestelio, Šiaulių 
apskr. Paliko nuliūdime mote
rį, tris dukteris, keturis sūnus, 
trylika anūkų. Amerikoj išgy
veno septynioliką metų.

Lai būna jam lengva šios ša
lies žemelė.

Mikas Šulskis, dienraščio 
“Laisvės” patrijotas, užsimo
kėjo už “Laisvę” $6, aukavo 
“Laisvei” $1, Sovietų medika- 
lei pagelbai $3. Viso, štai če
kis, $10.

Dar Nemate Niekas
Jie prislinkę apgulė Maskvą. 
Girgždėjo tankai baltais keliais. 
Geležinės kareivių kaskės 
Po eglišakiais slėpės žaliais.
Sniegą kėlė žirgų kanopos, 
švilpė vėjas šaltas risčia.
Plėšrios gaujos į kalnus kopė 
Pult ir niokoti Maskvą iš čia.
Jųjų godžios plėšikiškos akys, 
Ir nuplyšę žalsvi apsiaustai. 
Maskvai grėsė kasnakt atakos 
Geležim ir ugnim apsiaustai.
Budo rytas, rūškanas, baltas.
Rūkas dažėsi kruvinai.
Iš saulėtekio kraujo šalto
Lindo aštrus jų durtuvai.
Šitą rytą kraujas seko, 
šitą rytą virė kova. 
Išsiliejo tą rytą atakon 
Raudonųjų karių lavina.
Nešė šautuvus milijonai rankų, 
žirgais švilpė sniegas blyškus. 
Geležies lavina slinko tankai 
Per ledus, per upes, per miškus.
Ir kovos tokios nieks dar nematė.
Ji istorijoj buvo viena,
Kai liepsnom suliepsnoja granatų 
Apšerkšnijusi gruodžio diena.
Tos kovos dar nematė niekas.
Krito tūkstančiai jųjų gaujų.
O baltutįs Pamaskvės sniegas 
Nusidažė plėšikų krauju.
Su ropojančiais tankais, granatom, 
Su doniečio saulėtu kardu, 
Su Raudonosios Armijos gretom 
Skrido STALINO vardas kartu.
Ir palaužė jie gaują plėšikų.
Nudažytą ryto žaros.
Glostė vėliavą vėjas iš tyko, 
žirgais skriejančią vakaruos.

E. Mieželaitis.

UlPE WAT SHEER OFF HIS FACE /

Apsivedė Juozas Kubilius su 
Lillian Kanopka. Vestuvių 
puota buvo pas jaunosios tė
vus, medaus mėnesį praleido 
Atlantic City, N. J.

Rugpjūčio 24—25 teisėjas 
F. P. McCluskey išdavė dėl 
113 ateivių pilietiškas popie- 
ras. Iš lietuvių gavo pilietiškas 
popieras Bronius Stančius, 
Jokūbas žansitis, Bronislovas 
Krisiukas, Amelia Sharkey-Lu- 
kauskienė ir Amelia Stančius.

Antroj pusėj Delaware upės, 
Phillipsburg, N. J., barzdasku- 
tis Sam Carsale skuto barzdą 
savo kostumeriui B. Canovan. 
Susivaidino dėl kokių ten 
menkniekių. Barzdaskutis grie
bė už geležinės paipos ir kirto 
per galvą savam kostumeriui, 
kuriam vėliau užsiuvo skylę 
galvoj Warren ligoninėj. Barz
daskutis areštuotas ir paleistas 
užstačius paranką $500.

Atsargiau su barzdaskučiais!
V. J. Stankus.

ALBERTAS ŠLAPIKAS, 
LDS 51 kuopos narys, 

Easton, Pa.

W S AV INGS BONDS £ STAMPS

Pirmieji žuvę Amerikos 
Lakūnai Europoj

London.—Viešai paskelb
ta vardai penkių pirmųjų 
Amerikos lakūnų, žuvusių 
per oro žygius prieš na
cius. Amerika pagerbė juos, 
suteikdama medalius po 
mirties.
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Ketvirtas Puslapis
Šeštadienis, Rugsėjo 5, 1942

Los Angeles, Cal LICENSES LICENSES
*

“HOLLYWOOD GOES RUSSIAN” 
Įdomi Permaina Garsiame Judžių Centre

Plačiai yra žinomas Holly
wood, žinomas ne vien Ame
rikos žmonėms, bet visur, veik 
visam sviete.

Daug kas gal laiko Holly- 
woodą kokiu tai stebėtinu, ro
jišku miestu — tiek čia yra 
gražių mergų, tiek daug gra
žių vyrų ir tiek daug roman
tiškų “cowboys,” -nors kiti tik 
ant medinio “arklio” moka 
joti.

Na, bet ne apie 
kalbėti.

tai noriu

Hollywoo

padidinta, 
propagan-

konserva- 
taip išmė-

Russian,

Karas pakeitė ir 
dą.

Judžių gamyba
Dabar reikia daug
dos judžių, kurie gali svarbią 
rolę suvaidinti kaupimui mūsų 
jėgų karo laimėjimui.

Kas čia pakitėjo?
Atsinešimas į Sovietų Sąjun

gą stebėtinai pakitėjo.
Keli metai atgal, pamenu, 

vienas pažangus žmogus man 
sakė:

“When Hollywood gets go
ing on Russia, man, it is ago
ny to sit and see.”

Dabar gi vienas 
tyvus žmogus man 
tinėjo :

“Hollywood goes 
yes sir, it does.”

Kaip gi Hollywoodas “ru
sišku tampa?”

Čia dabar gaminama apie 
šešios filmos ryšium su Sovie
tų Sąjunga. Bene pati svar
biausia jų bus “Mission to 
Moscow,” remiantis tuo var
du Joseph E. Davies’o knyga.

Frederick March vaidins 
Davies’o rolę, o Paul Muni bu
vo skirtas Stalino rolei, bet jis 
būsiąs pakeistas kitu, kuo — 
nežinau.

Anna Louise Strong, Seat
tle miesto protestonų kunigo 
duktė ir direktuoja Čia judį 
paremtą jos pačios veikalu 
“The Scorched Earth.”

“Mergina iš Leningrado” 
irgi bus perdirbta amerikoniš
kai.

Keli kiti judžiai gaminama.
Bet dar ne viskas.
Pereitą savaitę Hollywoo

das ypač stipriai išreiškė sim
patijas Sovietų Sąjungai. Visa 
Artierika dabar jaučia karštą 
simpatiją ir vietomis demons
tratyviai išreiškia. Tatai pa
siekė ir Hollywoodą.

Simpatiją čia reiškė “raudo
nieji ir baltieji,” radikalai ir 
fconservatyvai — vieni reiškė 
širdingai, kiti prisimetę, pa
taikaudami kitiems.

Helene Fortescue Reynolds, 
suren- 
partę” 
“Town

Vieni

jauna judžių žvaigždė.
gė didelę “rusišką 
puošniam Los Angeles 
House.”

Hollywoodas dirbo.
rašė ką nors tam reikalui, ki
ti dirbo rusiškus kostiumus. 
Paimta specialistai dresiruoto
jai.

Pasiūta nemažai Sovietų 
Sąjungos vėliavų.

Puošnios, per brangios bile 
kam užeiti vietos, ant Holly
wood bulvaro pavirto į “The 
Volga.”

Chinų restoranas į “Rusų 
arbatinę.”

Ir “baltasis1 Mischa Auer 
negalėjo iškęsti nedalyvavęs.

Dalyvavo čia visi, kas 
kviestas, nežiūrint socialio 
vio ir politinių pažiūrų, 
daugiau norėjo dalyvauti, 
neturėjo galimybių.

Dar Prie Judžių

tik 
sto- 
Dar 
bet

“Mission to Moscow” reika
lauja daug scenų Sovietų Są
jungos, 
aktoriams 
jas reikia 
nors.

