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AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ SICILIJOS SOSTINE
KRISLAI

Dvi Prieš Du Šimtu.

Darbai Prieš Žodžius.
Rašo A. BIMBA

Visas pasaulis išgirdo apie 
nedideli Sicilijos uostą Cata- 
niją. Prie jo jau kelinta diena 
eina žiaurūs mūšiai. Anglų 
Aštuntoji armija nori jį pa
imti. Bet nacių dvi divizijos 
nepasiduoda.

Tiktai dvi divizijos!

arba pabėgę, 
kad tokiij pat 
fronte yra du
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RAUDONOJI ARMIJA JAU TIK UŽ 5 MYLIU NUO ORIOLO

jiems 
divizijų

padeda 
vengrų,

Pagalvokime, ką reiškia ka
riauti su vokiečiais. Italai būtų 
seniai pasidavę

Pagalvokime, 
vokiečių Rytų 
šimtai divizijų.

Be to, dar 
trisdešimts
rumunų, suomių ir kitų parsi
davėlių.

Pagalvokime ir supraskime, 
kaip sunku yra Raudonajai 
Armijai, kokia baisi karo naš
ta gula ant Sovietų Sąjungos.

Pravirko ir popiežius. Gaila 
jam Romos. Pasmerkia ameri
kiečius už bombardavimą to 
“Amžinojo Miesto.”

Roma “amžina” todėl, kad 
ten pat yra Vatikanas ir kad 
daug ten yra senų bažnyčių. 
Niekuo kitu Roma nesiskiria 
nuo kitų miestų.

Pasirodo, kad bombarduo
jant Mussolinio amunicijos 
sandėlius ir geležinkelių kie
mus, bombos pataikė ten bu- 
vusion San Lorenzo bažnyčion 
ir ją apgriovė.

Už tai dabar popiežius išė
jo viešai ir smerkia amerikie
čius.

Betgi Mussolinio ir Hitlerio 
lėktuvai yra sugriovę šimtus 
miestų ir bažnyčių. Popiežius 
nei verkė,’ nei prakeikė italų 
ir vokiečių.

Kokia čia per teisybė? Nei 
lašo jos nėra.

Popiežius nusidėjo prieš 
žmoniškumą ir žmoniją. Savo 
šiuo žygiu jis diskredituoja 
visą katalikų bažnyčią, pa
verčia ją Hitlerio ir Mussoli
nio barbarų užtarytoja!

Savo rašte popiežius niekur 
nepasmerkia Mussolinio. Ne
pasmerkia jo už tai, kad jis 
nepaskelbė Romos atviru mies
tu, nepasmerkia už tai, kad 
jis tyčia, slėpdamasis po Va
tikanu ir senomis bažnyčiomis, 
Romą padarė širdimi ir centru 
militarinių operacijų.

Net per tą pačią Romą, tais 
pačiais geležinkeliais gabena
mi yra vokiečiai Sicilijon 
skersti amerikiečius ir anglus.

Popiežius to nepaiso ir ne
mato. Jis neverkia, kad šitie 
vokiečiai, pribuvę Sicilijon per 
Romą, žudo amerikiečius kata
likus !

Jau seniai nieko nesigirdi 
apie Artimuosius Rytus — Ira
ną, Iraką ir kitas vietas. O 
ten neseniai buvo kalbama 
apie dviejų milijonų Talkinin
kų armiją.

Ten, beje, lenkų valdžia yra 
nukrausčius kelias divizijas 
lenkų.

Ten randasi anglų, Devinto
ji armija.

Kodėl tos Artimųjų Rytų 
armijos nieko neveikia? Vie
nas korespondentas liepos 22 
dienos Timese rašo, kad an
glai kariai nerimauja, nepasi
tenkinę sėdėjimu, kuomet jų 
broliai Sicilijoj ir kitur mušasi 
su priešu ir kraują lieja.

Reikia tikėtis, kad neužilgo 
(Tąsa 5-me pusi.)

Sovietai Sunaikino 
Visą Nacių Tvir

tumų Plotą
London, liepos 23.— So

vietai pranešė, kad Raudo
noji Armija užėmė didžią
ją vokiečių tvirtumą, Bol
chovo miestą, 35 mylios į 
šiaurius nuo Oriolo, ir dar 
ilgą eilę miestelių ir kąimų 
toje pat srityje. Visas di
dysis vieškelis iš Bolchovo 
į Oriolą užsigrūdo bėgan
čiais sumišime tūkstančiais 
nacių.

ŠTURMUOJA NACIUS 
PAČIAME ORIOLE

Apart Bolchovo užėmi
mo, sovietiniai kovotojai 
sutriuškino ir visą plačiąją 
nacių fortų ir kitų apsigy
nimų liniją ištisoje srityje 
nuo to miesto iki paties 
Oriolo priemiesčių, ir štur
muoja ten pačias drūčiau
sias vokiečių apsigynimo li
nijas.

Raudonarmiečiai iš šiau
rių ir iš šiauriniai-rytinio 
šono dasigrumė iki penkių 
mylių nuo Oriolo miesto.

Sovietų artilerija jau 
bombarduoja vokiečius pa
čiame mieste, kaip sakė ra
dijo pranešimai penktadie
nį priešpiet.

Vienoj tik siauroj Orio
lo fronto dalyj sovietiniai 
kovūnai sunaikino visą pul
ką nacių kariuomenės.

Toliau į pietus nuo Oriolo 
raudonarmiečiai atėmė iš 
vokiečių dar kelis miestus 
ir kaimus Bielgorodo sri
tyje, užmušdami 1,000 hit
lerininkų. Palei Doneco 
upę į pietus nuo Iziumo so
vietinė kariuomenė užėmė 
eilę aukštumų, kurias na
ciai gynė iš žemėn įkastų 
savo tankų, dar specialiai 
pastiprintų plieninėmis len
tomis. Raudonoji Armija 
turėjo laimėjimų ir Mius 
upės srityje.

Berlyno radijas sakė, kad 
Sovietai pradėję smarkų 
ofensyvą prieš vokiečius ir 
Leningrado fronte. O jei
gu taip, tai Raudonoji Ar
mija veda ofensyvo 
jau 975-kių mylių 
fronte.

karą 
ilgio

AUDRINGI RAUDONŲJŲ 
LAKŪNŲ ŽYGIAI *

Maskva. — Raudonasis 
Oro Laivynas įtūžusiai ata
kavo nacių naudojamas ge
ležinkelių stotis ir trauki
nius Oriole, Brianske, De- 
balcevo ir daugelyje kitų 
vietų užnugarėje vokiečių 
linijų.

i,A

Didis Jugoslavų 
Mūšis prieš Nacius

Berlyno radijas liepos 23 
d. skelbė, kad įvyko baisus 
mūšis tarp jugoslavų par
tizanų ir vokiečių Juodkal
nijoj, Jugoslavijos dalyj. 
Naciai blofina, būk jie ten 
užmušę 10,000 partizanų.— 
Pranešama, kad ir Anglija 
sumezgė ryšius su jugosla
vų partizanais-kovotojais.

Baisūs Vokiečiams 
Kirsti Smūgiai 
Oriolo Fronte

Maskva.— Sovietų radi
jas specialiai pranešė, jog 
per dešimt dienų savo ofen
syvo vien > tik Oriolą srity
je raudonarmiečiai pagro
bė nuo vokiečių 372 tankus, 
720 kanuolių, 800 mortirų, 
1,400 kulkasvaidžių, 128 
sandėlius amunicijos, mais
to ir kitų reikmenų ir paė
mė nelaisvėn daugiau kaip 
6,000 vokiečių.

Tuo pačiu laikotarpiu so
vietinės jėgos sunaikino bei 
išmušė iš veikimo 776 na
cių tankus, nušovė žemyn 
900 lėktuvų, sudaužė 882 
kanuoles ir užmušė dau
giau kaip 50 tūkstančių vo
kiečių. ;

Berlynas Slepia Ašies 
Nuostolius Sicilijoj, 

Per Akis Meluodamas
London.— Vokiečių kapi

tonas L. Sertorius per Ber
lyno radiją pasakojo, kad 
vokiečiai sumušę visus ang
lų bandymus prasiveržt per 
upes pietuose nuo Catani- 
jos, rytinėje Sicilijos daly
je. Jis skelbė, kad, girdi, 
per dieną sunaikinta dar 
13 anglų tankų, nukauta 
didelis skaičius jų kariuo
menės ir nelaisvėn paimta 
daug anglų. Bet, esą, ang
lai niekur nieko nelaimėję.
NACIŲ RADIJAS PER 

AKIS MELAVO
Tuo pačiu laiku, kai ame

rikiečiai, komanduojami ge
nerolo Pattono, maršavo 
pirmyn vakarinėje Sicilijo
je greičiau, negu bet kada 
pirmiau, — vidutiniai po 
mylią kas valanda, — tai 
Hitlerio karininkas Serto
rius šnekėjo, būk apsilpę 
amerikiečių veiksmai.

Naciai pasakojo, būk tal
kininkai stengiasi įsiveržt į 
Barį, rytiniai-pietinėje Ita
lijoje.

VIENU ŽYGIU LIETUVIAI 
SUNAIKINO 200 VOKIEČIŲ

Maskva.— J. Kovūnas ra
šo spaudai apie dar vieną 
šaunų lietuviško Raudono
sios Armijos junginio veik
smą: i

Pirm keleto dienų, lietu
vių raudonarmiečių būrys, 
komanduojamas majoro Ki
sieliaus, padarė sėkmingą 
sustiprintos žvalgybos žygį.

Pasiruošimai mūšiui buvo 
padaryti iš vakaro. Sute
mus, tuojaus sapiorai, ko
manduojami leitenanto Ma
lakausko, pradėjo valyti 
pakastas minas ir spygliuo
tų vielų užtvarus. Šis dar
bas buvo atliktas labai 
trumpu laiku. Ypač pasi
žymėjo puskarininkis Mar
kevičius, pašalinęs dešimtį 
minų, ir kareiviai Jalikevi- 
čius, Sovšovičius irPuži- 
kas.

Sovietų lėktuvai ir arti
lerija bombardavo priešų 
pozicijas ir per vieną va
landą sunaikino šešis vo
kiečių fortukus, nutildė še
šių mortirų baterijų ugnį 
ir išvaikė bei sunaikino 
apie dvi kuopas vokiečių 
pėstininkų.

Po šio prisirengimo, lie
tuviai raudonarmiečiai 
šturmavo priešų pozicijas. 
Per 15 minučių jie prasi
veržė per spygliuotų vielų 
užtvarus ir metėsi į priešų 
apkasus.

Leitenantas Bernotėnas 
ir jo kareivių grupė pirmie
ji pasiekė apkasus ir apmė
tė vokiečius rankinėmis 
granatomis. Bernotėnas už
mušė penkis hitlerininkus, 

(Tąsa 5-me pusi.)

Šimtai Tūkstančių Italų 
Kasdien Bėga iš Romos

Italijos propagandos mi- 
nisteris paskelbė per radi
ją, kad valdžia iškrausto 
100 tūkstančių vaikų iš Ro
mos į saugesnes vietas, ir 
planuoja perkraustyt milio- 
ną suaugusių vyrų ir mo
terų iš Romos ir kitų svar
biųjų miestų.

Romiečiai Dreba, Bijodami 
Naujų Atakų iš Oro.

Berne.— Dabar kasdien 
150 tūkstančių italų aplei
džia Romą, bėgdami į šiau
rinę Italiją, kaip teigia pa-

tikimos žinios. Jie nusigan
dę, kad talkininkai ir vėl 
gali daugmeniškai bombar- 
duot Romą.

•Po pirmojo bombardavi
mo, dabar kasdien po kelis 
sykius staugia mieste alar- 
mai, įspėdami gyventojus 
prieš naujas atakas iš oro, 
nors talkininkų lakūnai dar 
nepakartojo savo žygio 
prieš Romą.

(Romoje iki paskutinių 
dienų buvo bent 1,200,000 
gyventojų.)

Anglai Pralaužė 
Vokiečių Liniją

Berlyno radijas penkta
dienį pripažino, kad Aštun
toji anglų armija pralaužė 
vokiečių liniją į vakarus 
nuo Catanijos didmiesčio, 
rytiniame Sicilijos salos 
ruožte. Naciai „sakosi kontr
atakavę anglus, bet Berly
nas nerodo, ar Hiem pavyko 
užtvert anglų! prakirstą 
spragą.

Jungtinių Valstijų 
Armija Pusiau Per

kirto Siciliją

Gen. Giraud Bažijasi, 
Kad Negyręs Naciu

Mussolinis Dumsiąs iš 
Romos į Veroną

Talkininkai Suėmė
Iki 70 Tūkstančių

šiaur. Afrika.—Dar pirm 
amerikiečiams užėmus Pa
lermo, buvo skaičiuojama, 
kad talkininkai Sicilijoj pa
ėmė nelaisvėn 60 iki 70 tūk
stančių italų ir vokiečių. 
Daugiausia italų pasidavė 
amerikiečiams.

Bet užimant Jungtinių 
Valstijų kariuomenei Pa
lermo didmiestį, taipgi bu
vo paimta nelaisvėn italų 
divizija ir pulkas, reiškia, 
apie 19 tūkstančių kareivių.

London.— Generolas Gi
raud, komandierius francū- 
zų kariuomenės Šiaurinėje 
Afrikoje, užginčijo spaudos 
pranešimus, kad jis, kalbė
damas Kanadoj, sakęs: 
“Ne viskas yra bloga nacių 
santvarkoje. Ji yra atlikus 
ir puikių darbų...”

Dabar gen. Giraud užrei- 
škė, kad angliškame verti
me buvo sugadinta jo kal
ba. Nes, girdi, “aš sakiau 
tiktai, jog nacių santvarka 
yra labai stipri ir niekas 
neturėtų, apsigaudinėti, ti
kėdamasis, kad ta santvar
ka susprogs.”

London, liepos 23.— Ra
dijo pranešimai iš Ispani
jos teigia, kad Mussolinis 
su savo valdžia ruošiasi ap
leist Romą ir persikelt į 
Veroną, 260 mylių į šiau
rius nuo Romos.

Sovietai Vejasi Nacius
/Maskva, liepos 23.—Ame

rikinė INS žinių agentūra 
praneša, kad Sovietų ka
riuomenė įkandžiai vejasi 
vokiečius bėgančius ' pagal 
vieškelį einantį šaligrečiu 
Kursko-Bielgorodo geležin
kelio.

Berlyno radijas skelbė, 
kad popiežius žada persi- 
kraustyt iš Vatikano į pa
čią; Romą. Tuomet, girdi, 
gal talkininkai susilaikytų 
nuo miesto bombardavimo 
iš oro.