Jas reikia nutraukti 
dalyvaujant, arba 
pagaminti čia kur

SSSR dabar dėl ju-

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 825 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
fif the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 gutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1963 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control J\aw at 
201 Parkside Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the
201 Parkside Avenue, Borough of Brool 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

ISRAEL BEGUN & BERNARD 
SILVERMAN 

(Parkside Busy Bee)
201 Parkside Ave., . Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that 
GB 2142 has been issued to thq 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control I aw at 
78 Montague St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

No.License 
undersigned 
Section 107

the

LEO SPRINGER
78 Montague St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby giyen that License No. 
GB 9044 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sectiop 167 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
108 Patchen Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off f"
108 Patchen Ave., 1______ ...
County of Kings, to be consumed 
premises.

WILLIAM MACKIN
108 Patchen Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that 
GB 2141 has been, issued to the 
to sell beer, at retail under

N.

thė

(T)

License 
undersigned 
Section 107 

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2602 Gerritsen Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to bo consumed off theCounty of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM STEFFENS
2602 Gerritsen Ave., Brooklyn, N. Y.

Ne.

(T)

NOTICE is hereby given that License 
GB 1891 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4007 9th Avenue, Borough of Brooklyn, 

: the
4007 9th Avenue, Buruugii ui Druvi 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

JOSEPH & BARNET MAZIROW 
4007 9th Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

(T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1782 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 Sjt. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

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

License No. 
undersigned 
Section 107

NOTICE is hereby given that 
GB 2557 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1154 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD GEVIRTZ
1154 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that 
GB 2177 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1808A Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MARIA SCHMIDT 
(Four Star Del.) 

1808A Fulton St., Brooklyn,

License No. 
undersigned 
Section 107

N. Y.

the

(T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GBl 6751 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic 'Beverage Control Law at 
318 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

B-Z-BEW. FOODLAND 
Samuel J. Dickler

318 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
GB 10710 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1355 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

STEVE AJIGIANNIS 
1355 Fulton St., Brooklyn, N.

License No. 
undersigned 
Section 107

the

Y.

No.License 
undersigned 
Section 107

NOTICE is hereby given that 
GB 1700 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
733 Meeker 
County of 
premises.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

723 Meeker
JAMES CLANCY
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License Įso. 
EB 2407 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
482 Christopher Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX BEROZI
432 Christopher Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
Section 107

NOTICE :s hereby given that 
SB 195 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
3070-3102 Stillwell___ __ ..... . .
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMANUEL LEVY 
3070-3102 Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

issued to the
retail under

Beverage Control Law at
Av., Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that 
EB 541 * 
to sell 
of the 
1764 E.
County ______ . _ _ _ ___ ,
premises.

NOOLAS & DEMETRI CO., INC. 
1764 E. New York Av., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
Section 107

has been issued to the 
beer, at retail under 
Alcoholic Beverage Cq»t 
New York Av., Borough of Brooklyn 
of Kings, to be consumed on the

(T)

3

i

NOTICE is hereby given that 
GB 6734 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the 
157 Baltic Street, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

DIETRICH LEHMKUH 
157 Baltic St., Brooklyn, N.

No.License 
undersigned

Section 107beer, 
Alcoholic Beverage Control Law at

Baltic Street, Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given tYiat I.icense 
GB 2367 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4917 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

4917 7th
DIETRICH AHRENS

Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

the

(T)

No.NOTICE is hereby given that 
GB 1761 has been, issued to the 
to sell beer, at retail under __ . ..
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6 Newkirk 
County of 
premises.

License 
undersigned 
Section 107

hereby given that No.

6 Newkirk

jau

tas

Plaza, Borough of Brooklyn, 
Kings, to bo consumed off

DAVID KESSLER
Plaza, Brooklyn, N. Y.

the

(T)

NOTICE is 
GB 2736 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1664 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LILLIAN WIENER 
(Economy Food Center)

1664 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

License 
undersigned 
Section 107

NOTICE is hereby given that 
EB 1651 has been issued to the 
to sell 
of the 
513 Leonard Street, 
County of Kings, to 
premises.

ANDREW J. 
513 Leonard St.,

No.License 
undersigned 
Section 107

Icoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

at retail under

be consumed on

BENTIVEGNA 
Brooklyn, N. (T)

priemies- 
Maskvos

nemažai

Davies’o kny-
suglaustą ju-

Vykti į 
džių neįmanoma. Karas.

Dėlto scenos bus pagamin
ta čia. Tam reikia kostiumų, 
vėliavų ir t.t. Ir va, kada jūs 
matysite judį, tai Cullver City 
ar kito Los Angeles 
čio gatvės bus 
gatvėm.

Suprantama, 
atsieis.

Iš didelės p. 
gos padaryti
džiams kūrinį pakviestas Ers
kine Caldwell, gerai žinomas 
autorius veikalo “Tobacco 
Road,” kuris, berods, ir Chi- 
cagoj ilgokai neleista rodyti. 
Caldwell neseniai sugrįžo iš 
Maskvos. Jis pats parašė kny
gą apie SSSR.
nos bus daryta Los Angelėj, 
tai galima laukti kai ko nepil
nai rusiško, bet veikalas abel- 
nai bus geras.

taipjau turėjo 
Sovietų para- 

gerai žinomas

Kiti Dalykai
Iš Sovietų atgabenti poste- 

riai prieš fašizmą ypatingai 
kreipia aktorių dėmesio. Jie 
artistiški ir kaipo propagandos 
jėga didelė.

Hollywoodas 
masinį mitingą 
mai. Kalbėjo
visiems Charles Chaplin — 
aktorius, direktorius, autorius 
ir gan turtingas žmogus.

Chaplinas ir kitui’ važinėja 
kalbėti tokiuose mitinguose.

Galite įsivaizduoti, kaip pa* 
kitėjęs Hollywoodas atsineši- 
mu į SSSR. Ne veltui mano 
pažįstamas susirūpino, kad 
Hollywoodas darosi rusiškas.

Gerai susipažinę su SSSR 
kai kurie aktoriai gal patys 
juoksis iš savo paiko pirmiau 
atsinešimo link tos šalies. Pir- 
miaus jie, bent kai kurie, lenk
tyniavo, kas pigiau pajuoks 
bolševikus, kaip kvailiau per
statys Sovietų Sąjungą, bet 
kada atrėmė Hitlerio armijas, 
kada ji parodo tokio pajėgu
mo ir heroiškumo, visi dori 
žmonės susidomėjo jąja ir 
taip žiūri į ją.

Reikia tik palinkėti, kad 
atsinešimas ir pasiliktų ant
sados. Report

ki-

tas
VI-

Bile raudoni marškiniai va
dinama “Rusų rubaškom.”

Aktoriai, ir patys viršuti
niai, indorsuoja Sovietų ju- 
džius, nepaisydami Martin 
Dies’o.

Bile kas sutinka būti “Rusų 
Komitete.”

Miss Reynolds čia gerai ži
noma. Ji yra duktė pulkinin
ko Granville Rolland Fortes
cue ir buvusi žmona Julian 
Louis Reynolds, sūnaus taba
ko milionieriaus Reynolds.

Po motina ji yra giminė 
' Alexander Graham Bell, gar

siam telefono išradėjui, o po 
tėvu giminiuojasi su Teddy 
Rooseveltu.

Kas nežino, kad tūli žmonės 
traukiami kaip magnaso prie 
tokios draugijos. Galit įsivaiz
duoti, kiek tai reiškė tokis po- 
kilis Sovietų paramai.

NOTICE is hereby given that 
GB 2449 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of tho Alcoholic Beverage Control Caw 
186 York 
County of 
premises.

186 York'

No.License 
undersigned 

Section 107 
at 

Brooklyn, 
the

Street, Borough of
Kings, to bo consumed off

TONY KORPACZ
St.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that 
GB 1599 has been issued to the 
to sell beer, at retail under

License 
undersigned 
Section 107 

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
936 Madison Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

No.

the

LEON DARVIN
936 Madison St., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1840 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
876 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

HARRY NADEL
876 Broadway, Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1549 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 DeKalb Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

DOROTHY GREENBERG 
407 DeKalb Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 9039 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
25 Driggs 
County of 
premises.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

Driggs

OTTO KOPP
Otto’s Delicatessen

Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2389 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
802 — 64th Street. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOR. AM. SEAMENS & GJOA 
HOLDING CORPORATION 
64 th St., Brooklyn, N.

107 
at 

Borough of Brooklyn, 
the

802

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 568 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
896 Belmont Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ADAM SHINKUNAS 
896 Belmont Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2675 has been issued; to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
213 Franklin St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off

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

the

NOTICE 
GB 1970 
to sell beer, ... _____ _____ ______  __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1419 8th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

is hereby given that 
has been issued to the 

at retail under

License 
undersigned 
Section 107

No.
NOTICE is 
GB 2711 has been issued to the 
to sell beer, at retail under

hereby given that No.

Util 4A.WJIU<3, VI UHJUi

County of Kings, to be consumed off 
premises.

1419 8th
DAVID KATZ

Ave., Brooklyn, N. (T)

License 
undersigned 
Section 107 

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3624 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HYMAN LAKRITZ
3624 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

the

(T)

NOTICE
GB 2025 
to sell beer,

is hereby given that 
has been issued to the

... ---- ----- ,. at retail under _______
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2277 McDonald Ave.; 
County of Kings, to 
premises.

ROBERT
2277 McDonald Ave.,

License 
undersigned 
Section 107

No.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

E. FREY
Brooklyn, N. Y.

the

(T)

No.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1924 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

116 Underhill Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JULIUS
116 Underhill Ave.,

BARRIS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE" is hereby given that 
EB 573 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
4021 Flatlands Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JAMES E.
1021 Flatlands Ave.,

License 
undersigned 

Section 107

No.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

ENRIGHT 
Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License 
GB 2016 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
113 Prospect Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises, 

WERNER MEYER 
113 Prospect Place, Brooklyn, N. Y.

the

(T)

No.

NOTICE is hereby given that 
GB 1434 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

SIGMUND 
318 Franklin Ave.,

License 
undersigned 
Section 107

to

R.

be consumed off

TURCZANY 
Brooklyn, N. Y.

the

(T)

NOTICE is hereby given that License 
GB 1652 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Wyckoff Avenue, Bohough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off

No.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10712 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 Knickerbocker 
County of Kings, 
premises.

OTTO
215 Knickerbocker

Av., Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

TIEDEMANN
Av., Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that 
EB 
to 
of 
119 
County 
premises.

742 
sell 
the

No.License 
undersigned 
Section 107

has been issued to the 
beer, at retail under 
Alcoholic Beverage Control Law at
3rd Street. Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed on the

119

THOMAS RAFFAELE 
(Domenick’s Bar & Grill

— 3rd St., Brooklyn, N. Y. (T)

*
J

NOTICE is hereby given that License 
GB 9268 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
356 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

MOLLIE & MARY LEVINTON 
356 Sumner Ave., Brooklyn, ,N. Y.

Section 1C7

tho

(T)

No.

89 Wyckoff
JOHN BRUNO

Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is
GB 1743 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under L.y
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 Myrtle 
County of 
premises.

hereby given that License

Avenue, 
Kings, to

No.

Section I07

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License .----
GB 2601 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control _lrfiw at 
2703 
County of 
premises.

Avenue Z,
Kings,

2703 Ave.
JOHN

485 Myrtle
JOSEPH 

Ave.,
BROWN 
Brooklyn, N. Y. (T)

hereby given that

Brooklyn, 
the

Borough of 
to be consumed off

PAPPIANOU 
Brooklyn, N. Y. (T)

License 
undersigned 
Section 107 

' nt 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

NOTICE is hereby given that 
EB 701 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
180 V/est Street, 
County of Kings, 
premises.

180 West
JOHN 

St.,
koTulak

Brooklyn,

No.

N. Y. (T)

NOTICE is
GB 2227 has been issued to tho 
to sell beer, at retail under ...,
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
183 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

License 
undersigned 
Section 107

183 Bedford
MIRIAM BRANDT
Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

the

(T)
NOTIC
GB 9021 has been issued to the 
to sell -beer, at retail under ______  __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1101 Banner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

hereby given that Incense __
undersigned

Section 107

No

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 455 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Contiol Law at 
900 Saratoga Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. '

MORRIS FEINMAN
900 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 796 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
97 Riverdale Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ABRAHAM WASSERMAN
97 Riverdale Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1910 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic. Beverage Control Law at 
233 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

233 Buffalo
SAMUEL HERBST
Ave., Brooklyn, N.

the

No.

NOTICE is hereby given that License 
EB 2734 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of -the Alcoholic Beverage Control Law at 
8614 ■— 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NICHOLAS PAPAGEORGE 
8614 — 18th Ave., Brooklyn. N. Y.

No. 
undersigned 
Section 107

the

(T)

NOTICE is hereby given that License 
EB 827 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1019 — / ' “ ’ '
County of 
premises.

No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107

Avenue H, Borough of Brooklyn, 
" Kings, to be consumed

1019 Ave.
DAVID GROSSMAN 
H, Brooklyn, N.

on

Y.

the

(T)

NOTICE is
EB 1922 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Harrison Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

hereby given that License

MIKE
187 Harrison Ave.,

No.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

•r

WHITE 
Brooklyn, N. (T)

NOTICE is hereby given that License 
EB 529 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
4115 — Avenue

No.
NOTICE is 
EB 679 has 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
77 Sutter 
County of 
premises.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 

~ ' 107

Avenue, ]
Kings, to

Borough of
> be consumed on

Brooklyn, 
the

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 
J, Borough of Brooklyn. 

County of Kings, to be consumed on 
premises.

CORNELIUS D. SULLIVAN 
(Sullivan's Bar & Grill) 

4115 Ave. J, Brooklyn,

the

ANNA ESPOSITO
Ave., - Brooklyn, N. Y.

JOSEPH 
Ave.,

THALER
Brooklyn, N.1101 Banner 77 Sutter N. Y. (T)License No, 

undersigned 
Section 107 

at 
Bprough of Brooklyn, 

be consumed on

________ is hereby given that 
EB 519 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
263 Riverdale Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ISRAEL 
263 Riverdale Ave.,

NOTICE

the

STEINER
Brooklyn, N. Y. (T)

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

NOTICE is
GB 1996 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
63 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County qf Kings, to be consumed off the 
premises.

ERICH KOLOWSKY
63 Reid Ave,, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License 
EB 460 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
78 East 18th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

D. & J. CAFETERIA, INC.
78 East 18th St., Brooklyn, N. Y.

the

No. No.NOTICE is hereby given that 
EB 773 has been issued to the 
to sell beer, at retail under __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
172 Havemeyer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

License 
undersigned 
Section 107

) 
t

MICHAEL DOHERTY 
' (Park View Tavern) 

631 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y. (T) Philadelphia os Lietuvių DidysisNo.License 
undersigned
Section 107

at
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on

NOTICE is hereby given that 
EB 1650 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Lav 
2007 Avenue 
County of 
premises. PIKNIKAS

No.License 
undersigned 
Section 107 

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4101 Avenue U. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that 
GB 1921 has been issued to the 
to sell beer, at retail under

AARON LIPKO
4101 Avenue U, Brooklyn

NOTICE is 
GB 
to 
of 
760
County of 
premises.