Berlyno radijas paskelbė 
100,000 markių dovanų už 
išdavimą Juodkalnijos par
tizanų vado Tito. Juodkal
nija yra Jugoslavijos dalis.

šiaur. Afrika, liepos 23.— 
Amerikos kariuomenė, ko
mandoje generolo Pattono, 
užėmė Palermo, 389-nių 
tūkstančių gyventojų mies
tą ir uostą, Sicilijos salos 
sostinę. Tuo pačiu žygiu 
amerikiečiai suėmė visą 26- 
tą italų kariuomenės divi
ziją (iki 15,000 kareivių) ir 
12-tą jų pulką. Alžyro ra
dijas teigė, kad šie italai 
besąlyginiai pasidavę.

Žygiuodami iš vidurinės 
Sicilijos į šiaurius, kiti 
Jungtinių Valstijų pulkai 
prisiartino prie šiaurinio 
tos salos pajūrio. Tokiu bū
du amerikiečiai jau visai 
atkirto vakarinę Sicilijos 
pusę nuo rytinės.

Dabar Amerikos kovoto
jai nesulaikomai maršuoja 
tais pajūriais į rytus linkui 
Messinos, paskutinio uosto- 
didmiesčio šiauriniai-ryti- 
niame Sicilijos kampe, iš 
kur tėra tiktai pora mylių 
per jūros rankovę į pietinę 
sausumos Italiją.

Suprantama, kad ameri
kiečiai stengsis užkirst pa
bėgimą iš Sicilijos tiem 
60-čiai tūkstančių vokiečių, 
kurie dabar desperatiškai 
kertasi su anglais Catani- 
jos srityje, rytiniame Sici- ' 
Ii jos pajūryje, už kelių de
šimčių mylių į pietus nuo 
Messinos. Taipgi nužiūri
ma, kad Jungtinių Valstijų 
kariuomenė paskubės tal
kon anglam ir smogs na
ciam užpakalin.

Alžyro ir Morokko radi
jai kartotinai skelbė, kad 
amerikiečiai užėmė ir Mar
šalą ir Trapanį, aptvirtin- 
tus italų miestus ir uostus 
vakariniame Sicilijos gale.

Pats Romos radijas sakė, 
kad italų kariuomenė ap
leido visą vakarinę Sicilijos 
pusę, ir gyrėsi, būk tuom 
išgelbėta ten juodmarški- 
nių kariuomenė. (Bet Ro
ma nesakė, kad vien Paler
mo srityje amerikiečiai pa
ėmė nelaisvėn apie 1|9 tūks
tančių italų karių.)

Kai kurie neoficialiai 
pranešimai teigia, kad vo
kiečiams tai, girdi, pavykę 
ištrūkt nuo amerikiečių iš 
vakarinės Sicilijos. — Gal 
naciai išmoko smarkiau 
bėgti ir už italus.

< 1
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lėktuvai 
apšaudė 
fašistų 

ir Itali-

Italijos radijas liepos 23 
d. pranešė, jog talkininkų 
lėktuvai vėl atakavo mies
telius bei kaimus arti Ro
mos.

Anglijos ir Amerikos 
Lakūnai Vėl Atakuoją 
Romos Priemiesčius

TALKININKAI Iš ORO 
ARDO ITALŲ-NACIŲ 

CENTRUS
šiaur. Afrika, liep. 23.— 

Jungtinių Valstijų bomba- 
nešiai atakavo Foggia mie
stą su didžia Ašies lėktuvų 
stovykla, nepertoli nuo Ne
apolio, pietinėje Italijoje. 
Anglų lakūnai bombardavo 
Salerno, uosto miestą su 
geležinkelio stočia, į pietus 
nuo Neapolio.

Kiti talkininkų 
bombardavo ir 
įvairius karinius 
taikinius Sicilijoj 
joj.

Tapo sunaikinta 24 vo
kiečių ir italų lėktuvai. An
glai ir amerikiečiai neteko 
viso tik šešių lėktuvų.

Naciams Amerikiečiai 
Atrodo Milžinais

Naciai iš Sicilijos rašė 
savo laiškuose, kad ameri
kiečiai esą “milžiniški lau
kiniai žmonės.” Kai kurie 
tų laiškų pateko į amerikie
čių rankas.

Maskva, liepos 22.—Rau
donoji Armija susiaurino 
jau iki 30 mylių vakarinę 
Oriolo spragą, pro kurią 
vokiečiai gal dar galėtų pa
sitraukti.
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Italai Nenori Kariauti
'■ Kai Afrikoje Italai pasiduodavo tūks
tančiais, tai buvo sakoma, kad jie nenori 
kariauti ant svetimos žemės. Kodėl jie 
turėtų galvas dėti ir lieti kraujų už pa
vergimą svetimų kraštų?

Bet dabar eina mūšiai jų pačių žemė
je, Sicilijoje. Tačiau jie kariauja nei 
kiek ne geriau. Visi pranešimai iš Si
cilijos liudija tą didelį faktą, kad italai 
kariai kariauja tiktai tiek, kiek juos pri
verčia nacių karininkai kariauti, kad jie 
įieško progos pasiduoti karo nelaisvėn. 
Ir pasiduoda tūkstančiais!

Tas gi parodo, kad Italijos žmonės vi
sai nusivylę Mussolinio fašistiniu reži
mu. Dvidešimties metų juodmarškinių 
barbarų viešpatavimas dasiėdė Italijos 
žmonėms iki gyvo kaulo. Dabar jie pa
sitinka anglus, amerikiečius ir kanadie
čius kaipo savo draugus ir išlaisvinto
jus. Miestuose ir kaimuose liaudis svei
kina Jungtinių Tautų kovotojus ir džiau
giasi jų atėjimu.

kad jinai būtų pastovi, turą būti yięųa 
taiką. Prieš nacių skardinių dievukų 
sutemas bus daroma paskutinė kontr
ataką padalinti mus. Bet mes turime 
laikytis išvien tame fronte taipgi.”

Taip, jau dabar ųacįų propagandistai 
sušilę darbuojasi padajįnti mus, įvaryti 
kylį į Jungtinių Tautų santykius ir jas 
padalinti. Jau dabar Hitlerio agentai 
visam pasaulyje prakaituoja, kad pasi
dalinti Ameriką ir Sovietų Sąjungą. Jie 
tam nesigaili nei pastangų, nei kaštų. 
' Štai kodėl taip puikiai patarnauja 
mirtinajam žmonijos priešui lietuviai 
propagandistai iš klerikalų, fašistų ir 
menševikų spaudos štabų, kurie diena iš 
dienos sušilę kursto lietuvius prieš So
vietų Sąjungą. Jie dirba Hitlerio darbą.

Jie tas savo piktas pastangas apmas- 
kuoja neva Lietuvos nepriklausomybe. 
Bet tai yra tiktai maska, tiktai apga
vystė. Kas šiandien nežino arba nema
to, kad jeigu karą laimės Hitleris, tai 
nebus ne tik Lietuvos nepriklausomybės, 
bet ir pačios lietuvių tautos! O kiekvie
nas kurstymas žmonių prieš Amerikos 
talkininkę yra patarnavimas Hitlerio, 
karo mašinai, padėjimas jam karą lai
mėti. Tą puikiai žino Laučka, Tysliąva, 
Stilsonas, Kneižis, Šimutis, Prunskis, 
Grigaitis, Gabaliauskas, Michelsonas, 
Karpius ir kiti tie propagandistai. Vie
nok jie nesiliauna dirbę tą nelemtą dar
bą. Vienok jie nepraleidžia nei vienos 
dienos, kad nedrėbus melų gniūžtę mū
sų kovingajai talkininkei.

Blaivios Mintys
Vienas po kitam prietarai prieš Ame

rikos talkininkę Sovietų Sąjungą prade
da išgaruoti. Karas ir rimtas apgalvo
jimas juos blaško. Ilgainiui visi jie tu
rės išnykti. Ilgainiui visa tiesa paims 
viršų.

Pavyzdžiui, Amerikos spaudoje iki šiol 
buvo prisimygusiai tvirtinama, kad So
vietų Sąjunga tapus Amerikos talkinin
ke tiktai todėl, kad jai pasirinkimo ne
bebuvo, kad ją užpuolė Hitleris. Girdi, 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos susibi
čiuliavimas įvyko iš netyčių, netikėtai, 
nelauktai. Todėl, aišku, kaip greitai ka
ro būtinybė praeis, vėl bus pasidalini
mas, persiskyrimas.
< “The New York Times (liepos 22 d.) 
editoriale dabai* atmeta tą klaidingą 
mintį. Dienraštis sako:

“Dažnai yra sakoma, kad Rusija atė
jo į karą tiktai todėl, kad ji buvo užpul
ta, kad ji nebeturėjo kito pasirinkimo! 
Bet tatai nesutinka su istorijos logika. 
Jinai atėjo todėl, kad jos žmonės nesu
tiko priimti nacių viešpatavimo. Tasai 
žmonių atsisakymas priimti nacių vieš
patavimą buvo pozityviškas aktas ir tai 
buvo aktas, kuris tuojau sujungė Rusi
jos likimą su mūsų likimu. Sulaikyda
ma ir pagaliau atstumdama atgal iki to 
laiko nenugalėtas nacių gaujas, jinai pa
darė galimomis mūsų mažesnes pergales 
Tunisijoj ir Sicilijoj ir mūsų būsimas di
desnes pergales europiniame kontinente. 
Tuo patim laiku Britanijos ir Amerikos 
pagelba gerokai sustiprino Rusijos armi
ją, o britų ir amerikiečių grūmojimas 
labai išplėstom nacių linijpm vakaruose 
susilpnino galimą nacių smogiamąją spė
ką rytuose— tik užtenkamai, kad pada
rius rusų pergales galimomis.

“Kitais žodžiais, tas vis aiškiau ir 
aiškiau parodo, jog šis karas yra vienas 
karas, kuriame vieno pasaulinio fronto 
sektoriaus rezultatai veikia situaciją 
visuose kituose sektoriuose. Tuo pačių 
mastu ir būsima taika, jeigu norime,

Kur Link Eina S.L.A. Vadovybė?
S.L.A. “aukščiausias” prezidentas F. 

J. Bagočius Tėvynėje (liepos 23) rašo, 
kad ir jis įeinąs į Amerikos Lietuvių 
Tarybą. Bet kaip jis ten atsidūrė? Kas 
jį įgaliojo ten įeiti ir kalbėti S.L.A. var
du? Ogi niekas. Jis pats sako: ,

“Amerikos Lietuvių Taryba, kuri at
stovauja mūsų išeiviją Amerikoje, bū
tent, visas tris patriotingai ir demokra
tiniai nusistačiusias srioves: katalikų, 
sandariečių ir socialistų, į kurią buvo 
kooptuoti ir mūsų didžiausių Susivieni
jimų pirmininkai, tai yra, ALRKS pir
mininkas Šimutis ir SLA pirmininkas 
adv. Bagočius...”

“Kooptuoti” reiškia paskirti. O kas 
ten Bagočių kooptavo? Ogi Grigaitis.

Nei Susivienijimo seimas, nei Susivie
nijimo nariai neįgaliojo Bagočių įeiti į 
tą pronacišką Amerikos Lietuvių Tary
bą ir kalbėti SLA vardu. Jokia konfe
rencija jo ten neišrinko. Jis tapo pa
skirtas, o vienok drįsta kalbėti ne tik 
viso SLA vardu, bet ir visos lietuvių iš
eivijos! Tokių pravojų Amerikos lietu
viai dar nėra matę.

Bet Tėvynės redaktorius Bajoras eina 
dar toliau ir pareiškia, kad jau ir visas 
Susivienijimas randasi pronaciškoje A- 
merikos Lietuvių Taryboje. Jis sako: ‘

“Mūsų Susivienijimas yra Amerikos 
Lietuvių Tarybos nariu. Todėl prie kon
ferencijos šaukimo prisideda ir mūsų 
Susivienijimas. Ir todėl mes paragina
me SLA kuopas į šią konferenciją siųsti 
savo atstovus...”

Vadinasi, SLA tapo įtrauktas į anti- 
amerikinę pronacišką politinę organiza
ciją.

Ar SLA seimo buvo nutarta Susivie
nijimui įstoti į tą organizaciją bei tary
bą? Nebuvo.

Ar buvo leista SLA nariams referen
dumu balsuoti įstojimas į Amerikos Lie
tuvių’ Tarybą? Nebuvo.

Tai kas turėjo teisę visą Susivieniji
mą įtraukti į pašalinę, politikę organi
zaciją?

Tokios teisės^ aišku,' neturėjo niekas. 
Tokį žygį galėtų padaryti tiktai Seimas 
arba referendumu patys nariai.

Todėl SLĄ vadai pasielgė sąuvališkai. 
Jie visai nesiskaito nei su Susivienijimo, 
nei jo narių gerove. Sauvališkai tie biu
rokratai įtraukė Susivienijimą į prona
cišką, ąnti-amerikonišką judėjimą.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas: Man teko su
siginčyti su viena ypata. Ji 
tvirtina, kad pasaulis dali
nas ant septynių dalių, bet 
kiek aš pamenu, kada mo- 
kinaus mokykloje, tai mus 
visada mokino, kad tėra 
penkios dalys, tai yra: A- 
zija, Europa, Afrika, Aus- i 
tralija ir Amerika. 

Tai meldžiu paaiškinti, 
gal aš ir klystu.

J. Wizbor.
Atsakymas: Dabar pa

saulis dalinas į šešias da
lis: Aziją, Afriką, Europą, 
Australiją, Šiaurinę Ameri
ką ir Pietinę Ameriką. Mat, 
Amerika, kuri pirmiau bu
vo skaitoma tik viena da
lis, tikrumoj tik. siauru 
sausžemio plotu jungėsi, o 
po prakasimo Panamos Ka
nalo, vandens juosta per

skyrė abi Amerikas, todėl 
skaitosi dvi amerikinės pa
saulio dalys: Šiaurinė ir 
Pietinė. Tiesa, tūli jau sep
tinta dalimi skaito Antark- 
tiką, tai yra, sausžemį ap
linkui Pietinį Polių, kuris 
padengtas ledais ir kur 
žmonės negyvena. Bet šis 
mokinimas dar nėra pasau
lyj priimtas. Jį tik skelbia 
tūli kraštųtįniai Amerikos 
patrijotai, kuriex vadina 
tuos plotus “Mažąja Ame
rika”.