N.

hereby given that 
1478 has been issued to the 

sell beer, at retail under 
the Alcoholic Beverage Control 

Macon

760 Macon

NOTICE is

the

(T)

No.License 
undersigned 
Section 107 

Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

LOUIS BONELLI
St., Brooklyn, N. Y.

the

(T)

No.

2007 Ave.

U, 
Kings,

NEW OAK. INC.
Brooklyn, N. Y.

the

(T)

No.License 
undersigned 
Section 107

License 
undersigned 
Section 107

hereby given that 
GB 6757 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5012 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

wn Par Cent 
OF YOUR INCOME 
should ba qoin9 into <• 

U.S.War Bonds and Stamps

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1897 has been issued į.o the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1102 Clarkson Avenue, ~ 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
bo consumed on the

tho

5012 3rd
FRED FIXSEN

Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE 
GB 1716 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3515 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

is hereby given that 
has been issued to the

at retail under

License 
undersigned 
Section 107

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

No.

the

(T)

NOTICE is hereby gįven that License 
GB 2328 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
->f the Alcoholic Beverage Control I,aw at 

. ZZ_ '____ ______ , Borough of Brooklyn,
be consumed off

Qf the Alcoholic Bev. 
877 Flatbush Avenue, 
.County of Kings, to 
premises.

ALEX STEIN & 
(Slope 

377 Flatbush Ave.,

No.

the

1102 Clarkson Ave.,
LOUIS N»Gl/l

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2135 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retpij under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1066 Winthrop Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be ednsumed on the 
premises.

SAMUEL BLUM
1066 Winthrop St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licepse No. 
EB 617 has been issued to this undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
966 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
promises.

WTTTMER
Brooklyn, N. Y.

H. e.
966Halsey St.,

SAM BURSTEIN
Del.)
Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License 
.GB 6761 has been issued to the undersigned 
to 
of 
299 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

No.

sell beer, at retail under __
the Alcoholic Beverage Control Law at

Palmetto St., Borough of Brooklyn,
hė

MARTIN SOMMER
299 Palmetto St., Brooklyn,

Section 107

NOTDZE is hereby given that 
GB 2365 has been issued to the 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control La\ 
2783-85 “ ’ ~ ‘ ~
County of Kings, to be consumed 
premises.

LOUIS MEHRBERG 
(Fulton Self Service Super M'kt.) 

2788-85 Fulto.n St., Brooklyn, N. Y.

beer, at retail under

Fulton St., Borough of

N. Y (T)

No.Licens 
undersigned 
Section 167 

ai
Brooklyn,

off the

(T)

NOTICp is hereby given that License 
GB 9277 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of (he Alcoholic Beverage Control Law at 
742 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County o^ Kings, to be consumed off the 
premise ft.

CASHIS KING MARKETS SYSTEM, INC. 
742 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1614 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
43 Hicks Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

43 Hicks
DANIEL HANAWAY

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License

the

(T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10147 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2976 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off tho 
premisos*.

ABRAHAM DAVIDOFF
2976 Quentin Road, ' Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that 
EB 1612 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1713 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

U, Borough of 
Kings, to be consumed on the iS*

1713 Ave.

MINNIE KRINSKY 
(Famous Kosher Del.) 
U, Brooklyn, N. (T)

NOTICE is hereby given that License 
EB 557 has been issued to the 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 1 
423 7th Avenue,

No. 
undersigned 
Section 107 

Control Law at 
of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed on

retail under 
Beverag.?

, Borough

premises.

423 7th
JOHN 

Ave.,
T. McKENNA 

Brooklyn, N. Y.

the

(T)

is hereby given that No.License 
undersigned 
Section 107

NOTICE _____  „
EB 585 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
764 Pennsylvania Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on theCounty of Kings, to be consumed on 
premises.

RAY BAKER
764 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

No.NOTICE 5s hereby given that License 
EB 625 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
445 Kings llighway, Borough of Brooklyn, 
.County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CAESAR DEL. & REST., INC. 
445 Kings Highway, Brooklyn, N. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1966 has been issued to the undersigned 
to sėli be.pr, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2005-11 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EUGENE & HERBERT JACOB 
(Quentin Bowling Center) 

2005-11 Coney Island Ave., 
Brooklyn, N. Y. (T)

&

NOTICE is hereby given that 
EB 2337 has been issued to the 
to sell beef, at retail under

License 
undersigned 
Section 107 

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2258 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
Coypty of Kings, to be consumed on 
premises.

GIUSEPPE CANONICO 
2258 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

No.

the

(T)

NOTICE is hereby given that License 
GB 6467 has bepn. issued to the undersigned 
to sell Beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
178 G»ld Street, Porough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

178 Goki

JOHN & VINCENZA 
MABEL MENNECI

St., Brooklyn, N. Y.

No.

the

(T)

NOTICE
GB 2526 
to sell beer, at retail under ______  __
qf the Alcoholic Beverage Control Law at 
206 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MARIA MARCHESANO 
(Adelphi Del.)

206 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

Section 107

No.

the

(T) g

Dienraščio Laisves Paramai
Įvyks Sekmadienį Prieš Labor Day

6 d. Rugsėjo—September 6th
r

Trys Dovanos - Prizai prie iš anksto
parduodamų įžangos tikietų

I-mas Prizas $15 ir Du Po $5 Pinigais

PIKNIKAS BUS

DEER PARK, N. J
NAUJAS KELRODIS: Nuo Ferry persikėlus į Camdeną busai po No. 54 eis nuo 11 

vai. ryto iki 4 vai. po pietų tankiai (nesivėluokite) iki Deer Parko kelio; grįžtant 
ir 8 valandos vakare. Visi būsite nuvešti ir parvežti. 
AUTOMOBILIAIS važiuokite per Delaware tiltą į 
privažiavę pirmą Circle po kairiai, sukite į Route 40 
privažiuosite St. Mary’s Church, sukit po kairei. Tė-

žmones paims nuo kelio tarp 7 
Bušai ims po 25c į vieną pusę. 
Camdeną ir Atlantic City keliu 
ir važiuokite apie 8 mylias iki 
mykit iškabas.

Rojus Mizara, “Laisvės” Redaktorius, Sakys Prakalbą
GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

ĮŽANGA 25 CENTAI GERI VALGIAI IR GĖRIMAI

£

'5

£

I

i.v

!

1

I

ii

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2680 has bėen issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
390 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Šiame piknike bus daug svečių iš Brooklyno, Balti 
mores ir kitų miestų.

■■■■
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Penktaa Puslapto

PO ATMUŠIMU, VOKIEČIAI VĖL VAROSI 
PIRMYN LINKUI STALINGRADO

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, rugs. 4. — Vidunaktinis Sovietų prane

šimas sako: '
Mūsų jėgos rugs. 3 d. vedė įtūžusius mūšius su prie

šais į šiaurių vakarus ir pietų vakarus nuo Stalingrado 
ir į šiaurių vakarus nuo N ovorossiisko. Kituose sekto

riuose nebuvo žymių atmainų.
Sovietiniai orlaiviai rugs. 2 d. įvairiose fronto daly

se sunaikino bei sužalojo apie 15 priešų tankų ir šar
vuotų automobilių ir daugiau kaip 100 trokų su kariais 
ir reikmenimis, nutildė 10 baterijų priešlėktuvinių ir 
lauko kanuolių, susprogdino šešis amunicijos sandėlius 
ir į šiaurių vakarus nuo Novorossiisko. Kituose sekto- 
pėstininkų.
Atkaklūs mūšiai tęsėsi į šiaurių vakarus nuo Stalin

grado. Hitlerininkai pradėjo ataką prieš sektorių lai
komą raudonarmiečių dalinio “X”. Besigrumdami pir
myn, priešų tankai ir pėstininkai susidūrė su ugnim iš so
vietinių kanuolių ir iš prieštankinių šautuvų. Tuomet 
mūsų tankai prisidėjo prie savų karių veiksmo, ir vo
kiečiai buvo atstumti atgal į senąsias jų pozicijas. Mū
šių lauke liko devyni sužaloti ir išdeginti priešų tankai 
ir apie 400 priešų kareivių ir oficierių, užmuštų. Po 
dviejų valandų priešai vėl pradėjo atakuot mūsų pozi
cijas ir atstūmė mūsų kariuomenę atgal.