Laisvė, Lithuanian Daily šeštadienis, Liepos 24, ‘1943^

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerb. Redaktoriau:

Aš esu Jungtinių Valsti
jų kareivis — jau išbuvąu 
kariuomenėj apie šešis mė
nesius laiko. Per tą laiko
tarpį mokinausi kariauti su 
priešu. BąųęĮžiąu sekti 
ąųierikoniškąją spaudą — 
tėmyti, kaip karas eina, 
kai kada tik pavargęs ir 
atsigulęs lovoj po sunkios 
dienos darbo, žinių paklau
sydavau .per radiją.

Apie savo karinį išsilavi
nimą nerašysiu, neš tai mi- 
litariškas sekretas. Teko 
man neseniai užeiti pas lie
tuvių šeimyną, kur radau 
“Keleivio” No. 27, 1943 me
tų. Tas laikraštis mane nu
stebino savo nusistatymu, 
žmogus, kuris jį skaito ar
ba nesupranta, ką skaito, 
ar nepaiso, arba yra niekas 
kitas, kaip tik mūsų kraš
to didelis priešas.

Keleivis visokiais būdais 
bando niekinti, ir įžeisti ar
ba išjuoki mūsų šalies ge- 
riausį draugą — Rusiją, 
arba Sovietų Sąjungą. Jei
gu mes kariuomenėj taip 
kalbėtume, kaip Keleivis 
rašo, būtume veikiausiai 
suimti kaipo priešo agentai 
įsiskverbę į kareivių tarpą 
sėti jų tarpe demoralizaci
ją

Sovietų didvyriai kariai 
daug mūsų Amerikos ka
reivių gyvasčių sutaupė — 
užmušdami milijonus tų 

nacių kareivių, kurie būtų 
šaudę į mus, Jeigu jie būtų 
palikę gyvi. Mes Raudona
jai Armijai ešame dėkingi 
už mūsų gyvybes. Yra 
daug šeimynoj, skaitančių 
Keleivį, kurių sūnūs tar
nauja J. V.' kariuomenėj, 
net mušasi frontuose. Gal 
būt jie išliks^ gyvi, gal būt 
jie galės matyti mūsų kra
što ir Suv. Tautų pergalę 
šiame kare, todėl, kad drą
sūs Sovietų kariai, Stalin
grade, Lęnįpgrade, prie 
Maskvos, Od'essos, Sevas
topolio, Charkovo ir kitur 
sunaikino tuos, kurie pri
rengti mus žudyti. Tiktai 
užkietėję mūsų ir mūsų 
krašto priešai, jų propa
gandistai tegali rašyti, kaip 
Keleivis apie mūsų drau
gus.

Kad kas nors nepasaky
tų, kad nežinau apie ką ra
šau, tai štai tiktai kplios 
citatos iš vįęno numerio:

“Šių metų birželio mėne
sy sukako jau dvieji metai, 
kaip iš Pabalčio valstybių 
buvo ’išvyti bolševikai oku
pantai. Vienur, kaip Lietu
voj, juos išvijo patys žmo

Šis paveiksiąs nuirintas laike bombąrdavimp iŠ oro Vokietijos miesto Huls. 
Ten.; randasi vokiečių sintetines gumos fabrikai. Bombąrdavo Amerikos lėktu
vai. Apvesta ratu vieta aiškiai parodo gaisrus, kuriuos sukėlė nukritusios bom- 
bos. ... .1 _

nės, o kitur vokiečiai išmu
šė.

“Bolševikų diktatūra bu
vo jau tiek žmonėms įgri
susi, kad vokiečius jie svei
kino kaipo savo išganyto
jus.”

Vėliau sako, kad lietu
viams dabar ir yq,kiečiai 
nebepątinka ir tie,' kurie 
gelbėjo, Hitleriui įsigalėti, 
dabar kovoja prieš Hitlerį. 
Bet jeigu Hitleris bus su
muštas, ir Raudonoji Ar
mija varys vokiečius per 
Lietuvą atgal lįnk Berlyno, 
“tai partizanai duos ir bol
ševikams,”

Nejaugi lietuviai tokie 
durni, kad matydami savo 
didžiausį priešą, kuris žvė
riškai lietuvius išnaudoja ir 
žudo, bėgant, lietuviai ims 
ir muš to priešo nugalėto
ja.

Kitur Keleivis sako, kad 
Stąlinas bijąs apginkluoti 
lenkų kariuomenę, bet vėl 
kitur, kita žinia sako, kad 
tas pats Stalinas kitą lenkų 
diviziją turi gerai apgink
lavęs, “siuntimui Lenkijon 
Sovietus steigti,” — taip 
ant pirmo puslapio Kelei
vis spėja.

Vėl kitoj vietoj Keleivis 
klausia, jeigu ne demokra
tijos, tai kur būtų buvus 
Rusija šiandien? Visi ži
no, kad jeigu ne Sovietų 
didvyriška kova prieš bar
barus vokiečius — kur bū
tų Didžioji Britanija? Kur 
mes būtume? Anglija pati 
sakosi, kad po Dunkirko 
nieko nebeturėjo, nei orlai
vių, nei ginklų ir pusėtinai 
demoralizuota kariuomenė. 
Ir jeigu nebūtų buvę So
vietai prisirengę ii1 atlaikę 
vokiečių ppąąrišk.ą, mašv 
ną — tai naciai būtų gavę 
aliejaus, maisto ir kitų 
reikmenų, kas būtų nuga
lėjęs ne tik Angliją, bet ir 
Jungt. Valstijas būtų pa
statę didžiausiame pavojuj. 
Įsivaizduokite, kas būtų, 
jeigu Sovietai pralaimėtų 
ir vokiečiai su japonais pa
sidalintų Sovietų Sąjungą 
— kiek daug daugiau gy
vybių turėtume paguldyti— 
kiek ilgiau karas tęstųsi— 
ir dar kažin ar mes laimė- 
tumėm? Raudonoji Armija 
pati viena veik metus laiko, 
be jokios pagėlbos kovojo. 
Amerika dar nebuvo įsisiū
bavusi į karinę produkciją, 
o Anglija neturėjo ką duo
ti Sovietams7tuo,m laiku. Ji 
tik ką veik viską buvo pra
radus Dunkirke. Visas pa
saulis gerbia Raudonąją 
Armiją, išskyrus Ašį — ir 
ji net pripažįsta Sovietų 

kąrių narsumą ir galingu
mą. Tiktai Keleivis to ne
pripažįsta.

Arba paimkime vėl kitoj 
vietoj, kalbama apie Lietu
vos kultūrą —

“...Jei Lietuvos žmonių 
ir jos institucijų išnaikini
mas nebuvo privestas iki 
galo, tai tik todėl, kad so
vietų okupantas, visiškai 
jam netikėtai, buvo staigiai 
užkluptas savo vakarykš
čioj o sėbro ir bendradarbio, 
nacio vokiečio” — kuris, 
anot Keleivio, išgelbėjo Lie
tuvos žmones ir instituci
jas nuo galutino išnaikini
mo.

Dar Vienas Ofensyvas
(Feljetonas)

Lietuviškąs fašistinis 
“wermaęhtas” — Ameri
kos Lietuvių Taryba nė 
žingsnio neatsilieka nuo vo
kiškojo Wermachto (armi
jos), kuri Hitlerio intuici
jos vedama būtinai veržiasi 
gauti žemės Sovietų Sąjun
goje. Rusai gi, kaip pasiro
do, labai duosnūs — apdo
vanojo žeme jau apie 5 mi
lijonus nacių visiems lai
kams. Kiti milionai, nors 
jau be entuziazmo, seka 
pirmuosius — gauti žemės. 
A. L. Taryba tos pačios 
Adolfo intuicijos vedama 
irgi suderina savąsias ofen- 
syvas šioje šalyje.

Prieš ką?
Atspėjote. Prieš S. S-gą. 
Kam ir ko?
Žemės, lietuviškos žemės 

— dalies Sovietų Sąjungos. 
Lietuviškiems ponams pro
spektai gauti jos tolimi, 
tačiau varžytinės gana 
įtemptos, panašiai, kaip ir 
tarpe jų broliukų, Vokiškų
jų nacių. Kad taip yra, jie 
patys nesisarm’atina pasi
sakyti.. Jiems netikėti gali 
tik neišmanėliai.

Atsimename:
Hitlerio Wermachtas ir 

Luftwaffe 1941 m. birželio 
22 d. užplūdo Lietuvą, 
bombomis ištaškė Alytų ir 
kitus miestus - miestelius; 
lietuvius, vienus nužudė, 
kitus pavergė. Hitleris tuo
met paskelbė svietui, jog 
“išlaisvino” Lietuvą ... 
Amerikos dabartiniai tary- 
bininkai turavojo: ja, ja, 
“trys valio Hitleriui!” ir 
nedelsiant pradėjo savąjį 
ofensyvą. Išdygo konferen
cijos, rezoliucijos, sąjungos, 
bet... Hitleris7 suklupo 
prie Maskvos, o čia, vienoj 
“virtuvėj” bekonferuojant, 
kurioj, sakoma, Smetonos 
nasliednikas piemeniškai

Laikas lietuviams išbūs- 
ti, atsipeikėti — jeigu mū
sų krašto vadovybė sektų 
Keleivio sugestijas —šis 
karas niekad nesibaigtų— 
ir pagaliau jį pralaimėtu
me. Keleivis, kaip atrodo, 
tam tik ir yra. Karts nuo 
karto apsidengęs patriotiš
ku kamoflažu, Keleivis vei
kia prieš mūsų krašto ir 
Jungt. Tautų vienybę. O jei 
niekas kitas jam už tai ne
apmoka, tai patys Keleivio 
prenumeratoriai už tai ap
moka, imdami tą laikraštį.

Jungt. Valst. Kareivis,
F. S.

pasielgė ir todėl “frontas” 
pairo.

Sekamais metais Hitlerio 
intuicija smarkiai nukentė
jo prie Stalingrado. Ameri
koje tas įvykis taipgi įvarė 
nervų pairimą lietuviškoje 
ponijoje. Rodos, viskas taip 
gražiai buvo suplanuota, 
net ir ALT įsteigta, betrū
ko tik lietuvių, kurie skai
to kokią ten Laisvę ar Vil
nį ir neseka Adolfo intuici
jos. Ofensyvą daryti prieš 
Laisvę be jokios priekabės 
ir tiesioginiai — ne, ne, tas 
nepraktiška. Tačiau tam 
ofensyvui lietuviški “eks
pertai” surado pagalį—tū
lą Grigorjevą, taip sakant, 
“round about way.” Ofen- 
syvas dar tęsiasi, bet Lais
vės armija ne tik atmuša 
puolimą, o dar išvysto sa
vąjį kontr-ofensyvą . ..

O dabar?
Gal tarybininkai jau ne

betiki Hitlerio intuicijai, 
gal aprimo?

^naiptpl, ne. Hitleris pra- 
dęjp.Jįytų fronte, lietuviški 
spirgučiai Čia. Suderini
mas, tartum sulig laikro
džio. Dar vienas bandymas. 
Planai gatavi, strategija iš
dirbta, mašinerija pašme- 
ruota ir... “forwarts!”

Paleistas aplinkraštis ir 
šūkiai — prasidėjo panau
jintas ofensyvas, girdėjote: 
šaukia “visų lietuvių suva
žiavimą” Pittsburghan... 
Ot, sakau, kokia galinga 
toji AL Taryba! Kalba vi
sų lietuvių vardu, akurat 
taip, kaip ir jų čyfas Hitle
ris. Jis visuomet sakosi “at
stovaująs” visus, nedaro 
jam skirtumo, ar jį kas rin
ko ar ne.

Vadinasi, kuomet kalba
ma apie “visų lietuvių su- 
.važiavimą,” žmogus įsivai
zduoji jį dideliu. Tačiau 
duodu pinigą ir peilį, tas 
šaukiamas “didelis visų lie
tuvių suvažiavimas” bus Il
ginai tokis, kaip ir pirmieji 
jų mizerni susirinkimėliai
— pristigs lietuvių komisi
jom išrinkti. Suvažiuos tie 
patys ponai ir ponaičiai, 
kurie katutes plojo Hitle
riui, jo gaujoms įsiveržus 
Lietuvon.

O je, je, šumo tai prida
rys, jų laikraščiai turės 
medžiagos kokiam mėnesiui 
bubnyti ir deklamuoti, bet 
nieko nepasakyti.

Suvažiuos kas? Nagi 
Pakštas, Grigaitis (mėgs
tantis referatus skaityti), 
Tysliava, Strazdas, Stilso
nas, na, ir, žinoma, Kelei
vio didelis korespondentas
— Buivydas su Katilium 
kišeniuje. Ir kas dar? Be 
abejonės, Smetonos įgalioti- 
nis — incognito, kuris pri
dabos kai kuriuos vaikus 
palaidūnus. Užtikrinu, try
lika asabų tai« šiur bus. Su
važiavimas be komisijų, ai
šku, neapsieis. Bus penkios

(Tąsa 5-me pus.)
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i urmu H ir M r M AS
Literatūriniai Krislai
Dar Apie Rašytojus.
įgimtas, Bet Nepaveldėtas Gabumas. 
Apsigimę Rasytojaut, Apgali Kliūtis. 
Pavyzdžiai Savo Jėgomis Paskubusių. 
Skirtumai Jų, Kūriniuose.

Rašo J. B ARKŲ S
Pereitą kartą rašiau apie autorius, 

kuriems pasitaikė užgimti tokiose šei
mynose, kur rašytojavimas buvo jau ži
nomas ir praktikuojamas. Galima da- 
leist, jog tokios aplinkybės palengvino 
bile rašytojiško palinkimo turinčiam 
jaunuoliui atsidaryti sau duris į litera
tūrinius žurnalus, o paskiau ir į knygų 
leidyklas.

Dabar pravartu suminėti bent keletą 
tokių autorių, kuriems jų šeimynose nei 
giminėse nebuvo kas pagelbstįs bei pata
riąs; kuriems dažnai teko rašinėti prie
šais tėvų drausmę ir net slapstantis, nes 
ten rašymas laikyta niekam vertu užsi
ėmimu. * * *

Žymus anglas apysakininkas ir poetas 
George Meredith, gyvenęs 19 šimtmety j 
ir paskilbęs ypač novelėmis “The Or
deal of Richard Feverel,” “The Egoist” ir 
“Diana of the Crossways,” buvo sūnus 
Portsmoutho mieste gyvenusio paprasto 
siuvėjo. Bet jam teko progos lankyt mo
kyklą, o paskui, vietoj sekt tėvo amatą, 
jis ėmė rašinėti.

Kitas pasauliniai žinomas anglas ra
šytojas, Charles Dickens, gyvenęs 19 
šimtm., buvo sūnus valdžiai dirbusio 
raštininkėlio. Rašto jis išmoko nuo savo 
motinos, o paskui pusantrų metų lankė 
pradinę mokyklą. Augo jisai labai var
gingai, tačiaus jame anksti pasireiškė 
gabumas pasakot pasakas, o vėliau jis 
ėmė savo sumanomas pasakas užraši
nėti. * * *

Geoffrey Chaucer, anglas poetas, ra
šytojas, atmenamas labiausiai veikalu 
“Canterbury Tales,” gyvenęs 14 šimt
metyje, buvo sūnus londoniečio vyno 
pardavėjo (dabar vadintume saliūninin- 
ku). Apie jo mokinimąsi nieko nežino
ma, bet patekęs Anglijos armijon jis da
lyvavo karuose, pramoko francūzų, ita
lų kalbas. Italijoj susipažino su poetu 
Petrarchu, o sugrįžęs Anglijon išleido 
savo pirmuosius rašinius— poemas.

Anglas autorius ir kritikas John Rus
kin, gyvenęs nuo 1819 iki 1900 m., taip
gi buvo vyno perkupčiaus sūnus, bet tė
vas davė jam progų lavintis, tikėdama
sis padaryt jį vyskupu. Jaunuolis netu
rėjo jokio palinkimo į dvasišką profesi
ją ir labai ankstyboje jaunystėje pradėjo 
rašinėt eiles, dramas, apysakėles.* * *

Žymiausias Franci jos dramatistas, ra
šytojas ir aktorius Moliere (tikrasis jo 
vardas buvo Jean Baptiste Poquelin), 
gyvenęs 17 šimtmetyje, buvo rakandų 
apmušinėtojo sūnus ir vaikystėje jokio 
mokslo negavo. Paūgėjęs jis šiek tiek 
mokėsi jėzuitų mokykloje. Jokių rašy
tojų Moliero giminėje pirmiau nebuvo ir 
jį tėvas rengė į tokį pat amatininką, ko- 
kiuo pats buvo.

Anglas rašytojas Daniel Defoe, žino
mas labiausia kaipo autorius “Robinso
no Crusoe,” buvo mėsininko sūnus; bet 
jam teko kiek tiek prasimokyt ir jame 
anksti pasireiškė palinkimas rašyto j au
ti. Jean J. Rousseau, francūzas autorius 
ir filosofas, gyvenęs 18 šimtm., buvo 
laikrodininko sūnus. Jis augo labai var
gingai ir tik jo tėvas pramokė jį skai
tyti.

Visur žinomas* pasakų rašytojas da
nas Hans Andersen, gyvenęs 19 šimtme
tyje, buvo batsiuvio sūnus. Tėvui mirus, 
jisai nebaigęs apleido pradinę mokyklą 
ir buvo laikomas niekam vertu neužau
ga, nes nuolat žaisdavo su lėlėmis, vai
dindamas fantastiškus savo sugalvotus 
vaidmenis. Norėta jį padaryt siuvėju, 
bet jis ir tam pasirodė “netikęs”.... 
Betgi paskui išsivystė į garsų pasakų 
rašytoją.

P a vergta j ai Lietuvai
Teutono pavergta, miela šalie gimtoji, 
Ir alpstančia širdim jam panieką tu rodai. 
Nors, dusdama kraujuos, ir skaudžiai suvaitoji, 
Bet dvasioje laisva—tu laisves saugai godą!

Ištverk, pakęsk dar kiek, šalie gimtoji,— 
Tavęs vaduot žygiuoja mūs pulkai!
Jau aušta, jau tau šviesūs vėl rytojai—
Jie su kaupu grąžins, ko netekai!

Mūs brolių ir draugų, ir seserų ir draugių 
Paliko daugel ten, fašistiškoj vergijoj.
Gal būt, nebrasim jų, gyvų nebrasim daugio, 
Gyvuos tačiau ir jie, savom kančiom atgiję!

Ištverk, pakęsk dar kiek, šalie gimtoji,— 
Tavęs vaduot žygiuoja mūs pulkai!
Jau aušta, jau tau šviesūs vėl rytojai— 
Jie su kaupu grąžins, ko netekai!

Ant ašmemj kardų ir ant galų durtuvų 
Atnešime tau vėl mes taiką, laisvę, laimę, 
Ir būsi tu ir vėl—LTSR, kaip buvus!
Ir saulė mūs ženkle vėl mūsų darbą laimins!

Ištverk, pakęsk dar kiek, šalie gimtoji,— 
Tavęs vaduot žygiuoja mūs pulkai!
Jau aušta, jau tau šviesūs vėl rytojai—
Jie su kaupu grąžins, ko netekai!

Greičiau tenai, tenai, kur mūs namai gimtieji, 
Kur broliai pavergti teutono kenčia jungą.
Gana piktų skriaudų jie ten prisikentėjo, 
Tegu nuo rankų mūs galia piktoji žlunga!

Ištverk, pakęsk dar kiek, šalie gimtoji, ir tt.

Te amžiams pražūnie teutoniškas godumas, 
Te amžiams prasmengie nyki fašizmo hydra ! 
Atjauninsim save šio didžio gaisro dūmuos, 
Atkelsim saulę vėl į mūsų dangų žydrą!

Ištverk, pakęsk dar kiek, šalie gimtoji, ir tt.

Te Stalino didi, kilni tautų brolystė
Palaimą teikia vis ne vien tik mūsų šaliai! 
Telemta bus jai tik žydėt, plačiau pražysti, 
Ir amžinon taikon teranda tautos kelią!

Ištverk, pakęsk dar kiek, šalie gimtoji, ir tt.

Teutono pavergta, miela šalie gimtoji,— 
Ir alpstančia širdim jam panieką tu rodai! 
Nors, dusdama kraujuos, ir skaudžiai suvaitoji, 
Sulauksi laisvės tu, išsaugojus jos godą.

Ištverk, pakęsk dar kiek, šalie gimtoji, ir tt.
Liudas Gira.

Angliškai rašęs airys rašytojas, poe
tas Oliver Goldsmith, gyvenęs 18 šimt
metyje, ir atmenamas labiausia savo 
apysaka “Vicar of Wakefield” ir poema 
“Desertėd Village,” buvo sūnus skur
daus airio kunigo-farmerio.

Žymus šių laikų amerikietis autorius 
Erskine Caldwell gimė suvargusio Geor
gia valstijos pastoriaus šeimoje. Jam te
ko iš jaunystės visokio darbo dirbti, ta- 
čidus dabar jisai jau plačiai žinomas au
torius tokių apysakų, kaip “Tobacco 
Road,” “American Earth,” “God’s Little 
Acre,” ir kitos.

Paskilbusi pietų Afrikoj gimusi mote
riškė rašytoja Olive Schreiner (gyveno 
19, 20 šimtm.) buvo liuteriono misijonie- 
riaus duktė. Dar gyvenanti ir visur ži
noma savo apysakomis iš Chinijos žmo
nių gyvenimo, amerikietė rašytoja Pearl 
Buck taipgi yra misijonieriaus duktė.

Anglas poetas John Keats (gyveno 18, 
19 šimtm.) buvo arklių parsamdytojo 
sūnus. Jį rengta į gydytojus, bet jis do
mėjosi tik poezija. Kito žinomo anglo 
autoriaus Hall Caine tėvas buvo kalvis, 
o sūnų norėjo padaryt architektu. Pas- 
kilbusio francūzo rašytojo Anatole 
France tėvas buvo knygų pardavinėto
jas. * * *

Leonas Tolstojus, vienas žymiausiųjų 
pasaulyje autorių, paėjo iš senos bajorų 
giminės, kur rašytojavimas buvo neigia
ma profesija. Victor Hugo, žymiausias 
francūzų rašytojas, poetas, buvo gene
rolo sūnus ir jam buvo skiriama kari
ninko karjera. Kitas visur žinomas 
francūzas autorius, Emile Zola, buvo 
suvargusio inžinieriaus sūnus ir jaunys
tėj tarnavo raštininkėliu spaustuvėje.

Laukai ir Pievos Gražios

Gimtine mano brangi, Lietuva maloni. 
Širdyje ir mintyse tu mano gyveni.

Prisiminimai mano, praeities 
nesenos—

Girdžiu dar, rodos, aida lakštingalos 
dainos. 

Upelis sriaunus bėga tėviškėlės lauku. 
Jame aš ploviau kojas dar būdamas 

vaiku.
O pievos lygios, žalios, gėlių vainikais 

pintos
Rasos karoliais puoštos, plieno dalgeliu 

skintos. 
Koks gi gražumas miško, jis ošia, tartum 

sako: 
Ko išklydai, sūnau, tu, juk duonos čia 

užteks.
Širdis ilgėsiu liūsta ir tau vis dainą 

pina.
Žinau, kad mano kraštą ten žiaurus 

priešas mina. 
Laukai ir pievos gražios jau kryžiais 

nustatyta. 
Ten pakasti mūs broliai fašistų nužudyti.

P. Pilėnas.

Liaudie, Pabuski!
Brangioji liaudis, 
Pabuskie greičiau, 
Audra kyla vis 
Ir slenka arčiau.
Jeigu nekelsi
Greitai iš miego, 
Skaudžiai pajusi 
Tamsiąją jėgą.
Tamsioji jėga
Kala grandis, 
Tuomet, kai miega 
Plačioji liaudis.
Jėga tamsioji
Kai perkun’s dunda, 
Liaudis plačioji 
Vis neatbunda.
Liaudie, pabuskie
Dar nevėlu, 
Tik neužpykie, 
Kad aš keliu.
Liaudis brangioji,
Greičiau budėkie, 
Juodąją spėką 
Naikint pradėkie.

6-43 ’ ‘M.S.

Mark Twain, vienas žymiausiųjų 
Amerikos rašytojų (gyveno 19, 20 
šimtm.), buvo smulkaus krautuvninko 
sūnus. Mokykloje jam veik neteko mo
kytis ir dvyliktais metais netekus tėvo 
jam teko visokio darbo dirbti. Ir jau 
jaunystėje Twain pradėjo rašinėt savo 
įspūdžius.

Maksim Gorkii, didysis rusų autorius, 
kurio jaunystės pergyvenimai dabar 
spausdinami Laisvėje, buvo sūnus varg
šų valstiečių, neturėjusių progos mąs
tyt apie jokį mokslą, ir jisai pats išmo
ko skaityt ir pamėgo knygas, o vėliau 
pajuto reikalą aprašyt gyvenime vyks
tančias darbininkų skriaudas ir vargus.* * *

Tėmijant rašymo kokybes bei ypaty
bes, pasireiškiančias vienos ir kitos ka
tegorijos rašytojuose, įsidomėtina tas, 
jog tie rašytojai, kuriems teko gaut lite- 
ratinės pagalbos bei pamokymų iš tėvų, 
giminių ar draugų, didžiumoje, pasižy
mi savo kalbos vaizdingumu, geresniu 
technikiniu apdirbimu - nupališiavimu 
savo raštų. Bet jų raštai dažnai esti nu
tolę nuo tikrenybės, neatvaizduoja gyve
nimą taip, kaip jis vienus bei kitus žmo
nes paliečia. Tie gi autoriai, kuriems te
ko vien savo jėgomis prasimušt į rašyto
jus, dažnai net sunkiai kovojant prieš 
tėvų ir artimųjų priešinimąsi, pasižymi 
agresingumu, realizmu savo kūrinių te-* 
piose ir jų apdirbime.»Jų kalba, kartais, 
gal, ne taip švelni, neiškelta iki aukš
čiausiajam taisyklingumo bei gražiakal- 
bystės laipsniui; tačiaus tikrojo gyveni
mo pulsas jų kūriniuose ryškiau muša, 
aiškiau parodo skaitytojui ypač neigia- 
mąsias, taisytinąsias gyvenimo puses.

E----------------------------------------------------

Homestead, Pa.
Draugė M. Svetakienė iš

Wilmerdingo, susitikus su

“Didysis Lietuvių Tau
tos Priešas” Knygą 

Perskaičius

Mano supratimu, ALDLD Centro Ko
mitetas labai gražiai pasitarnavo lietu
vių visuomenei pateikdamas jai tokią 
puikią knygą, kuri yra niekas daugiau, 
kaip mūsų protėvių palikti gyvi faktai, 
vaizdžiai parašyti dokumentai. Jie liu
dija, kaip lietuviai per šimtmečius pasi
aukojusiai, ištikimai gynė savo mylimą 
tėvynę nuo barbarų kryžiokų, dabarti
nių hitlerininkų protėvių, kurie daug 
kartų savo krauju nuplovė ir kaulais 
nuklojo plačiuosius Lietuvos laukus. Ir 
tas viskas neapsakomai gražiai atsispin
di poezijoj, kas man labai patinka. O tos 
poezijos knygoj yra labai daug. Ją rašė 
mūsų poetai, kurie jau yra negyvi, ilsisi 
po žalia velėna. Kiti eilėraščiai sukurta 
jaunosios kartos, kuri gyvena Tarybų 
Sąjungoj. Ši poezija sukurta tiesiog ka
ro frontuose. Ir kaip senosios kartos po
etai, taip ir jaunieji iki pat savo kaulų 
persiėmę neapykanta, pagieža rudie
siems vokiečiams.

Mano noras, kad kiekvienas lietuvis, 
kur jis ar ji negyventų, įsigytų šią kny
gą ir ją studijuotų. Daug daug ką iš jos 
sužinosite, ko iki šiol .nežinojote.

Kaip tą svarbią knygą įsigyti? Ogi 
lengviausia — priklausant Lietuvių Li
teratūros Draugijai. Jei dar nesate na
rys, pasiteiraukite savo mieste ar apy
linkėje, kur yra ALDLD kuopa, kada 
įvyksta jos susirinkimai. Nueikit ten ir 
įstokite. Už $1.50 metinės duoklės gau
site ne tik šią puikią knygą, bet ir kitą 
ne mažesnės vertės knygą — “Amerikos 
Demokratijos Steigėjai.” Iš šios knygos 
sužinosite apie Amerikos 'respublikos 

draugėmis ir draugais iš Ho
mestead, užklausė: ar veikia
te ką sukėlimui fondo nupir
kimui 2-jų ambulansų ? Drau
gai ir draugės atsakė, kad la
bai mažai, vis dar laukia kaž 
ko. O ten tiek daug lietuvių 
gyvena, tiek daug lietuvių 
sūnų yra kariuomenėje, tai 
kodėl nestoja savo broliams ir 
sūnams Į pagalbą!