Kitame sektoriuje priešai, ruošdamiesi atakuoti, su
būrė gana’daug savo tankų ir pėstininkų slėnyje. Bet 
mūsų kariuomenė pirmiau pradėjo veikti prieš tuos vo
kiečius. Mūsų artilerija kelis kartus žėrė į juos sukaup
tą ugnį ir padarė didelių nuostolių vokiečiams.

Kletskaja srityj sovietinė kariuomenė atmušė kelias 
priešų kontr-atakas.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
per ištisą dieną kietai kovojo prieš vokiečių tankus ir 
pėstininkus, kurie buvo prasiveržę į mūsų apsigynimų 
ruožtą. Viename sektoriuje raudonarmiečių dalinys 
“X” atmušė tris priešų tankų atakas. Sovietiniai arti
leristai ir prieštankiniai šauliai išmušė iš veikimo aš
tuonis vokiečių tankus ir sudegino penkis.

Į šiaurių vakarus nuo Novorossiisko mūsų kariuo
menė vedė apsigynimo mūšius. Priešų orlaiviai ir ka- 
nuolės bombardavo sovietines pozicijas ties viena ap
gyventa vieta, ir po to pavyko vokiečių tankams ir 
motorizuotai jų kariuomenei įvaryt kylį į mūsų apsi
gynimų ruožtą. Po atkaklių kautynių, sovietinės kariuo
menės daliniai pasitraukė į naujas pozicijas. Kituose 
sektoriuose buvo atmuštos visos priešų atakos ir jie 
nukentėjo skaudžių nuostolių. Buvo sunaikinta 11 vo
kiečių tankų, devynios kanuolės, 25 trokai ir beveik 
visas batalionas priešų pėstininkų.

Tęsėsi žiaurūs mūšiai dėl perėjimo per upę Mozdoko 
srityje. Sovietiniai lėktuvai kovotojai susidūrė su dvy
lika vokiečių Messerschmitt orlaivių. Per kautynes ore 
mūsų lakūnai nušovė žemyn 10 vokiečių orlaivių.

Pasimojimas prieš Komunis 
tų Kandidatus tai Farley’o 
Sąmokslas, Sako Browder
Earl Browder, Amerikos 

Komunistų Partijos genera- 
lis sekretorius, kaltina Dži- 
mį A. Farley, prieš-roose- 
veltinių demokratų vadą, 
kad tai Farley sudarė są
mokslą neleist Komunistų 
Partijai dalyvaut rinkimuo
se New Yorko valstijoj.

Browderis savo pareiški
me sako:

“Valstijiniams Komunis
tų Partijos kandidatams da
bar Albany priešinasi tie 
patys asmenys, kurie 1940 
m., kurstomi politinio boso 
Flynno, apgavingai ir smur
tu pravedė panašų sąmok
slą, kad išbraukti komuni
stų kandidatus iš preziden
tinių rinkimų. Dabar Dži- 
mis Farley stengiasi pakar- 
tot aną begėdišką Flynno 
darbą, bet šiuo laiku jau 
kaipo dalį savo maišto prieš 
mūsų kariaujančios šalies 
Vyriausiąjį Roman dierių 
(prez. Rooseveltą). Tačiau 
mes galime užtikrint poną 
Farley, kad tas darbas jam 
nebus toks lengvas, kaip ta
da p. Flynnui. Dabar kito
kie laikai, ir New Yorko 
valstijos ir visos šalies žmo
nės jau supranta, ką tokie 
veiksmai reiškia, — kad jie 
yra darbas Hitlerio penk
tosios kolonos ir riogsančių 
toj pačioj vietoj, surembė- 
jusų politikierių, kurie dar
buojasi išvien su penktako-

loniečiais. žmones jau su
pranta, jog tai yra suokal
bis ne tik prieš Komunistų 
Partiją, bet prieš visą ša
lį ir prieš demokratinį jos 
gyvenimo kelią.”

Sprogdino Šiaur. Airi 
jos Policijos Stotį

Belfast, Šiaur. Airija, 
rugs. 4. — Sprogo bomba 
policijos barakuose; sužei
dė du policininkus. Įtaria
ma airių respublikiečiai kaip 
sprogdintojai. Areštuota 
dar 90 tokių airių.

SUSTABDYTAS DEGTI
NĖS DIRBIMAS IKI 

KARO PABAIGOS
Washington. — Amerikos 

valdžia sustabdė degtinės 
gaminimą, iki bus užbaigtas 
karas. Sako, kad jos esą 
sandeliuose gana daug gata
vos.

Amerikos Kariai Nužiūri 
Naują Prohibiciją

London. —žinia apie deg
tinės dirbimo sustabdymą 
Jungtinėse Valstijose nepa
tiko amerikiečiams kariams 
Anglijoj. Jie nužiūri, kad 
tai pirmasis žingsnis ban
dymui iš naujo įvest “prohi- 
bišiną” Jungtinėse Vaistu o-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

tėviškė sako dirbanti siuvyklo
je, ir mananti, “kad už kokio 
menesio visi turėsime eiti dirb
ti laukų darbo.”

Už darbą, žinoma, ji gauna 
atlyginti.

Tai ir visas tas baisumas!
Bet Amerikoje irgi reikia 

dirbti. Be darbo gyvena tik
tai kriminalistai ir turtingi pa
razitai.

“Keleivio” redaktorius no
ri, kad iš Hitlerio vergijos iš
sigelbėję lietuviai ir apsigyve
nę Sovietų Sąjungoje, be dar
bo sau vaikštinėtų ir ponais 
gyventų!

šiš laiškas kaip tik atmuša 
visą “Keleivio” pro-nacišką 
propagandą, būk lietuviai So
vietų Sąjungoje esą kalėjimuo
se, koncentracijos stovyklose, 
badą kenčia, kankinami esą, ir 
1.1. Jis parodo, kad jie yra 
aprūpinti darbu ir atlyginimu 
ir skaitomi pilnateisiais Sovie
tų žemės piliečiais.

Jų laimė, kad jie nepateko 
po nacių letena.

Tuo savu darbu jie dabar 
prisideda prie Jungtinių Tau
tų karo laimėjimo. O jeigu jie 
būtų pasilikę Lietuvoje, tai 
būtų buvę priversti vergauti 
Amerikos ir visų 
Tautų mirtinajam 
Hitleriui.

Michelsonui tas 
Jis norėtų, kad nei

Jungtinių 
priešui —

AMERIKIEČIAI CHINI- 
JOJ NUSKANDINO 7 

PRIEŠŲ LAIVUS 
Chungking. — Amerikos 

orlaiviai Chinijoj nuskandi
no septynis japonų garlai
vius ir kiekį mažesnių lai
vų.

London, rugs. 4. — Ang
lų orlaiviai vėl daugmeniš- 
kai bombardavo vakarinę 
Vokietiją.

vaka- 
Popicros 

rugsėjo 5 d.,

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR 

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas rengia šaunų 

rčlį naudai “Laisvės” 
Fondui, šeštadienį,
408 Court St. Pradžia 7:30 v. v. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkes 
lietuvius dalyvauti, paremti “Lais
vės” užlaikymą, nes dabartiniu lai
ku viskas pabrango. Todėl prašome 
nepamiršti dalyvauti. (207-209)

PHILADELPHIA, PA.
Rugsėjo 7 d., įvyks milžiniška 

demonstracija (Labor Day) kurią 
ruošia visas miestas dėlei atidary
mo antro fronto. Pradžia 2 vai. 
dieną, City Hall Plaza,
rinks apie 75,000 žmonių,
viai turėtų dalyvauti. — Rengėjai— 
Demokratinis Frontas.

Susi-
Lietu-

(207-209)

PA.
Žmonėms
Jei, fa
ir suga- 
tai visi 

susi-

PHILADELPHIA,
Pastaba Philadelphijos 

dėlei “Laisvės” pikniko, 
čiaus, būtų didelis lietus 
dintų “Laisvės” pikniką,
draugai “Laisvės” prieteliai, 
rinkit į Liaudies Namą, 735 Fair
mount Avė. Čia pasidarysim gerą 
balių ir ulevosim. Čia išparduosim 
skanių, pagamintų valgių — bend
rai visokio maisto.

Parką sutvarkėm. Stalus priren- 
gėm. Neabejokit apie trūkumus, bu
site patenkinti. Važiuokit plačiai ir 
paraginkit kitus važiuoti į “Lais
vės” pikniką. Su busais geriausias 
nuvažiavimas tiems, kurie negalės 
važiuoti mašinomis. Visiems 
me laimingos kelionės. — A.

(206-209)

linki- 
J. S.

MINERSVILLE, PA.
. LDS 158 kp. rengia pikniką, sek
madienį, rugsėjo 6 d., Minersvillės 
Gun Club Grounds. Vieta labai pa
togi ir visiems gerai žinoma. Turė
sime skanių valgių ir gėrimų. Kvie
čiame visus dalyvauti. — Kom.

(208-209)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

sekmad., rugsėjo 6 d., 1:30 vai. 
dieną, Liet. Progr. Kliube. Visi 
draugai dalyvaukite. — J. Vilkelis, 
sekr. (208-209)

PLYMOUTH, PA.
LDS 60 kp. rengia puikią vaka

rienę pas B. Navickus, 76 Fourth 
St., Larksville, sekmad., rugsėjo 6 
d? Pradžia 2 vai. dieną. Vakarienė 
bus duodama 6 v. v. Turėsime mu
zikos ir gėrimų. Kviečiame visus 
dalyvauti, linksmai praleisti laiką. 
Pelnas nuo vakarienės bus skiria
mas pusiau kuopai ir Sovietų Są
jungai Gelbėti. — M. O. N.

(208-209)

Great Neck, N. Y

programa puiki, kurią išpildė 
Pirmyn Choras ir publikai la
bai patiko.

Pelno nuo parengimo liko 
$71.99. Aukų surinkta seka
mai :

Po $5: Lietuvių Piliečių 
Kliubas, LDS 24-ta kuopa ir J. 
Petrauskas.

Po $1: F. Lideikis, P. Hur- 
lana, J. Plekan, Ch. Laužai
tis, P. Valeckis, T. Vezdžiū- 
nienė, E. Gruden, Pozeris, 
Ketcham, S. Bistras, Kasmaus- 
kienė, Klimienė, Ch. Sauseris,

Adomonis, Basai, 
Surdokas, 

Su smulkiomis

Blise, N. Hemsky, Mrs. Skid
more, J. Mozulis, Kupčinskas, 
Mankus, Noreika, Lavaskis, 
Klastauskas, Beeis, Bukantie- 
nė.
’ Po 50c: Vezdžiūnas, Alita, 
M. Filks,
Halagere, čušiski, 
Vasiliauskas.
viso $54.25. Aukos ir pelnas 
nuo parengimo sudaro $126.- 
24. tai nemenka parama Rau
donajam Kryžiui ir jo dar
buotei nuo Great Necko lietu
vių. Koresp.

.<

j

i>»vGE.RlAUSIA DUONA
Zg^SsCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

t VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas. reiškia, kad mūšy 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Mūsų kolonija, nors ir men
kute, bet neatsilieka nuo di
desniųjų visuomenška veikla.

Piknikas, surengtas visų lie
tuviškų draugijų, naudai Rau
donojo Kryžiaus pavyko kuo 
puikiausiai, kad ir lietus ban
dė pakenkti ir tūli žemos rū
šies elementai sušilę darbavo
si prieš pikniko pasekmingu- 
mą. Bet viskas nuėjo veltui, 
parengimas buvo sėkmingas,

Ilit-

t '

per

y
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Biznieriai, skelbkite savo bizn) 
dienraštyje “Laisvėje”!

Štai 
adresas;

THAT IMIES lEOTniJG EIS1ID

4

EBMTZ3

džių. 1 a ikrodi- 
liq, deimantiniu 
žiedų, auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin-

KraatuvCja yra 
didelis pasirin-

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus LevandauskaJ

UNDERTAKER

One of these guns costs about 
$1,500, while a thirty-caliber ma
chine gun costs approximately $600. 
Our fighting forces need thousands 
of these rapid-fire guns. Even a 
small town or community can buy 
many of them by uniting in the pur
chase of War Bonds. At least ten 
percent of your income in War 
Bonds every pay day will do the 
trick. '

nu- 
lai-

nepatinka, 
vienas lie

tuvis nebūtų išsprukęs iš 
lerio vergijos.

Fašistų submarinas 
skandino prekinį anglų
vą amerikiniuose Caribbean 
Jūros vandenyse.

Washington. — Jau dau
giau senatorių pritaria įve
dimui taksų už perkamus 
reikmenis.

What fyou/ituf With
WAR BONDS
The 50-caliber Browning machine 

gun is one of the most efficient short 
rango weapons used by U. S. Fight
ing forces. It is effective at ranges 
up to 2,000 yards and fires about 
600 forty-five caliber bullets 
minute.

Dr. John Repshis 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvėro 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObridge 6380 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nekėliomis ir šventadieniai* i 
10-12 ryte

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

Tarp Ten Eyck ir MaujerSts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7064

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

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

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 Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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
Cukrines 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, 
prirengia 
mavimas, 
tautų ir 
puslapių

Apie dangų, saulę, 
žvaigždes ........

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

Kantri Alena .............................  I
Pranašavimai Mikaldos ............
Marių Duktė .............................  !
Duktė Pūstynėsę ........................ !
Savizrolas, juokingi skaitymai :
Neužmokamas Žiedas ..............  :
Gudrus Piemenėlis ....................
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
884 DEAN ST..

BPENCEEPOET, N. Y.

kaip jie mirusius 
pašarvojimui, balsa- 

papročiai visokių 
deginimai kūnų, 300 

............. $1.25 
menesį ir 

. 10c

20c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c
25c

THE

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

DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos

$

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

DAIKTAIS IR 

KAINOMIS 
VERI-THIN AIRWAY ... Pink BOSITE 

or yeSow gold filed mm PATENKINTI 

Guildite bock. IS jewels . $2t JI

VERI-THIN RYTHM ... MERCEDES ... 14 Irt. 
Yellow gold filled case, solid yellow gold cese, 
I74kwel Precision move- 17-jewel Precision move- 
meal ... . . $33.75 meat . . . . $4230 

| (3 “ —...

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI! 
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.

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

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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LANKĖSI “LAISVĖJE”

New Wko^^fcjZlnios
Majoras Pasitiks

Sovietų Heroję
Paskutinis Kvietimas į 

Mezgėjų Pramogą

Leitenantas Liudmila Pavli- 
čenko, Sovietų moteris šaulė, 
su grupe kitų herojiškų kovo
tojų iš Sovietų ir iš kitų mū
sų talkininkų kraštų bus ofi
cialiai majoro LaGuardijos su
tikta ir perstatyta New Yor- 
ko žmonėms garsiojoj New 
Yorko aikštėj Times Square, 
šeštadienį, 11:30 ryto, kaip 
pranešama iš majoro LaGuar
dijos raštinės.