Manau, kad už tai draugai 
Vicinai yra atsakomingi, kad 
nepradeda veikti. Stokite dar
ban, jūs turite draugijas skait
lingas nariais, pasiturinčias, 
turite didelę parapiją, turite 
gerai stovinčių biznierių ir 
yra gera proga pasidarbuoti. 
Prašome visus stoti darban. 
Manau, kad Pittsburgho ir 
apylinkės lietuviai atliks savo 
pareigą, sukels laiku reikalin
gą sumą pinigų, kad nupirkus 
viena ambulansa Amerikos 
Raudonajam Kryyžiui, o kitą 
lietuvių pulkams, kovojantiems 
eilėse Raudonosios Armijos. 
Aš manau, kad daugelis iš mū
sų galime paaukoti, kad ir po 
$10, kad uždavus hitlerinin
kams smūgį. Dirbkime visi!

F. V.

Hillside. N. J.
Thamų šeima dabar atosto

gauja Asbury Parke, ant At
lanto krašto. Ten išbus kelias 
savaites laiko. Thamai turi sa
vo nuosavybę East Haven, 
Činn., taip pat prie labai gra
žių maudynių. Bet, kaip dabar 
yra suvaržytas automobiliais 
važinėjimas iš priežasties sto
kos gazolino, tai jie nuvažia
vo į Asbury Parką traukiniu. 
Linkiu laimingai praleisti ato
stogas. • K.

įsteigėjus, apie mūsų respublikos tėvus.
Yra ALDLD narių, kurie neužsimoka 

savo metinių duoklių laiku. Nesuprantu, 
kaip toki nariai jaučiasi ir kolei jie taip 
daro. Mano* paties duoklės Draugijai už
mokėtos jau ir už 1944 metus. Tai taip 
aš myliu Literatūros Draugiją, kurios 
išleistąją literatūrą skaitydami, pama
tome, kas yra gero ir kas blogo.

Susninkų Jurgis.

Dr. John Repshis 
(REPAYS)

; LIETUVIS GYpYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St.
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel. TRObrldge 6880

OFISO VALANDOS.
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomie ir Sventadieniaiai

Nors aplinkui bombos krinta ir sprogsta, bet Rau
donosios Armijos medikalčs pagalbos tarnautojas 
šliaužia prie sužeistųjų raudonarmiečių suteikti 
jiems pirmąją pagalbą.
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LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
C 482 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
64-09 — Eighth St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN BROS., INC.
64-09 — Eighth St., Brooklyn, N. Y.

- <*»

NOTICE is hereby given that License No. 
C 428 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of tne Alcoholic Beverage Control Law at 
391 Meeker Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN BEVERAGE SERVICE. INC. 
391 Meeker Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4716 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
535 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS BAUMAN
535 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1460 has been Issue'd to thfe undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Latv at 
1221 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIEDRICH DREWES
1221 Church Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 415 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
286 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOPHIE STADLER
286 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 669 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at. retail under Section 107 of 
the “ Alcoholic Beverage Control Law at 
580 Wytho Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL KOCH 
(Wythe Ave. Rest.)

580 ‘■Wytho Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1232 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1891 — 50th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

SELIG PUGATCH
1891 —, 50th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No, 
GB 870 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
160 — Norman Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE SONDEJ
169 — Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 685 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3324 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID ZINDMAN
3324 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1042 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 — Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ROSALIA ŠERPE & GENNARO PALOMBA 
244 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1161 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
502 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TILLIE MILLOCH 
(Mario’s Provisions Co.)

502 Loritner St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 692 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
466 Kosciusko Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN BEVERAGE SERVICE. INC. 
466 Kosciusko St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VICTOR LANGER
155 Grand St., Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
C 405 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Central Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IMPERIAL BEVERAGE DISTRIBUTORS. 
INCORPORATED

169 Central Ave., Brooklyn, N. Y. R

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

ANGELO EMANUELE
923 Roder Ave., Brooklyn, N. Y. R
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 892 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
385 Sumpter Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL CHASANOFF
385 Sumpter St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 144 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2009 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS WEINRIB
2009 Eastern Parkway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1700 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2212 Voorhies Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RUDOLF LOUIS
2212 Voorhies Ave.. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4877 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3422 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
115 Hudson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANGELO CASTAGNA
145 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given tlgit License No. 
EB 1627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail tinder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
802 — 64th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kin^s, to bo consumed on the 
premises.

NORW. AM. SfeAM’EN’S & ,GJOA. 
HOLDING CORP.

8(F2 — 64th St.. i Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
,EB 702 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail tinder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1052 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

R. & A. DELICATESSEN, INC.
1052 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB' 325 has been issited to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
921 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL CAPASSO
921 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1025 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
910 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMANUEL FELL
910 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4654 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3602 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE BORK
3602 Clarendon Road, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1172 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2608 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID KAPLAN
2608 Clarendon Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE ia hereby given that License No. 
EB 616 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
445 Kings Highway. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
CAESAR DELICATES. & RESTAUR.. INC. 
445 Kings Highway. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 161 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4409 — 14th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

' ISRAEL ASRELSKY
4409 — 14th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1699 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
83 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KARL HABERZETTL
83 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 261 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
974 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH HAMERMAN
974 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4821 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholię Beverage Control Law at 
734 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HITTMEYER
734 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9158 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
198 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2766 Pitkin Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IDA RUBENSTEIN
2766 Pitkin Ave.. Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 250 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
21 Bridge Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY LATVAITIS
21 Bridge St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3501 — Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN J. MORRIS
3501 — Ave. S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 612 has been issued to the undersigned 
td sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2529 Cropsey Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. »

WILHELM L. NEUHAUS
2529 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1626 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2916 Avenue I, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRED CORDES
2916 Avenue I, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 340 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale, under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
101 — Cook Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS LINDENBAUM 
(Lindenbaum Distributors)

101 Cook St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2007 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
573 Van Sicklen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS SHER
573 Van Sicklen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 603 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
651 Manhattan Aven., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TILLIE SHAPIRO
651 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9096 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
824 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FANNY & SAUL SE1DEN
824 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 654 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at I 
511 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1829 has been issued tot the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1151 Prospect Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. *

FRANK ROBINSON
1151 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 576 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
179 Meserole Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BRONISLAW ROGOWSKI
179 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 243 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Howard Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BERNSTEIN
457 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 696 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
628 — Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. i

JOSEPHINE PONCE 
(MacArthur Coffee Shop)

628 Wytho Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9073 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
178 Gold Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 537 has beert issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
237 Sumner Ave. & 732 Greene Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

NAT FETNER
237 Sumner Ave. & 
732 Greene Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 455 has been issued to the unde'rsigned 
to sell beer, at. retail under Section ^1,07 of 
the Alcoholic beverage Control Law at 
195 — Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOPHIE MULLER ‘
195 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9898 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
294 Powers Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FEDERICO TALBO
294 Powers St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 696 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8515 Quentin Road. Borough 'of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1355 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
338 —■ Lewis Avenue, Bortugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
SLMb.Wfew*'- -

ABRAHAM LEVINE
338 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9980 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
524 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY STILE
524 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1077 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Van Brunt St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
JOHN G. CHENESKI & MARY CHENESKI 
424 Van Brunt S$.. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 588 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6809 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6868 has been issued to the undersigned 

, to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
425 Hicks Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY BEHRENS
425 Hicks St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
OB 491 has been issued to the undersigneed 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control • Law at 
235 Central Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD KAPPLER
235 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 478 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
736 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN J. STELLJES & 
FRED C. VOLKMER

736 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4924 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3524 Flatlands Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY LESONSKY
3524 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 498 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Harrison Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic ‘Beverage Control Law at 
3442 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK KRESSE
3442 Fulton St,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 686 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
61 Wyckoff Avenue, Borough qf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDOLF H. STEINER
61 Wyckoff Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1049 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
317 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED HOYER »
317 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9584 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
297 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED BOSCHEN
297 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9140 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
442 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to. bo consumed off the 
premises.

ABRAHAM GOLDMAN
442 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given Uiat License No. 
GB 6947 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 994 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
547 Grand Street, Borough of Brooklyn! 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL MILLER 
(Penny Profit Food Center)

547 Grand St., Brooklyn, N. Y.1 ______
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9930 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
346 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL ZITOFSKY
346 Franklin Ave., Brooklyn, ' N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.
<>••0

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą 

savo seniejns ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už senas žemas kainas.

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

ir mes duosimeAtsilankę parodykite mums ši skelbimą 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.
■ « X X x—X X   X X—-X X X —X X X—X—             >4

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Kg

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4988 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
81 Harrison Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 969 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
153 Prospect P’k S.W., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNST GRIMSMANN
153 Prospect Pk. S. W., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1411 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
52 — Reeve Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BALLON
52 Reeve Place Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 810 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
702 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises, 

CHARLES DETHLEFSEN
702 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 650 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
427 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
lirom i Rpw

MARINO RODRIGUEZ
427 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ) 
Rheingold Extra Dry Aids 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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 STOKEŠ
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLeiunoro 5-6191

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 931 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
435 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

. CHRIST MAIER
435 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

J. GARŠVA
G rab oriu s-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

■
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

< Suteikiam garbingas laidotuves

| $150
s- Koplyčias suteikiam nemoka
us mai visose dalyse miesto.
jį Tenl. Virginia 7-4499

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 472 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4319 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAUL SILVERMAN
4319 — 18th Ave.. * Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 548 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3916 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL BLUMBERG 
(Parkview Kosher Del. & Rest.)

3916 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 744 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Autumn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NIKOLAUS MULLER
120 Autumn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4692 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2684 — Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA BRESSLER
2684 Fulton St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE (s hereby given that License No. 
EB 1338 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
13 Seigel Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH BERGER
13 Seigel St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6867 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
963-965 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK ZINO 
963-965 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9944 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
125 Ditmas Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS RAPPAPORT
125 Ditmas Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License, No. 
GB 4722 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
438 Rogers Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kingą, to be consumed off the 
premises.

FRED BASLER
438 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

BOSTONO APYLINKEI
Prašome įsitemyti, kad didysis lietuvių pikni

kas, naudai dienraščio Laisvės, įvyks sekmadienį, 
rugpjūčio (August) 15 d., Granville Park, Ros- 
lindale, Mass.

Visi būkite prisirengę dalyvauti piknike. Bus 
graži dainų programa ir visi kiti piknikiniai ma
lonumai.

Kurie turėjote įsigiję bilietus dėl liepos. 18 d., 
jais galėsite pasinaudoti šiame piknike.

Pikniko vieta erdvi ir graži, programa puiki, 
tad dalyvaukime visi. Paremkime savo dienraštį 
ir pasilinksminkime tyrame ore.

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

VITAMIN -B- COMPLEX
Hi-Plex tai yra vėliausia išdirbystė su moksliškais 
pagerinimais, kurių užtenka dviejų tabletėlių į dieną, 
sudėtis yra sekama:
Vitamin BĮ 500 International vienučių vienoje tab.
Vitamin B2 666 Gamma vienoje tabletėlėje
Vitamin B6 100 Gamma vienoje tabletėlėje
Pantothenic Acid 100 Gamma vienoje tabletėlėje.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*•0
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.
000 .

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110

Niacin 3333 Gamma ir Vitamin-B-Complex sudaryta iš mielių ir grūdų, 
neturi jokių chemikališkų pridėčkų. Kaina yra sekama:
Už 100 tabletėlių .......................................................................................... $2.19
Už 250 tabletėlių .....................................................x................................... $4.95
Už 500 tabletėlių .......................................................................................... $8.80
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus miestus C.O.D. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.
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Vienu Žygiu Lietuviai 
Sunaikino 200 Vokiečių

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
tame skaičiuje ir vyresnįjį 
jų leitenantą. Raudonar
mietis šusteris nukovė ke
turis hitlerininkus. Kiti lie
tuviai raudonarmiečiai 
kiekvienas sunaikino po ke
lis vokiečius. Bet greitai 
atvyko, vokiečių pastiprini
mai. Jų buvo kur kas dau
giau, negu raudonarmiečių, 
ir jie mėgino apsupti šiuos 
raudonarmiečius.

Lietuviai, tačiaus, pasi
griebdami daug granatų iš 
pačių vokiečių apkasų, 
svaidė jas į kontr-atakuo- 
jančius hitlerininkus. Išsi
baigus granatoms, jie su 
durtuvais šoko ant hitleri
ninkų. Ir vokiečių kontr
ataka buvo atmušta.

SUŽEISTŲ LIETUVIŲ 
DIDVYRYBĖ

Leitenantas Bernotėnas, 
jau sužeistas kautynėse, vis 
komandavo ir pats mėtė 
granatas į vokiečius. Pus
karininkis Aleksiūnas, jau 
taipgi sužeistas, nušovė 
vieną vokiečių oficierių ir 
pagrobė jo dokumentus. 
Vyresnysis puskarininkis 
Kondrašas durtuvu nukovė 
kitą vokiečių oficierių. Vy
resnysis puskarininkis Rat- 
nikas sunaikino vokiečių 
kulkosvaidžio įgulos narius. 
Raudonarmietis Šneideris 
paėmė nelaisvėn vieną vo
kietį.

Didelės drąsos parodė ir 
signalistai, kurie palaikė 
susisiekimus tvarkoje visą 
tą laiką. Signalistas Krau- 
leidis, nors sužeistas, dirbo 
ir toliau; jis tik tada pasi
traukė iš mūšio lauko, kai 
priešų minos skeveldra su
daužė jo prietaisus. *

Žvalgybos uždavinys bu
vo atliktas. Lietuviai suse
kė punktus, iš kurių priešai 
šaudė; jie taip pat suėmė 
tam tikrą skaičių vokiečių.

Tuomet su pagrobtais vo
kiečių dokumentais, belais
viais ir ginklais ir nešda- 
miesi sužeistus lietuvius 
raudonarmiečius, jie pradė
jo trauktis atgal organizuo-

PHILADELPHIA, PA.
Brangūs Lietuviai:

Visi jau žinote, kad šią me
tą gegužės 16-ta diena prasi
dėjo vajus nupirkti mūsų val
džiai bomber j, kuris bus pa
krikštytas lietuvišku vardu. 
Bomberį galėsime nupirkti, 
jeigu mes lietuviai išmirksime 
karo bonų už $400,000.00 per 
tris mėnesius.

Kad pasiektume savo tikslą, 
būtent, išpirkti už $400,000.00 
bonų, yra rengiama bonų pir
kimo vajai įvairiose dalyse 
Philadelphijos miesto ir apy
linkės. šį sekmadienį, liepos 
25-tą, vajus yra rengiamas 
Philadelphijos Lietuvių Rau
donojo Kryžiaus ir Karo Per
galės Komiteto, su pagalba 
Lietuvių Tautiško Pašalpinio 
Kliubo, Lietuvių Tautiško Pa- 
šąlpinio Kliubo Salėj — 928 
E. Moyamensing Avenue, 2- 
rą valandą po pietų.