Majoras sutiks herojus La
Guardia orlaivių stotyje ir at
lydės į Times Square.

Liudmila, iš prigimties turė
jusi palinkimą ir didelių gabu
mų plunksnai, išsimokinusi is
torike, patapo heroje šaule,

kada naciai užpuolė ir pradė
jo naikinti jos šalį, milionų 
žmonių, o kartu ir jos, sieki- 
mąsi mokslo, gražesnio gyve
nimo. Jinai nušovė 309 nacius 
Sevastopolio fronte.

Liudmila Pavlichenko ir ki
ti du herojiški jaunuoliai, Įeit. 
Pobelincevas ir N. Krasavčen- 
kp atsilankys ir į CIO unijų 
rengiamas Darbo šventės iš
kilmes šį sekmadienį, rugsėjo 
6-tos popietį, Central Park 
Mall, New Yorke, kad pa
sveikinti Amerikos darbinin
kus.

Unijų iškilmėse taipgi daly
vaus ir grupė didvyriškų mū
sų šalies kovotojų.

Lankėsi Brooklyne Reikia Liuosnorių

■ ?>

EDWARD KARPAVIČIUS
Nelabai seniai Edwardas 

Karpavičius lankėsi pas savo 
tėvus Brooklyne. Jau 7 mėne
siai, kaip jis tarnauja armijo
je.

Edwardas iš ankstyvos jau
nystės prigulėjo Aido Chore ir 
LDS. Jis yra geras dienraščio 
“Laisvės” patriotas. Atsilan
kęs į Brooklyną paaukojo $1 
į “Laisvės” Popieros Fondą.

Armijoje Edvardui sekasi 
gerai, jis yra fireman. Ed
wardas būna pietinėse valsti
jose, tolokai nuo namų, retai 
teaplanko namus.

Irvinge Dvi Žavios Filmos
Irving Teatre, Irving Place 

ir 15th St., New Yorke, rugT 
. sėjo 4-tą pradėta rodyti dvi 

filmos, viena Sovietų, o kita 
iŠ pirm-Vichy Francijos, “Pe
pe Le Moko,” iš liaudies gyve
nimo.

Filmą “Naujasis Mokyto
jas” yra pirmutinė Sovietų 
meiliška filmą, parodanti, ką 
Sovietų moterys ir abelnai vi
suomenė laiko, vertingu ir my
lėtinu.

REIKALAVIMAI
Reikalingas nusimanąs apie viri

mą darbininkas. Kreipkitės pas M. 
Simonavičius, 426 So. 5th St., 

Įp- Brooklyn, N. Y.
Reikalingi patyrę pen toriai (da

žytojai). Nuolatinis darbas, mokes
tis $8.00 į dieną algos. Kreipkitės 
pas: Kasper, 442 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Telefonas EVer
green 8-4461. (208-210)

Galin-

Lietuvių mezgėjų rengiamas 
su kitom trim tautom — len
kais, rusais ir vokiečiais — iš
važiavimas vilnų fondo naudai 
įvyks jau šį sekmadienį, rug
sėjo 6-tą, Alley Pond giraitėj, 
priešai Alley Pond Parką 25th 
Road, Queens (tas pats 25th 
Road vadinama ir Springfield 
Blvd.) tarp Harding Blvd ir 
Union Turnpike.

Kviečiame brooklyniečius ir 
iš apylinkės, ypatingai great- 
neękiečius, atsilankyti. Įžan
ga nemokama. Turėsime gerų 
užkandžių ir gėrimų, platfor
mą ir muziką šokiams, užtie
siamą didelę pastogę nuo 
“shower.” Bet jeigu visa die
na būtų lietinga, išvažiavimą 
atidėsim į 13-tą.

Neturint automobilių, par- 
kan gali davažiuoti Q-27 bu
sti, kuris gaunama prie Flush
ing gatvekario paskutinės sto
ties ir važiuoti juomi iki galo, 
o ten netoli bus Alley Pond 
parkas ir giraitė.

reigoms” ant subvės laiptų, 
vengdamas praleisti nepaimtą 
nors vieną dar galimą gauti 
nikelį.

Kadangi jo artimųjų neži
noma, turtas pervedama Pub
lic Administratoriaus žinion. 
Jeigu ir atsišauktų kas iš jo 
artimų, nelengva būtų pinigus 
gauti, nes testamento (will) 
nepaliko. Be testamento išmo
kėjimas ilgai užvilkinamas, 
žiūrima, ar neatsiras daugiau 
pa vėl dejų.

Tai dar vienas priminimas 
visiems turintiems šiokį tokį 
turtą, jį sutvarkyti dokumen
tais. Tas paliečia ne tik pa
gyvenusius, 
nes. Bile 
nelaimė, o 
ma tikėtis
prie nelaimių 
priešų bombos ar sabotažas.

bet ir jaunus žmo- 
kada gali patikti 

dar labiau to gali- 
karo laiku, kada 

gali prisidėti

34 Asmenys Sulaikyti 
Prasižengime Draftui

Pereitą ketvirtadienį lankė
si “Laisvėje” Vincenta Kielie- 
nė, iš Worcesterio, su Mrs. 
Zeikiene, brook lyniote. Mrs. 
Kielienė atvyko į Brooklyną 
susitikt su savo giminaičiu, ku
ris buvęs Rusijoje, bet paskui, 
kai lenkų kariuomenė organi
zavosi Tarybų Sąjungoje, tai 
jis įstojo į tą kariuomenę. Gi
minaitis paeina iš Marcinko
nių, — iš to Lietuvos kampe
lio, kuris kadaise priklausė 
Lenkijai.

Savo 
Mrs. 
vės”

valgyti, minkštas lovas gulėti 
ir taipgi jie dėvi 
(Aviation Cadet) 
Pirm to, Artūras buvo
operuotojas ir bomberis 
valstijoj.

Jo tėvelis, nhotina ir 
tė Elena linki jam k u

oficierių 
uniformas, 

radio 
Idaho

sesu- 
o ge

riausio pasisekimo ir lauks jo 
laimingai sugrįžtant prie jų.

atsilankymo proga, 
Kielienė paaukojo “Lais- 
popieros fondan $1.

Arthur Zewert Sveikina 
Draugus

Red Hook sekci- 
Apsigynimo vei- 
po susiedijos na-

Brooklyno 
joj Civilinių 
k ėjai vaikšto
mus ir įstaigas gavimui dau
giau liuosnorių.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

Hitlerio užmačio užkirstos pagavimu Ašies filmų!
Slapta istorija jo mirties-ir-žudynių strategijos

" U 1 Ir } If 1 Ir ' fc Iii * 1J-U J\J J y (Att
S-Z THE UNITED STATES GOVERNMENT presents

THE WORLD AT WAR .
NOW ANY 'sCRĖEn! • RIALTO 42nd SL |

ŠIS PASAULIS KARE Q | M | TTZX BROADWAY 
1-rnu kartu filmoje I jMk Lm I and42ndSt,

Civilinių Apsigynimas pa- 
jieško liuosnorių įvairiausioms 
pareigoms. Reikia vyrų ir mo
terų, reikia jaunuolių.
tieji pašvęsti po keletą valan
dų per savaitę raginami kreip
tis į savo susiedijos ar į cen- 
tralines miesto raštines — C. 
D. V. Ofisą.

Brooklyno centralinė liuos- 
noriams raštinė randasi 131 
Livingston St.

šiuo tarpu vedama dvisavai
tinis vajus gauti tūkstančius 
jaunukų, berniukų ir mergai
čių nuo 12 iki 18 metų. Tė
vai ir globėjai prašomi para
ginti savo vaikus.

Pareigos, ant kiek galima, 
paskirstoma sulyg asmeniškų 
palinkimų vienam ar kitam 
darbui.

Brooklyne jau virš tūkstan
tis moterų ir vyrų liuosnorių 
paruošta registrantais liuosno
rių.

Ne Visiem Miesto Taryboje 
Rūpi Miesto Gerovė, Kiti 
Myli “Svetimus Dievus”
Majorui LaGuardijai pasiū

lius plana, kad miestas nusi- 
nirktų Staten Island Edison 
Corp, raiegos gaminimo fa
brikus, Miesto Taryboje pasiū
lymą parėmė mažumos nariai 
ir keli iš didžiumos narių.

Planas siūlo pirkti fabrikus 
tikslu apriboti monopolistinę 
kontrolę ant miestui šviesos ir 
pajėgos tiekimo su siekiu nu
mažinti elektros ir gaso kainas 
vartotojams.

Mažumos grupę sudaro dar- 
biečiai, fusionistai, komunis
tas, ir tūli kiti.

Didžiumiečių, remiančių ma
joro planą, grupei vadovauja 
Brooklyno demokratas Walter 
Hąrt, bet kiti demokratai, ku
rie ima savo vadovybę nuo 
Big Jim Farley, prieš-roosevel- 
tinio Demokratų, Partijos boso 
šioj valstijoj, bėgiojo po Mies
to Salę, jieškodami būdų su
rast kokius įstatymus ar pa
tvarkymus, kad padaryti pla
ną nelegališku ir taip pastoti 
kelią jo priėmimui Miesto Ta
ryboje.

« n

Sovietų judis “Mūšis už Si
birą” jau rodomas antra sa
vaitė Stanley Teatre, 7th Avė. 
ir 42nd St., New Yorke. Ju
dis dramatizuoja Sovietų Są
jungos gynimą savo Tolimųjų 
Rytų teritorijų nuo ja’poniškų 
įsibriovėlių. Judžio muzika 
yra originali, šostakovičiaus 
kompozicijos.

Blėtinių rinkliavoj pereitą 
trečiadienį 348 moterys liuos- 
norės važinėjo ant švaros Dc- 
partmento trokų akstindamos 
taupinimą kenų metalo rink
liavai.

Elgeta su $10,000 Banke 
Mirė Elgetaudamas ant 

Subvės Laiptu
Sam Rosen, 14 Suffolk St., 

eidamas subvėn prie Delancey 
St., pereito trečiadienio rytą 
pamatė jam per daug metų 
pažįstamą “vargšą” elgetą sė
dint ypatingai susilenkus, pa- 
kniubus. Pagailęs, jis pasilen
kė paklausti, ar negalėtų kuo 
padėti. Jo paliestas elgeta ap
sivertė ragožium ir Rosen pa
matė, kad elgeta keistai atro
do. Pašauktas gydytojas pri
pažino, kad elgeta jau miręs 
prieš apie pusantros valandos, 
Reiškia, šimtai žmonių praėjo 
jį nepastebėję jo padėties.

Policijai pasiuntus detekty
vą į mirusio namus, 290 Cher
ry St., rasta du kambariai pri
kimšti visokių menkniekių, 
bet trečiajame, užrakintame, 
radę metalinę dėžę su keturio
mis banko knygutėmis, ant 
kurių padėta $9,475.59 taup
menų bankuose, Joseph Yselo- 
witz vardu. Buvęs apie 66 m. 
Kaimynai pasakojo, kad jis 
paėjęs iš Rusijos.

* Nežiūrint jau susidėto gra
žaus turtelio, kaip pasakojo
kaimynai, Yselowičius “mokė
jęs” gyventi. Tuose kamba
rėliuose jis gyvenęs per apie 
30 metų ir už juos mokėdavęs 
po $10 per mėnesį. Tačiau vi
suomet turėdavęs du burdin- 
gierius ir iš jų gaudavęs po $1 
per savaitę. Taigi, renda už
simokėdavo 
noras dar 
čiai” buvo 
nežiūrint,
jis vis išsirengdavęs savo

Pereitą antradienį, kaip pa
skelbė FBI autoritetai, New 
Yorke sugaudyta 34 asmenys, 
kaltinami peržengus drafto 
taisykles. Du iš tų tuojau pa
leista atitaisius netikslumus su 
savo lokalinėmis tarybomis.

Didžiuma iš sulaikytų kal
tinami už nestojimą. kariuo
menėn, kada buvo pašaukti. 
Kiti tik neturėję su savim re
gistracijos kortų.

Aviacijos kadetas Arthur J. 
Zewert sveikina savo draugus 
ir pažįstamus iš Santa Ana, 
Calif. Didžiuma brooklyniečių 
žino Artūrą, kaipo buvusį 
sportininką, kuris kartu su 
plačiai žinomu lietuviu risti- 
ku Kari Pojello važinėdavo po 
J. Valstijas, gastroliuodami 
sporto arenose.

Jaunuolis Zewertas dabar 
randasi aviacijos mokykloje, 
Santa Ana, California. Jam 
puikiai sekasi, po šešių savai
čių mokinimosi jis tinkamai 
perėjo egzaminus. Dabar jį 
siųs į aukštesnę mokyklą tęsti 
aviacijos mokslą. Jis rašo, 
kad jam tenai labai patinka. 
Visi kadetai gauna gerai pa-

IRVING PLACE arti 14 St. & Union Sq.
GRamercy—5-9879

Boris Chirkov ir Tamara Makaro\a loAia 
Sovietinėj dramoj apie meilę ir gyvenimą!

“The New Teacher”

Vėlai Rodoma 
Kas šeštadieni

Jean Gabin lošia

“Pepe Le Moko”
EKSTRA: “Fighting Inside Russia”

PASKUTINĖS PENKIOS DIENOS

'Battle For Siberia'
(“Voločajevsko Gynimas”)

Diriguotas brolių Vassilievų (“Čiapajevo” direktorių”). 
Tarp vaidintojų yra žymiausi Sovietų aktoriai: Boris 
Blinov iš “Girl From Leningrad”; Lev Sverdlin is “Guer
rilla Brigade”; Boris Čirkov iš “This Is The Enemy!” ir 
žygiai kovingųjų Sibiro partizanų būrių, paremti tikrais 
asmeniniais patyrimais.

MUZIKA DMITRIO ŠOSTAKOVIČO
Laisvėje” galima gauti 

Apsigynimo Bonai

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų įstaiga

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

rios boljų alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

g ★ LIETUVIŠKAS ★ §

TRAKTYRIUS l
g (VALGYKLA IR ALINĖ) V 
S Rheingold Extra Dry Alus g 
g Didelis pasirinkimas visokių 8 
» Vynų ir Degtines 8
g Importuotų ir Vietinių 8
g Kasdien Turime - ‘ 8
g KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g 
| JUOZAS ZEIDAT I
g Savininkas 8
g 411 Grand St. Brooklyn g

Nuolat nuo 9 A. M. — 25c iki 1 P. M. šiokiom dienom.

STANLEY THEATRE '
(Oru Vėdinamas)

WAWAWAWAVIWAMWW Ml
Lietuviu Rakandų Krautuve

pati. Vienok jo 
pasitaupinti “atei- 
toks didelis, kad 
koks oras bebūtų, 

pa-

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

turite

Ml
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didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

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. PETRAITIENĖ ir SŪNAI

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

Lietuvių Kiiro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus sunkus 

anglių pristatymas į miestus

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

Telefonas EVergreen 7-1661

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja
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 2-8842. BROOKLYN, N. Y.

Pritaiko
AKINIUS

MATEUS AS SIMONAVIČIUS
%

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.

Kiekvieną sub atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 

. užėjimui su mote- 
• rimis. Nedėliomis 

atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasal ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 
Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių
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