Bus prakalbos, judami pa
veikslai ir kiti margumynai. 
Turiu už garbę pranešti, kad 
kalbės William Paschall (Poš- 
kevičius) lietuvis kandidatas 
į majorą Philądelphijos mies
to ir kiti. Tai,; brangūs kliubo 
nariai, būkime geri lietuviai ir 
amerikonai ir tą dieną visi pir
kime po karo boną dėl lietu- 
vfško bomberio. Bonai bus iš
duodami vietoje, tad ateikite 
su pinigais, čekiais ir t.L Kibr 
kimės į darbą visi!.

Šia progą dar nęriu pasa
kyti, kad tie bonai, kuriuos 
perkate pašte arba banke, 
jeigu jie yra “E” serijos, eis 

tu būdu (nes tokia yra 
žvalgybos pareiga—atlikus 
savo uždavinius, grįžti į sa
vo pozicijas).

Besitraukiančius gynė 
grupė raudonarmiečių, ko
manduojamų leitenanto 
Mikėno.

Leitenantas Bernotėnas 
ir Kudla, paskutiniai trauk
damiesi iš mūšio, buvo ap
supti hitlerininkų. Jiedu 
kovėsi šautuvais ir ranki
nėmis granatomis. Abu kri
to nelygioje kovoje, bet dar 
sunaikino daugiau priešų 
pirma, negu patys mirė. 
Šiuo žygiu lietuviai raudon
armiečiai viso užmušė 200 
hitlerininkų.

Armijos komandierius pa
reiškė viešą padėką šiem 
lietuviams raudonarmie
čiam už sėkmingus jų veik
smus tame mūšyje. Dau
gelis šio žygio dalyvių ta
po apdovanoti ordinais ir 
medaliais.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Artimųjų Rytų armijos pasi
leis darban.

So. Bostono Darbininkas 
siūlo, kad Pittsburghan suva
žiavę tarybininkai nutartų su
rinkti pavardes visų Amerikos 
lietuvių jaunuolių, tarnaujan- 
jančių Dėdės Šamo armijoj.

Viena, tam nereikia jokios 
konferencijos. Antra, Darbi
ninko pasiūlymas nėra nuošir
dus. Pavyzdžiui, kai Brookly- 
ne Lietuvių Am. Piliečių Kliu- 
bas rinko tokių lietuvių jau* 
nublių pavardes, tai katalikų 
Amerika ir organizacijos boi
kotavo, pavardžių nedavė.

Taipgi tą žygį boikotavo ki
tos sriovės, įeinančios į Ame
rikos Lietuvių Tarybą.

Na, o dabar jie nuvažiuos į 
Pittsburghą ir nutars rinkti 
tas pavardes. Tai tiktai meš
kerė pasigavimui neinformuo- 
tų žmonių. Pasigavimui tų, ku
rie nežino, kad tarybininkų. 
darbai griežtai prieštarauja jų 
žodžiams.

žodžiais jie neva pritaria 
karui, bet darbais jam sušilę 
kenkia.

Jų neigiamas atsinešimas 
linkui Brooklyno Kliubo gra
žaus patrijotinio pasimojimo 
puikiai tai įrodė.

bomberio pirkimo kreditan. 
Tik užregistruokite juos se
kančiose vietose :
Joseph Kavalauskas,

1601 S. 2nd St., > 
Geo. Lucas, 2621 S. 8th St., 
Kazimir Zedeiko,

26.19. E. Ontario St., 
Mrs. Julia Smith,

5.809 N. Fairhill St.,. 
Mrs. G. Roman,

1113 Mt. Vernon St., 
Mrs. P. Antanaitis,

1427 S. 2nd St., 
John Grinius,

3138 Richmond St., 
John Rainys,

110 W. Thompson St., 
John Martin,

227 E. 4th St., Chester, 
John Ūselis,

822 E. 6th St., Chester, 
A. Dzikas,

3619 E. • Thompson St., 
Klebonijose ir Kliubuose. 
Lįberty Federal Savings & 
Loan Ass’n., 204 N. Broad St.

Bonus, kuriuos perkate dąr- 
bo vietoj ant 10% Savings 
plan negalėsite registruoti dėl 
bomberio pirkimo kredito. Tai 
yra valdžios įsakymas. Nepa
mirškite, sekmadienį, liepos 
25-tą, 2-rą vai. po pietų, Lie
tuvių Tautiško Pašalpinio Kliu
bo, 928 E. Moyamensing Ave
nue.

Su aukšta pagąrba,
Joseph ICavąląuakejS,
Philadelphijos Lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus ir 
Karo Pergalės 
Komiteto Pirmininkas.,

Dar Vienas Ofensyvas
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

ar šešios komisijos: rezo
liucijų, nominacijų ir tt., 
jos susidės irgi iš tų pačių 
13 asabų, ot ir turime:

Rezoliucijų komisija su
sidedanti iš Pakšto, Grigai
čio, Stilsono ir 1.t., išduos 
raportą; suvažiavimas: 
Pakštas, Grigaitis ir liku
sieji, užgirs. Kita komisija: 
Pakštas ir »tt., vėl išduos 
raportą, o suvažiavimas: 
Pakštas ir kiti 12 * ‘atsto
vų” vėl užgirs. Ir taip ap
linkui, iki kiekvienam jų 
b.ųs proga iki sočiai išsi
kalbėti — tai bus savo rū
šies karuselė, arba kaip čia 
vadinama, “merry-go- 
round.”

Gal kam atrodys vaikiš
kas darbas, nes jie panašiai 
elgėsi ir praeityje. Gal būt 
ir vaikiškas, bet tai yra ap
galvotas jų ofensyvas 
drumstimui vandens lietu
vių tarpe. Jie tikisi pasi
gauti viepą kitą žuvelę ta
me drusmtame vandenyje į 
savo būčių.

Kokios bus pasekmės to 
jų “suvažidvimo,0 daug 
priklausys nuo, Hitlerio pa
sisekimo ar nepasisekimo. 
Jei jų bosui riestai Rytų 
fronte, tai ir lietuviški klec- 
kučiai bėgs paskubomis 
jieškot užtarimo pas Hoove- 
rį, Hearstą ar pas panašius 
jiems. O kaip jau žinome 
Rytų fronte ganą karšta 
Hitleriui ir jo bestijoms; 
raudonarmiečiai partizanų 
padedami jiems šonkaulius 
laužo. Tas labai nepatinka 
lietuviškiems hitlerinin
kams, v jie iš desperacijos 
rauna plaukus nuo savo 
galvos, blaškosi; tiems pa
tiems “visiems lietuviams” 
kumštimis grūmoja ir ve, 
apsisukę <šąukia juo’s į su
važiavimą, kuriame, įlindę 
avies kąilin, bandys dekla
muoti apie “nepriklausomą 
Lietuvą” ir demokratiją. 
Apart to, tame savo “suva
žiavime,” kaip jie sako, 
bandys surasti, “už ką šis 
karas yra vedamas?” ir tt.

Ir veikiausia suras^ jog 
Jungtinės Tautos “prasi
žengia prieš žmoniją” ka
riaudamos prieš fašizmą ir 
jo Ašį!

Reiškiu gilią simpatiją 
Pittsburgho lietuviams, ap
gailestaudamas, jog bus 
priversti kvėpuoti tuo su
terštu oru laike to “suva
žiavimo” lietuviškų hitleri
ninkų iš A. L. Tarybos. Bet 
tuo pačiu sykiu pasitikiu, 
jog pittsburghiečiąi atlai
kys šį ofensyvą. Pittsburg- 
has privąlo tapti lietuvišku 
Kursku Amerikoje.

garbintas.

Talkininkų lėktuvai ket- 
vįrtądįenį vėl bombardavo 
Neapolį, Salerno ir kitus 
karinius miestus ' vidurinė
je ir pietinėje Italijoje. 

-■ - ■ , ■■ " ....... /

Washington. — Illinois 
Angliakasyklų Sąjunga pa
sirašė sutartį su 30,500 
Mainierių Unijos nartų.

LICENSES
Beer. Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL 
.....—....... . .... . ", . 1 ................. ......... ...... .  

NOTICE is hereby givėn that License No. 
GB 1139 hast been issued to the unaėrsigriėd 
to sell beer, at retail under Section. 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 Wilson Ąvenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed off the 
premises. 

THEODORE FUGEL
263 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

bfOTICE is hereby given that License No. 
OB 4720 has been issuęd, to the undersigned 

'sell beer, at retail uhaer Section 107 of 
he Alcoholic Beveragę Control Law at 
238 Hancock Street. Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS COJIĘN
1238 Hancock St.', Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
OB 4867 has freert issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sęętion 107 of 
the Alcoholic Beverage Conti'ol Law at 
386 Dumont Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be cbnsufned* off the 
premises. 

SAM BERKEN
886 Dumont Ave., ■ Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 4617 hasi beėft isBuėd to tho Uhdęrslgned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4023 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo c0nBurned Off ihri 
premises.

SAUL KAPLAN
4023 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1338 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Ųoųtręl Law at 
511 — ’ 9th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRĄNK TURC1UANO
511 — 9th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tnat License No. 
Gil 1599 has, beęn issued to' the undersigned 
to sell beer, at. retail undei Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lay/ , at 
31,2 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County df Kings, to bo consumed off th<j 
premises.

AN1ELO NAPOLITAN.O
31,2 Ralph Avę., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1537 has. been issued to the undersigned) 
to sell beer, at retail under Section 1Q.7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
434 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
Count^ Of Kings, to be consumed Off the 
premises.

EVERGREEN DELICATESSEN, INC. i 

434 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 982. has been issued to the undersigned 
to sell bdęr, at retail undei' Section 107 df 
the Alcoholic BeVefhge Control Law at 
407 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed 6ff the 
premises.

GUSTAVE BLOCK
407 Evergręęn Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that ’ License No. 
Gti 9415) has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
521 EvCrgfeen Ave., Borough of Brooklyri, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

MARIE STAMPFL
(Adm. of Estate of John Stampfl) 

521 •Eevergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 743 has been issued to the undersigned 
to soil beef, at iętąil upu.er Section, 107 of 
the ĄlcęHoHc Beverkgę Control Law at 
678 EyoigreėA Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW W. PFEUFER 
078 Evergręęn Avė., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License, No. 
GB 4638 has neon issued to the undersigned 
to sell bęęr, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN A. MONTELEONE
680 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6938 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
450 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN B. TEtCHMAN
•150 Evergręęn Ave., Brooklyn, V. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
Ų13 116(5 has been issued, to the undersigned 
to sell bęer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Central Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN NORDM ANN
424 Central Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 907 has beert issued to the undersigned 
to sell, beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1094 Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR KUNTZ
1094 Hancock St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby ęiven that License No. 
GB 9795 has bęen isįuęd to the undersigned 
to sell beer, at ietKiF under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
365 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX KRISSOFF
365 Central Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1168 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bęvęjage Control La,w at 
432 Central Ąvetiue,. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be c'OhsUmed off the 
premises. s

MAX BOLLIG
432 Central Ave., Brooklyn,’ N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9091 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
536 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY BRUNING
536 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4922 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage .Control Law at 
1335 Myrtle Avehue, Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH LERNER
1335 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9133 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 DeKalb Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

♦. STEPHEN LOPES
340 DeKalb Ave., . Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4685 has been issued to thę undersigned 
to sęll beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
382 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consulted off the 
premises..

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1418 has been issued to the undersigned 
to sell beer’, at retail under Section 107: of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
382į<į ^ulaski; Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed off the 
premises.

JACOB BESTERMAN
382% Pulaski St., fl.rooktyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1365 has bęen ipajisd, to the un^ersignęd 
to sqj). beer, at retail vhder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control LaU1 at 
210 — Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be ęonsuiped, off the 
premises.

FRANK KUMM
210 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby gjven that Lięense No. 
GB, 1540 has been issuęd to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
240 — Court Street, Borough of Brooklyn, 
Oou,nty of ’ Kings, to be‘ consumed off thę 
premises.

ANTHONY J LAMATTINA
240 Court St., s Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given /that License No. 
GB 4934 has bęen issued to the undersigned 
to sell beėr, at retail Under Section 107 of 
tho AlcOholic Bęvėi'age Control Law at 
191) DęKalb. Avenue, Borough of Brooklyri, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises, i ...

MORRIS GOLDBERG
191 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE i? hęręby given that License No. 
GB 1508 has been issiiea to the undersigned 
to sell beer, at retail undei- Section 107 of 
the Alcoholic Beverage' Control Law at 
639 Wilson Avęnue, Boropgh of Brooklyn. 
County of Kings, to be ^QwU.med off the

JOHANNES SJTRBICK, SR.
639 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICĘ. is hęręby given thrit License No. 
GB 554 hris been issued to the Uhdersigned 
to sell beer, at retail uridėj Section 107 6f 
the Alcoholic Beveragė Control Law at 
572 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bę <ohapipęd off the 
premises. •!

MORRIS GLASSĘR 
Admr. Estate Jacob Glasser 

(Great Ridgewood Dairy)
572 Wilson Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1131 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5)69 Wilsoi) Avenue, Bęrough of Brooklyn, 
County of Kings, to b6 consumed off the 
premises.

LEO COHEN
569 Wilson Avę., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 653 has been issued to. the undersigned 
to sell beef, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control L»w\ at 
233 Cornelia Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LQUIS HILLMAN
233 Comęlia St., Broęklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6864 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at ęetaŲ under Section 107 of 
the Alcoholic BeVeragij Control Law at 
407 DęKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
CoUnty of' Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOROTHY GREENBERG
407 De'ralb Ave., • Brooklyn, N. Y.

NOTICE, is hereby given that License No. 
G8 670 has beeh issued to the undersigned 
to sell bęer, at retail under Section 107 of 
.the Alcoholic Beverage Control Law at 
613 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON WEIN FLASH
613 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

“Siege of Leningrad,” ši filmą bus 
rodoma Waterburyje vieninteliam 
Plaza teatre, 25, 26 ir 27 dd. Teat
ro savininkai filmą dasigavo savo 
kaštais, dėlto, kad numanė daly
vaus daug simpatizatorių pamatyt 
šį paveikslą. Russian War Relief 
Komitetas rekomenduoja šią filmą. 
Tad kviečiame visus dalyvauti. Pla
za Teatras randasi ant East Main 
St. RWR Komitetas platina plaka
tus apie šią filmą. Alfred Green, 
Publicity Chairman, RWR.

(172-174)
NEWARK, N. J.

Tarptautinis Komitetas ruošia pik
niką ir šokius. Komitetas susideda 
iš Lietuvių, rusų, latvių, vokiečių, 
ukrainų ir lenkų. Pelnas eis dėl 
Kuibiševo ligoninės ir Stalingrado 
sužeistiems. Įvyks liepos 25 d., 12 
vai. dieną ir tęsis iki vėlai vakaro. 
Kadangi dabar negalima važiuoti 
automobiliais, tai Komitetas parin
ko gražią vietą, su didele svetaine. 
Polish National Park, Speedway ir 
16th Ave., Irvington, N. J. Prašo
me visų dalyvauti. — F. Shimkus.

(171-173)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD susirinkimas įvyks 24 d. 

liepos, 8 vai. vak. pas P. Eidukevi
čių, 211 W. Coal St. Meldžiu visus 
narius dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti, taipgi prisiuntė 
Centras ir Nominacijų blankas. — 
Sekr. (171-173)

M. J. ŠVILPOS 
STEBUKLINGA MOSTIS

Svarbus Pasaulyje Išradimas
Mostys, .kurios pagelbsti ap

siginti nuo daugelio skirtingų 
skausmų, paeinančių nuo su
stingimų, apsideginimų bei 
reumatiškų skausmų.

ŠVILPOS STEBUKLINGA 
MOSTIS turėtų būt namuose 
kiekvieno darbininko. Nes dar
bininkai dažniau gauna sustin
gimo, reumatiškų ir kitokių 
skausmų, kuriuos ši mostis 
greit prašalina. O darbininko 
sveikata dabar, karo metu yra 
labai brangi.

Ilgai nelaukę įsigykite ŠVIL
POS STEBUKLINGOS MOS- 
TIES. Palaikykite sveikatą ge
rame stovyje, vengkite didelių 
iškasei ų.

Ši mostis yrą 4-rių rūšių, 
nuo skirtingų nesveikumų.

MOSTIS NO. 1, nuo dantų 
skaudėjimo ir smegenų nesma
gumų. Greit prašalina skaudė
jimus ir sustiprina dantų sme
genis. KAINA $1. Mažesnė 50c.

MOSTIS No. 2. Prašalina 
reumatiškųs skausmus, sąnarių 
ir- muskulų skaudėjirnus. Taip
gi paliųosųoja nuo šalčio.

MOSTIS NO. 3, M. J. ŠVIL
PAUS SALVE. Stebuklinga 
mostis, kuri prašalina daugely
je odos nesmagumų, niežėjimų 
bei peršęjimų. (Tik ne nuo vė
žio). Prašalina išbėrimus, 
spuogus, skaudulius, pailes, 
athlete’s foot, apsideginimus, 
skausmus nosyse, gerklėse. 
Greit ir , sėkmingai paleng
vina nudegimu., nusišutinimų 
ir saule ąpdegįmų nemalonu
mus ir kornų skausmus. KAI
NA $1. Magesnė 50c.

MOSTIS NO. 4. Tai nuo Ivy 
Poison. Greit prašalina niežėji
mu- Geras ir nuo kitokių niežė
jimų. KAINA $1.

Užsisakydami Mosties malo
nėkite prisįųsti ir mokestį. Ar- 
bą galite prisiųsti 30c vertės 
U. S. pąšto stampomis, o reštą 
užsįrnokesite C. O- D.

Siųsdami užsakymus nepą- 
mirškite pažymėti kurios mos-, 
ties norite. Adresuokite:

M. J. ŠVILPĄ
P. O* Box 73, Sta. A. 
Hartford (6), Conn.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PROSYTOJOS IR 
FINISHERS

Prie paduškų ir kaldrų. Gera alga. 
Laikas ir pusė už viršlaikius.

CARLIN COMFORTS
211 W. 61st St, N. Y. C.

____________ (173)

OPERATORĖS
Patyrusios ir nepatyrusios prie kal
drų ir paduškų. Gera alga. Laikas 
ir pusė už viršlaikius.

CARLIN .COMFORTS
211 W. 61st St., N. Y. C. 

______________________________________(173)

Darbininkės ligoninėj
Moterys Dirbti Virtuvėje 

ir Valgomajame Kambaryje 
Pagelbininkės. $60 į mėnesį 

su valgiu.
Skambinkite Miss Bass 

WINDSOR 6-9700
(174)

OPERATORES SU ŠIEK-TIEK 
PATYRIMO PAPRASTAM DAR
BUI SIUVIMUI ANT SINGER 
MAŠINOS. GERA ALGA SU VIRŠ
LAIKIAIS APSIGYNIMO FABRI
KE. NORTHERN FEATHER 
WORKS, INC. 39 BACKUS ST., 
FOOT OF CHESTNUT STREET, 
NEWARK, N. J. BUS NO. 3, NO. 
31 OR CHAPEL.

(178)

SURAIŠIOTOJOS IR SUVYNIOTOJOS 
Audimo ir dažymo dirbtuvėj. Mokančios skai
tyti ir rašyti; stipraus subudavojimo mote
riškės, jaunos ar senyvos. Gera alga. I.R.T. 
Queens Line, iki Vernon-Jackson Avė. sto
ties. 8th Ave. Subway, Greenpoint Ave. sto
ties.

ANTIPYROS CO.,
1175 Manhattan Ave., Brooklyn.

(178)

MERGINOS--MOTERYS
Pilnam ir daliai laiko 

Nepatyrusios
Generaliniam Skalbyklos darbui. 

Gera alga; apmokamos vakacijos. 
VELTUI GRUPINĖ POMIRTINĖS

APDRAUDA DARBININKĖM
PIERCE STEAM LAUNDRY

82 Eagle St., Brooklyn. 
(8th Ave. Subway iki 

Greenpoint Ave. Stoties.)
(178)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nereilda patyrimo; turi būti suvirš 
18 m. amžiaus; gera proga pakili

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 48rd St., New York City

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

TOOL & DIE MAKERS
AUKŠTOS KAINOS 

100 NUOŠIMČIŲ
KARINIS DARBAS
Ideališkos Darbo Sąlygos 

Kreipkitės Kasdien 8:30—5:00.

SERVICE MACHINE CO.
158 Miller Street, Elizabeth, N. J.

ELIZABETH 2-0431
Kurie dirbate būtinus karo darbus 

neturėtų kreiptis.
(178)

Eieveitoriu Operatoriai
Didelis New Yorko bankas, paskirtas kaipo 
būtinas karo iiastangoms, reikalauja patar
navimo keliolikos patyrusių eleveiterių ope
ratorių. Proga pastovumui ir pakilimui; au
tomatiškas algos pakėlimas; medikalė pagal
ba ir vakacijos su alga; prakilni atsitarna- 
vimo sisterpa. Aplikantai turi būti Jungtinių 
Valstijų piliečiai. Kreipkitės asmeniškai tarp 

9 v. ryto iki pietų. 33 Liberty Street, 
New Xork City.

(174)

Apvaliojai
Didelis New Yorko bankas, paskirtas kaipo 
būtinas karo pastangoms reikalauja patar
navimo keliolikos apvalytojų dirbti naktimis. 
Proga pastovumui ir pakilimui; automatiškas 
algos pakėlimas; medikalė pagalba ir vaka
cijos su alga; prakilni atsltarnavimo sistema. 
Aplikantai turi būti Jungtinių Valstijų pilie
čiai. Kreipkitės asmeniškai tarpe 9 v. ryto

' iki pietų. 33 Liberty Street, 
New York City

(174)

VALGOMAJAM KAMBARYJ
STALŲ PATARNAUTOJAI

Rezidencijinis viešbutis siūlo nuolatinj darbą, 
prielankios darbo sąlygos. Nėra laiptų.

Klauskite Mr. Noel

HAMPSHIRE HOUSE
150 Central Park South

__________________ (173)

automobilių maliavotojas
Visą darbą mokąs vyras, gallntjs atlieti 

spraylhg ir striping ant pasažierinią ir
.. Mm-

RITTĘŲRG & VETTER
357 Butler Street, Brooklyn, N. Y.

(173)

Los Ąngęles.—Dienai su
streikavo gatvekarių ir bu- 
sų tarnautojai.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ALUMINUM DARBININKAI

VYRAI - VYRAI
THE 

UNITED STATES 
ALUMINUM CO. 
REIKIA JŪSŲ 

DABAR IR 
PO KARO! 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

NUOLATINIAMS DARBAMS 
ALUMINUM

Yra 
Gyvybinis' Karo Metalas

Aluminum yra reikalingas karo fabrikams 
gadinimui ginklų, kurie padarys mūsų ka
reivius ir mūsų jūreivius geriausiai ginkluo

tais kovojančius vyruš pasaulyje.

$41.08443.68 
PRADŽIAI 

Už 48 Valandų Sa-.
vaitę.

Bony Progos 
Pridedant Algos Pakėlimus 
Po Prasilaužimo Periodo 

Gera Proga Pakilimui
THE 

UNITED STATES 
ALUMINUM CO. 

FABRIKAI 
BRIDGEPORT IR 

FAIRFIELD, CONN.
1 VALANDA IR 15 MINUČIŲ NUO 

GRAND CENTRAL TERMINAL 
Turi būti 3A su vaikais ar 4F, paliuosuotas 
dėl negalumų. Atsineškite Įrodymus pilietybės 
ar įvažiavimo popieras. Valdžia leidžia pri
imti ir ateivius. Nemokamai sveikatos egea- 
minacija priimant į darbą New Yorko mieste.

KASDIEN PASITARIMAS 
SU 

KOMPANIJOS ATSTOVU 

KREIPKITĖS
NUO PIRMADIENIO IKI 

PENKTADIENIO 
10 V. RYTO IKI 5 V. PO PIETŲ 

UNITED STATES 
EMPLOYMENT SERVICE 
OF WAR MANPOWER COMMISSION 

79-87 MADISON AVE.
28th ST. (4-tos LUBOS ), N. Y. C. 

205 Schermerhorn St.
(10-TOS LUBOS) 

Brooklyn, N. Y. 
Bank of Manhattan Bldg. 
Queens Plaza, L. I. City. 

ASMENYS DABAR DIRBANTI KARINIUS 
DARBUS AR BŪTINUS DARBUS NEBUS 
IMAMI ĄTYDON BE DARBDAVIŲ PALIŪ- 

DYJIMO JŲ ATLlfcKAMUMO 
DARBO PARŪPINIMAS NEMOKAMAI

(174)

VYRAI PRIE BUFETO 
IR VYRAI VIRTUVĖJ

Gera alga pridedant valgį
FARMERS SQUARE RESTAURANT 

150th St. ir Exterior St. * 
Bronx Terminal Market, 

Bronx, N. Y.
(173)

REIKALINGI VYRAI
Pagelbininkai krovimui j dėžes ir užtaisymui 
jų. Naturalizuoti ar Amerikoj gimę piliečiai.

VEENEMA & WIEGERS, INC.
BeUe Mead A. S. F. Depot 

Belle Mead, New Jersey 
, . (1741)

PASTOVŪS DARBAI
Po karui prie dažymo ir užbaigimo audinių 
dirbtuvėje. Būtina pramonė, kariniai darbai. 
Patyrimas nereikalingas. Augštos algos.

I.R.T. Queens Line, iki Vernon-Jackson
Ave. stoties. 8th Ave. Subway, GreenpQint 
Ave. stoties.

ANTlPYROS CO.
1175 Manhattan Ave., Brooklyn.

(173)

VYRAI REIKALINGI PAPRAS
TAM FABRIKO DARBUI. GERA 
ALGA SU VIRŠLAIKIAIS APSI
GYNIMO FABRIKE. NORTHERN 
FEATHER WORKS, INC., 39 
BACKUS ST., FOOT OF CHEST
NUT ST., NEWARK, N. J., BUS 
NO. 3, NO. 31 OR CHAPEL. 
_____________________________

VIEŠBUČIO DARBININKĄI 
VYRAI VIDAUS RUOŠAI 

SU VACUUM VALYMUI VYRĄ!
MALIAVOTOJAI

Maliavotojam Pagelbininkaigera Alga
KREIPKITfiS Į TIMEKEEPER 

HOTEL BARBIZON 
140 EAST 63RD ST., N. Y.

' (I’D.
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Naujas Patvarkymas 

Restauranams
Kainų administracija įsakė 

visokioms viešoms valgykloms, 
veikiančioms biznio pamatais, 
pradedant ateinančiu pirma
dieniu, liepos 26-ta, pastūmėti 
atgal kainas iki tos sumos, ko
kias ta įstaiga imdavo savaitę 
tarp 4 iki 10 balandžio, šių 
metų.

Įsakymas taipgi paliečia 
New Jersey, Delaware, Mary
land ir Washingtoną, su apie 
250,000 įvairių restaurano biz
nių. i

Einant šiuo įsakymu mažai 
kur tebus numažintos kainos, 
nes jos pereito balandžio mė
nesį jau buvo aukštai pakilu
sios, tik sulaikys nuo tolimes
nio kėlimo. Tačiau, kur atrasią 
per nemierą užkeltomis, stum- 
sią ir toliau balandžio kainų. 
Ypatingai žadama kreipti do
mės ten, kur, išaugus naujoms 
karo įmonėms ir nesant pa
kankamai restauranų, pasi
naudodami ta stoka, esamieji 
restauranai pakėlė kainas ne
prilygstamai bendram pragy
venimo pabrangimui ir duo
damo maisto rūšiai. Taip pat 
būsią reikalaujama, kad nu
mažindami kainas nenumažin
tų porcijas ar nepablogintų 
maisto rūšį žemiau buvusių 
pirm pakėlimo kainų.

Restaurančikai galės ape
liuoti, jeigu naujas patvarky
mas būtų per sunkus jų są
lygose.

Kapitonas Frederick G. Rei- 
nicke, Laivyno Trečio Distrik- 
to portų direktorius, pakeltas 
į Commodore — vedėjus viso 
prekiniais laivais transporto 
New Yorko porte.EMBASSY

Naujas Sensacinis March of Time Judis

“BILL JACK ir
ADOLPH HITLER”

Matyk judi fantastiikos karo produktų 
dirbyklos, sumuiančios visus rekordus. 
Taipgi naujausius judžius ii karo frontų 
SICILIJOJ. AFRIKOJ. SALIAMONO SA
LOSE. AMERIKA MARŠUOJA I PER
GALĘ! ir dar 43 įspūdingiausi žinių 

judžiai iš viso pasaulio.

NEWSREEL Theatre
BROADWAY Ir 46th ST., N. Y

tik dvi 
momen- 
meilės

INGRID 
BERGMAN

DABAR RODOMA 
Turėti, visuomet pasilaikyti—bet 
dienos tebuvo. Švelnūs, jausmingi 
tai vienos jautriausių pasaulyje 

istorijų. Paramount perstato

‘FOR WHOM THE 
BELL TOLLS’

Iš garsios ERNEST HEMINGWAY 
apysakos; žvaigždžių rolėse

GARY 
COOPER

su AKIM TAMIROFF, ARTURO de 
CORDOVA, JOSEPH CALLEIA ir 

KATINA PAXINOU 
TECHNIŠKOMIS SPALVOMIS 

Dukart per Dieną. 2:30 ir 8:30 P. M.
VISOS SĖDYNES REZERVUOTOS.

Tikietai nuo 85c 
PASAULIN® PREMJERA LIEPOS 

14. 8:45 P. M.

RIVOLI THEATRE
BROADWAY prie 49 ST., N. Y

PASKUTINĖS TRYS DIENOS!
Jos. Burstyn ir Artkino Perstato!

Judžių kavalkadą 800 metų Rusų didvyrybes

'The Russian Story'
Didi ir virpanti drama, vaizduojanti paprasto žmogaus 

gyvenimą ir kovą Rusijoj.
Sumanymu Nacion. Amerikiečių-Sovletų Draugiškumo Tarybos, Ine.

Nuolat nuo 9 A. M. — Vėlai Rodoma šeštadieniais!

STANLEY THEATRE A~ ’• ’•

KELIONE Iš TĖVIŠKĖS IR DIDMIESČIO 
Į RAIMA IR NAUJA GYVENIMĄ

kitu taš- 
studijose

Mizara: 
Wendover

tik 
še

sė-
re-

visuo- 
tikras 
mylio- 
— be

Lillian Liepaitė-Lazūnas ra
šo laisviečiams Mizarams iš 
kelionės ir pirmų įspūdžių 
naujam gyvenime prie armi
jos bazės. Įdomu, kaip karo 
audros išblaškė jaunimą po 
kraštus, apie kuriuos jie nei 
nesvajojo, kurie prieš keletą 
metų buvo tik vienu 
ku ant žemlapio -jų 
geografijos pamokų.
Brangūs Mr. ir Mrs.

Mes pasiekėme
Field, Utah, po trijų pilnų, die
nų kelionės. Pas Pruseiką Chi- 
cagoje nespėjome sustoti, nes 
traukinys atėjo valandą pavė
lavęs ir mums buvo likus 
viena valanda iki ėmimo 
kamo traukinio.

Mes turėjome patogias 
dynes, moderniškame, orą 
gumuojančiame trauki nyje. 
Mes pravažiavome laukus su 
gražiausiais vaizdais. Įspūdin
giausia atrodė 
milžiniškus ir 
rado kalnus. 
Wendover vėl 
tina atmainą, 
tyrlaukis, su : 
mis druskinių 
medžių .ar žolės, su nuogais 
pilkais kalnais už tų lygumų.

Originaliai šis miestelis tu
rėjo tik 50 gyventojų, tad čia 
yra apie 20 privatiškų, namų. 
Yra vienas valstijos parubežio 
viešbutis, pora mažų alinių, 
maža grosernė ir gen. krautu
vė. Tai veik ir viskas Wendo- 
veryj, jei neskaityt šiuo tarpu 
čia esančios armijos bazės.

i įvažiuojant į 
varsotus Colo-
Įvažiuojant į

sutikome
Čionai

ištisomis
lygumų

Filmos-Teatrai
Paskutinės Trys Dienos Fil- 

mos “The Russian Story”
“The Russian Story,” istoriš

ka filmą iš didžiųjų Rusijos 
kovų per šimtmečius, dar bus 
Stanley Teatre liepos 24, 25 
ir 26. Greta rodoma kelionės 
konvojų iš Amerikos į. Sovie
tų Sąjungos portus.

“Bill Jack Versus Adolf 
Hitler”

ši March of Time naujausia 
filmą, dabar rodoma Embassy 
Teatruose, perstato rekordinės

Stadium Koncertai
Simfonijos po žvaigždėmis su Philharmo
nic Simfonijos Orkestru iš 110 artistų. 
18,000 vietų atsisėsti. Tikietai 28c, 55c, 
$1.10. Kas vakarų 8:30 P. M. Amsterdam 

Ave. ir 138 St., N. Y.
Liepos 25—BEETHOVEN, TCHAIKOVS

KY. RAVEL

LILY PONS ANDRE
KOSTELANETZ, konduktorium

” 27—WAGNER. TCHAIKOVSKY, 
GRETCHANINOFF

” 28—BEETHOVEN, BRAHMS, su 
smuikininku
JOHN CORIGLIANO, solistu

20 MENUHIN solistas
su EFREM KURTZ, 
konduktorium

” 30—DIDYSIS SIMFONIJOS
VAKARAS

” 31—ANIA DOREMANN, pianistė
solistė, ir JENNIE TOUREL. 
mezzo-soprano 

karo laiko su
važinės ne tiekSpecialiai patrauklus dalykas: “Sixty-Ninth Parallel” 

Naujas nedidelis judis, kuris parodo, kaip Sovietų karo 
laivai ir kovotojai vedė pergalingą dviejų metų kovą 

šiauriniame Atlante.

Dabar statoma butų projektas 
su apie 80 apartmentų, kurie 
bus ir rakanduoti. Julius ir 
aš užsirašėm juose gauti vie
tos ir labai norėtume į juos 
įeiti, jeigu jisai dar bus čio
nai iki to laiko.

Armijos bazė ką tik išbu- 
davojo bolinę, ŪSO patalpas, 
kariams pobūvio salioną, mau
dynių prūdą, šaltaininę ir di
džiulę kafeteriją. Esant tam 
viskam, mes randame pakan
kamai užsiėmimo.

Klimatas čionai yra sausas. 
Nežiūrint, kad temperatūra 
pakyla net iki 115 laipsnių, 
vienok nesijaučia taip nepa
kenčiamai karšta, kaip New 
Yorke.

Geriamasis 
tikro labai 
turi savyje 
no. Dėlto 
kariškiams 
sytos coca-cola 
visi geria sodes per visą die
ną ir vargiai kada ragauja 
vandens.

Aš pradėjau dirbti patalpų 
vedėjo (quartermasters) raš
tinėj, kaipo rekordų raštinin- 
kė-mašinistė. Man patinka ma
no darbas, bet už vis labiau
sia man patinka buvimas Wen- 
doveryje su Julium. Ko mums 
čionai trūksta, tai tėvelių, 
jaustumės visiškai nusistovėju
siais.

Perduokite mūsų geriausius 
linkėjimus 
čiams.

vanduo čia iš- 
neskanus, kadangi 
labai daug chlori- 
visose raštinėse ir 
kliubuose yra įtai- 

mašinos, tad

visiems laisvie-

Lillian-Jules

kad tie atsiekimai 
pasekmėj vedėjų-sa- 
susitarimu su darbi-

karui dirbtuvės atsiekimus ga
myboje sumušti Hitlerį. Svar
biausia, 
gaunami 
vininkų 
ninkais.

“Stormy Weather” Roxy 
Teatre

Lena Horne, Bill Robinson, 
Cab Calloway su savo benu 
yra vadovaujančiomis figūro
mis šioje muzikališkoje filmo
je. Lena Horne, žavi brunetė, 
imponuojančiai išpildo dainų 
programą. Bill Robinsonas — 
šokiuose ir komedijoj. Cab 
Calloway yra paskilbęs ne 
vien tik su benu, bet ir kaipo 
dainininkas.

Kiti iš žymiųjų, yra. Kathe
rine Dunham su savo trupe, 
Fats Waller, Nicholas Bro
thers. Ada Brown ir Dooley 
Wilson. Veikalą gamino 
liam LeBaron, dirigavo 
drew Stone. Gaminta 
Century Fox studijose.

Filmą dabar rodoma Roxy 
Teatre, 7th Avė. ir 50th St., 
New Yorke.

Wil- 
An- 

20th

Sonja Henie Keliaujantis Te- 
atras-“Stars on Ice”

Arthur M. Wirtz, prisidė
jęs pagaminime antrosios lai
dos ledu čiuožinėtojų teatro 
“Stars On Ice,” dabar sėk
mingai vaidinamo Center Te
atre, N. Y., važinėjo Kalifor
nijoj ir kituose didmiesčiuose 
suruošdamas 
Henie keliaujančiam 
naujai laidai 
Revue.”

Prisitaikant 
lygoms trupė
plačiai, bet koncentruosis, il
gesnį laiką pasiliks didmies
čiuose — Chicagoj, Detroite, 
New Yorke.

Dabar einamasis New Yor
ke “Stars on Ice” vien pereitą 
savaitę turėjęs 26,412 lankyto
jų ir $30,000 įplaukų

gastrolę Sonja 
teatrui, 

Hollywood Ice

K

Iš Aido Choro Su
sirinkimo

ChoroLiepos 16 d. Aido 
pusmetinis susirinkimas buvo 
skaitlingas. Veik visi nariai at
silankė į susirinkimą. Kaip ži
noma, choristai dvejetui mė
nesių paėmė atostogų, dainų 
pamokų neturi, tad šiame su
sirinkime apkalbėta rudenio ir 
žiemos sezonui veikimas, kad, 
orui atvėsus, vėla galėtume 
griebtis už darbo energingai.

Nutarta suruošti perstatymą 
su dainomis choro metiniame 
parengime, spalio mėnesį. Į 
komisiją apsiėmė mūsų darbš
tusis pirmininkas P. Grabaus
kas, veikimo veteranai A. Ve
lička, J. Nalivaika ir kiti. Ti
kime, kad ši komisija tarimą 
išpildys ir tinkamai pasidar-

REIKALAVIMAI
Reikalingi Finishers prie geros rū

šies vyrų paltų. A. Salvatorelli, 17 
E. 16th St., New York City, N. Y.

(171-176)

“Leidžiu atostogas puikiai. 
Oras labai gražus ir šiltas. 
Gerų linkėjimų iš aukštų kal
nų !”

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

UTUAMCA SQUARE RESTAURANT

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Reikalingas pagelbininkas prie 
maliavojimo darbo. Proga išsimoky
ti darbą. Jaunas ar senyvas. Prašau 
kreiptis pas Frank Gražys, 293 
Maujer St., Brooklyn, N. Y. Telef. 
Stagg 2-1454. Skambinkite vakarais.

(172-173)

Gary Cooper filmoje “For Whom The Bell Tolls,” 
dabar vaidinamoj Rivoli Teatre, Broadway ir 49th St., 
New Yorke.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
TeL EVergreen 4-9612

Vynų ir Degtinių

459 GRAND ST

-.z,,;.. ,-<U»ilaOiWiH;i (hft ėriie

8 tai 
a<lresas

Ateikito pasimatyti su Givials 

Geriausias Alus Brooklyne

Skersai nuo Republic Teatro 
BROQKLYN, N. Y. 

, Tel. EV. 4-8608

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų

Green Star Bar & Grit Ii I!
Lietuviškas Kabaretas

LWUVI1M

Rekordai Kariuomenei

Mirė Antan. Pivariūnas

Martha Rawlins dabar vai
dina vietoje Katherinos John
son 
46th St. Teatre.

veikale “Sons of Fun,

buos surengime dailės vakaro.
Taip pat darinkta choro 

valdyba, būtent — užrašų raš
tininkė Silvija Pužauskaitė ir 
finansų raštininkė E. Gaslūnie- 
nė.

B. Kalakauskaitei paprašius 
aukų dėl pundelių lietuviams 
Sovietuose, iš iždo paskirta 
$10.

Susirinkimą užbaigus, Cho
ro vaikinai užkvietė visas cho
ristes į Lietuvių Am. Pil. Kliu- 
bo užeigą ir puikiai pavaišino. 
Vaišių tikslas — idant drau
giškai atžymėti pertrauką dai- 
nų-atostogas ir kad po poilsiui 
vėl visi susirinktume su dides
ne energija dainuoti-darbuotis 
Aido Choro gerovei, paaiški
no pirmininkas.

D r a u giškai pasilinksminę, 
padainavę iki vėlumos, skirs- 
tėmės vieni kitiems linkėdami 
geriausio pasisekimo kasdieni
niuose užsiėmimuose ir priža
dėjome visi susirinkti dainų 
pamokosna rugsėjo 3 dieną.

Korespondente.

Ką Veikia Armijos 
Inžinieriai?

Jeigu norite sužinoti, ką 
veikia armijos inžinierių tru
pės kariuomenėj, kokius įran
kius vartoja, nuvažiuokite lie
pos 24-tą ar 25-tą į Orchard 
Beach, Pelham Bay. Tomis 
dienomis ten bus armijos in
žinierių trupės demonstracijos.

New Yorke sulaikytas 15 
metų berniukas, atvykęs čion 
iš Santa Monica, Calif., pasi- 
važinėdamas su tūkstančiu do
lerių darbininkės motinos 
taupmenų.

Atostogauja
Ona Yakštienė, eastnewyor- 

kiečių, veikėja, bučernės savi
ninko Frank Yakščio žmona, 
atostogauja White Sulphur 
Springs, N. Y., pas savo drau
gus Menderius jų vasarvietė
je. Iš ten brooklyniečiams ra
šo :

Stanley Rutkūnas
Savininkas

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
8TAGG 2-5O4S

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 ST. BROOKLYN, N. Y.

GERIAUSIA DUON 
\SCH0LE5 BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS
i

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškiu, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų dubną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėki gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkes, į krautuves

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kil
Tel. EVergreen 4-8802

Everett Marshall, Barbara 
Scully ir Frank Hornaday, ak
toriai operetės “The Student 
Prince,” dabar vaidinamos 
Broadway Teatre, New Yor
ke, įdainuoja svarbiausias ope
retės dainas į rekordus, kurie 
bus išsiuntinėti po armijos 
kempes.

Liepos 23 d., 5th Avė. ligoni
nėje, mirė Antanas Pivariūnas, 
virš 50 metų amžiaus, ilgus 
metus išgyvenęs Brooklyne. Iš 
amato jis buvo siuvėjas, dirbo 
pas S. M. Karvelį. Pašarvotas 
pas laidotuvininkų M. Bieliaus
ką, 660 Grand St., Laidojimo 
laikas dar nenustatytas.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja gražūs kambariai, 

po tris ir keturis. Karštas vanduo. 
Išmaliavosime pagal jūsų pageida
vimą. Trys blokai nuo tilto ir priei
namų transportacijų stočių. Renda 
— 3 kambariai $14 ir daugiau, 4 
kambariai, $20 ir daugiau. Kreip
kitės j Janitor. Antrašas: 95 Marcy 
Ave., kampas So. 2nd St., Brooklyn 
N. Y. (171-176)

miestus.
Sav. V. LUKQSEVICIUS.




